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Hoofdstuk I 

VAN ANTWERPEN TOT NEERPELT 

De Val Van Antwerpen 

4 september,Berlĳn-Wannsee 

' I k  bevond mĳ op 4 september 1944 met een kleine staf  Op mĳn bu— 
reau in Berlĳn — Nannsee.Hier ontving ik op de namiddag van deze  
dag als een volslagen verrassing uit het Führerhoofdkwartier — de 
Nolfschanze bĳ Rastenburg in Oost—Pruisen — te lefonisch het bevel 
onmiddellĳk aan het Albertkanaal een nieuw afweerf ront  op t e  bou- 
w e n ' ‚ s c h r ĳ f t  Generaloberst Kurt Student. 1 )  Twee dagen tevoren was 
hĳ door Führer Adolf Hitler op het hoofdkwartier ontvangen.Nat bei- 
den daar besproken-hebben i s  nooit bekend geworden,maar er i s  geen 
zesde  zintuig voor-nodig om t e  kunnen beweren,dat het wankelende 
Duitse front in Noord-Frankrĳk en ' d e  schaamteloze vlucht‘ 2) van 
vee l  o f f i c i e ren  en manschappen de hoofdthema zĳn gewees t  van het  ge— 
sprek tussen de ervaren vech t j as  Student en de  alles bedisselende 

& ? hoogste bevelhebber van de Duitse weermacht. 3) 
i ?” ‘ Z o  werd Student ‚wiens valschermjagers Rotterdam en Kreta  verover— 

den, weer act ief  bevelhebber. 4) De laatste maanden had hĳ zich als 
Ongepubliceerd manuscript van_fitudentî hand dd.november 1 9 4 7 .  
Zo wordt bĳvoorbeeld in een|20 20 Uhr bericht in het Kriegstage— 
buch van de Oberbefehlshaber Nes t ,  2.5eptember 1944Nniet alleen 

_‚ ï ” … s p r o k e n  over  een schaamteloze vlucht van alle Duitse ins tant ies ,  
; x ' … „  =g j ;gr „er  staat ook letterlĳk: 'De gevolgen van de Panische vlucht 
" ‘A „ 1 . 1 î ' _ ‘ v e o r c n e t  s t rĳdver loop in het N e s t e n  ingrĳpend.‘ De commandant 

â ë ' ü . f _ *  waguïëae e e r s t e  armee meldde deze l f de  dag:  'Duits burg e r l i k  
; . “ ĳ g f ' g fi 1 g " ' u r u  en Lotha1ingen heeft  haar posten verlaten, 

' ' f r  deìêamâáìmer van Luxemburg en de Kreisleiter van Re tz .  
Ste1ke‘öncomfë…lësmaï e stro…en van vluchtelingen brengen de t roe— 
penverplaatS"‘ ; W ‘ _ “ * ; î j p … 1 D  vlucht van het Duitse spoorwegpe1— 
sonee 1 heeft  he' ’ -  “ g . ;gwr_ to t  stilstand gebracht. Russische 
krĳgsgevangenen t " - * * Ë ü è ä  Nsrflaoot gevaar voor het Optre- 

… ‚ \ - ‘ I ‘ * ! _  
den van benden.Ret c1v1ei 1.“Jf‘ „„Väääa„uuxemburg hee f t  voor zĳn 

" . . ) ; -"  QQËÎVÛ Îf.kí€€f l&ili;íf ' „1zûïcâtuâ gmstfûne1»o legd zĳn (Kriegstagebuch Oberbe1enlsnaï"x__ 
mando der Wehrmacht, 2 5 e  ptember 1944‚14‚30'@hr3_11( ;……„1 

‘ {"-é;" \1'- ' __ _ ' y‚_.___‚.# fi$‚._fh " .;.„f1': '_ ‘ _ ' Ì ï  . 

3) De Wehrmacht omvatte zLuftwaffe ‚Kriegsmarine en H … v?ääwwfiáâíífíï ’  
4 )  Een Nederlands aequivalent voor Eallschirmjäg er t e  vind »*- ‘äîqï* 

mogelĳk. Oorspronkelĳk waren zĳ parachut isten en de eenheden, %&Ji* 
t o e  zĳ behoorden, waren dan ook alle ondergebracht in 111e3erd111— 

”‚ sionen onder Opperbevel van Hermann Göring,Rĳksmaarschalk,opperoa— 
velhebber van de  luchtmacht en Rĳksminister van luchtvaart. In 1 9 ‘ 4  
werden de nog bestaande Eallschirmregimenten ondergebracht bĳ de  
landmacht. Het g roo ts te  deel  werd geformeerd t o t  het IIe Fal lschiru 
korps,  dat in Normandië zware verliezen leed. (Het bestaan van een 
Ie Fallschirmkorps is  niet bekend. ) Deze Eallschirmjáger waren ge— 
harde soldaten,waarvan de  mees ten  een opleiding als parachutist 
gehad hadden,maar als zodanig nooit waren ingezet.De later opge— 
s te lde  eenheden,waarvan in dit hoofdstuk sprake is,hadden meren- 
deels  niet eens een parachutistenopleiding doorlopen. ln september 
1944 bezat  Duitsland geen parachutisteneenheden meer en, toen het 
Duitse opperbevel  in het  Wes ten  voor het  Ardennenoffensief gebruik 
wilde maken van parachut isten,moest het hele Duitse West f ron t  
' doo rge l i ch t '  worden om nog tweeduizend parachutisten bĳeen t e  
krĳgen.Daar de gevechten bĳ Nĳmegen in hoofdzaak geleverd werden 
tussen Amerikaanse parachutisten en Duitse Eal lschirmjäger,zĳn d e  
laatste te r  vermĳding van elk mogelĳk misverstand s teeds  vermeld 
als 'valsehermjagers. ‘  Ook in andere samenstellingen is Fallschirm 
s teeds  vertaald door valscherm. 



?. 

commandant over alle valschermtroepen beziggehouden met het Opste l— 
len van nieuwe eenheden.boor één telefoongesprek was de 'Erste Fall- 
schirmarmee' in het leven geroepen en_Stgâgnt kreeg de taak er een 
volwassen leger van t e  maken.In de tweede hel f t  van augustus was het 
Duitse opperbevel in het Westen er nog in geslaagd zeven iv isies — 
een pêle-mêle van res ten  van in het Oosten verslagen eenheden — naar 
het Moezelfront over t e  brengen,in een vertwĳfelde poging de onstui— 
mige Pat ton 1 )  een halt t o e  t e  roepen.Maar daarmee was de  koek ver— 
deeld.Van het instituut der volksgrenadierdivisies had Student n iets 
t e  verwachten.De s t e e d s  machtiger wordende Heinrich Himmler was na 
de putsch van 20 juli 2 )  be las t  met de oprichting van d e z e  volksgre- 
nadierdivisies.ö) Als Reichsführer SS,bevelhebber van het Ersatz- 
heer, 4) hoofd van de polit ie en Rĳksminister van Binnenlandse Za- 
ken moes t  het hem niet moeilĳk vallen he t  Rĳk uit t e  kammen op weer? 
bare mannen,hen een infanter ist ische spoedcursus voor  t e  scho te len  
en als kanonnenvoer voor de geall ieerde troepen t e  werpen.ln augus— 
tus waren twee  van d e z e  d iv is ies op de been gebracht en eind septem- 
ber  zou hun aantal t o t  acht ui tgebreid worden,doch op het  t ĳds t ip ,  
dat Student zĳn nog papieren armes t o t  leven moes t  wekken,kon hier 

‚& (Y'Ï3' niet over beschikt worden. & 
T o c h  moes t  Students armee er komen,want de militaire si tuat ie aan 

het front in België was dusdanig,dat een volledige ineenstorting 
dreigde.ln anderhalve maand tĳd was de balans definit ief doorgesla- 
gen naar de geal l ieerde zĳde .Deze  keer  ten  goede was laat,maar snel 

; _ „ _  gekomgî.Hoewel de  geall ieerden de defensieve kracht van de AtlantiK—- 
. ÏFFM"“‘% )Cwall chromelĳk overschat hadden bĳ het Opstellen van de plannen 

{ f ĳg ìg_ ìw*voor  de Operat ie Overlord — de codenaam van de invasie op de Franse 
»ÄÏ “VË” " "  " —,zodat de gordel van beton,eerder dan verwacht,doorbro- 

43». 
\ 

" 
& . " . 
""- “ '£' ‘ . '‚'- li,—‚'”‘;. . ‘ *«“. : ' '. 

< - … ' _ i “ w ‘  "o_- “ . ' 2 _ _ ‘ . N " . L ’ k ì  

äwës_het verdere verloop van de Normandische veldtocht t o t  

'àfïföfs“ âvv.„ 
den e—“úflt;áÏï fĳëüër”g‚ . ï  ie  zĳ,volgens de in Londen opgestelde plan 
nen,reeds “ ü g â â j u fi î z ' x * ' - f - e z o u d e n  moeten hebben.7) Het pessimisme, 

‚— -«„ - . r?„m,  dat toen allerwegegï;ïa 
t e r  als sneeuw v o o r " “  

. „ -  kringen heers te ,was een maand la— 
,ä } ïfi ïêg„25  augustus — aanmerkelĳk 

‚%„ Pï i *  i i î =  u onbloedige bevrĳding,in 
_ . . …af na…a…fljwyr- :… . . . 

handen van de geallieerden en*eenyhm îqglĳäägâäämisme begon z ich 
van SHARP meester  t e  maken.Men spïääàĳë.Án‘ym \ú__ ‚ „ u i t , d a t  de 

kracht van de Duitsers in het Westen gëbĳĳkĳhĳáàjìàäà?®…Quitse l e g ‘  
is niet langer een samenhangende strĳdmachtîmj*ïfüäái 
uit een aantal vluchtende,gedesorganiseerde ená*"5if 
de gevechtsgroepen,d ie een tekor t  hebben aan wapensü‘ 

p.> 

haĳfihpg_slecnto 
" -_ " "°… @ " I  

! ‘ f ° 4 ù  

s e  derde leger. 
2) Op 25 juli kregen Hermann Göring en Dr.Paul Joseph Goebbels, 

Rĳksminister van volksvoorlichting en pr0paganda,uitgebreide vo l -  
machten van Hitler om de to ta le  'Kr iegseinsatz '  t e  verwezenlĳken. 

g roo t , da t  hĳ i n _ f e i t e  de tweede  man werd in de  hiërarchie van 
nazi—Duitsland. 

5 )  Niet t e  verwarren met Volkssturm.Deze werd bĳ besluit van Hitler 
dd .25  september 1944 in het leven geroepen. 

4) Letterlĳk: vervangingsleger.Zie hiervoor uitvoerigerá&übyyaàäj 
Hoofdstuk II 'Wehrkreis Wesfâäëïûen Walküre.’  . 

5 )  Reeks van forten,bunkers‚kazematten,veldversterkingen,mĳnenvel— 

Deense en Noorse kust hadden gebouwd om een invasie van gealli- 
eerde t roepen t e  kunnen verhinderen. 

6) Onder de codenaam Bolero was men vroeg in 1942 begonnen met de 
eers te  voorbereidingen voor deze  geallieerde invasie op het West— 
Eur0pese vasteland. 

7 )  G .L .Ve rney , ' The  Guards Armoured Division',London,Hutchinson, 
1 9 5 5 , p . 7 9 :  'Hĳ ,d ie  op het  einde van juli voorspeld zou hebben 
dat de geallieerden een maand later waarschĳnlĳk aan de Belgi— 
sche grens zouden s taan,zou werkelĳk een Optimist geweest  z ĳn . '  

8 )  SËÎÎF Weekly Intell igence Summary,23th week ending 2 áèptember 
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SHAEF scheen het gelĳk aan zĳn zĳde t e  hebben,want na de val van 

de Franse hoofdstad s too t ten  Britten en Amerikanen zonder zware te— 
genstand vrĳelĳk door naar de  Franse grenzen in het Noorden en Noord— 
oos ten .Zo  trokken na een legendarisch geworden nachtmars de tanks 
van de Br i t se  11de tankdivisie in de vroege ochtend van 51 augustus 
Amiens binnen.Daarmee was de Sommelinie doorbroken.Lieutenant—Gene— 
ral Sir Brian Horrocks,commandant van het Br i tse  XXXe legercorps,  
waartoe ook de  11de  tankdivisie behoorde,aarze lde daarna niet om van 
de verwarring,waarin de Duitse t roepen z ich  bevonden‚onmiddellĳk ge— 
bruik t e  maken,door het beve l  t e  geven de  opmars voor t  t e  z e t t e n .  

Op 2 september was de Belgische grens benoorden Rĳssel bere ik t .De 
Br i tse  7de tankdivisie zou nu oprukken naar Gen t ,de  11de  naar Antwer- 
pen‚ terwĳl  d e  garde-tankdivisie voor  Brussel  bestemd was.Meer naar h e n  
Zuidoosten hadden de tanks van twee Amerikaanse divisies op deze l fde  
dag d e e r s t e  Waalse grond onder hun rupsbanden zien rol len.De Ameri— 
kanen " a d d e n  ook als e e r s t e n  de  Belgische grens overschreden.Moeilĳk— 
heden bĳ de brandstoffenvoorziening van hun tanks leidden e r toe ,da t  
zĳ hun opmars naar de Belgische hoofdstad moesten staken.De drie 
Br i tse div is ies‚ ietwat beter  bevoorraad‚namen echter gunstigere ui t— 
gangsposit ies in voor  een verdere opmars.0p zondagmorgen } september 
stoven twee tankcolonnes van de garde—tankdivisie op Brussel a f ‚waar— 
bĳ ze l fs  het oversteken van de Schelde bĳ Doornik geen noemenswaard — 
ge hinderhis vormde en nog voor  het  vallen van de avond was Brussel  
één vlaggenzee als welkom voor de t e  lang weggebleven ' l ibera teurs . ‘  
De 11de tankdivisie was toen al op weg naar Antwerpen,waar de  volger- 
de dag de  Duitse commandant,Generalleutnant von Sto lberg-Sto lberg ‚ te— 
gen drie uur in de namiddag nog kon doorseinen,dat vĳandelĳke tanks 
zĳn commandopost naderden.Havens en dokken vielen de Br i t ten onbe- 
schadigd in handen.Een triomf zonder weerga! Het bez i t  van deze  have; 
st_dfbatekende immers,dat het knelpunt in de  geall ieerde oor logsvoe— 
r i Í  ' Ó Ï ‘  ‚ de ravitaillering‚dra verwĳd zou zĳn. 

De Combattanten. 

lâàfiïïfĳÜìg ; _en de geallieerde strĳdkrachten ver 
.. 

‚ ' .; 
„ . . - „ ‚  

\ ) ( . ‘  
> ‘ Q .. 

General Henry Crerar, 1) *4qéfiàf f ;p j i  
Lieutenant—General Sir Miles ï * * ' f f „ g „ ï  
entwintigste legergroep onder FieÎ “Ää; _ 
ze bezetten een frontlĳn van Zeeuws Vlafndïfljf 
der Maastricht.Bĳna loodrecht hier0p v e r l i e ' -  __„_w 
kaanse twaalfde legergroep van Aken t o t  bĳ Metzffief  q f ‚ Ï 5 r '  
iés operat iegebied van het  Amerikaanse e e r s t e  l e g e r ' "  'Ëê ‘ i eu tenan t— 
General Courtney Hodges‚de onderste van het Amerikaanse derde leger 
onder Pat ton.  2 )  Zĳ waren d e  be ide componenten van d e z e  legergroep 
onder Lieutenant—General Omar Bradley. 3) 
1 )  Dit leger bestond niet enkel uit Canadese militairen.Zo was het 

Br i tse  Ie  c o r p s ‚ d a t  Le Havre veroverde hierin opgenomen. 
2) In een lezing over Market Garden‚die kâëëïëäà>Arie Bestebreurt je, 

verbindingsofficier bĳ de Amerikaanse 8 2 s t e  airbornedivisie,op 1 5  
september 1 9 6 4  in d e  raadzaal van het  Nĳmeegse stadhuis gehouden 
heeft ,vermeldde hĳ‚dat ook een Amerikaans leger t o t  de eenentwin— 
t i g s t e  legergroep behoorde.Di t  i s  in zoverre j u i s t ‚ da t  t o t  1 au— 
gustus 1944 het Amerikaanse ee rs te  leger en het Br i tse tweede lagr 
samen de geallieerde eenentwintigste legergroep vormden.0p 1 augus- 
tus 1944 werd de Amerikaanse twaalfde legergroep operationeel in 
d e  samenstellin als boven aangegeven.ln de  eenentwintigste leger-  
groep nam het  CËÈEÉËËËÌËÊÄste leger de  plaats in van de Amerikanen 
Op 25 augustus 1945 hie de eenentwintigste legergroep als zoda— 
nig Op t e  bestaan.Haar nieuwe status bracht m e e ‚ d a t  zĳ ' T h e  Bri— 
t ish Army on the Rhine' genoemd werd. 

3) In de tweede helft van augustus werd uit Groot Brittannië het Ame— 
rikaanse negende leger onder Lieutenant-General William Simpson 
naar het vasteland overgebracht en aan de twaalfde legergroep t o e -  
gevoegd.0p 5 september werd het operat ieneel ,het bevocht  toen  d e  
vest ing Brest .Eind september werd het negende leger overgebracht 
naar Elzas-Lotharingen.Het was voorbestemd om het noordelĳke d e e l  
van de s e c t o r  van het Amerikaanse ee rs te  leger over t e  nemen.Ove— 
rigens valt Op t e  merken‚dat nog een tweede generaal Bradley diens: 
deed bĳ de.amerìkaansë Strĳdkrachten; Major-General Follet Bradley 
air- inspector van de Amerikaanse luchtstrĳdkrachten. 
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1‚‚_{ ' ‚'>-» AVan Metz tot aan de Franse Jura stond “de Amerikaanse zesde legergroep 
onder bevel van Lieutenant—General Jacob Devers, bestaande uit het Ameri- 
kaanse zevende leger onder Lieutenant—General Alexander Patch (noordelijk 
sector) en het Franse eerste leger onder Général Jean de Lattre de Tas- 
signy (zuidelijke sec tor ) .  Dit waren de landstrijdkrachten‚ die het geel- 

lieerd commando in Noordwest Europa onder 'Supreme Command' van General 
Dwight Eisenhower, die hiertoe op 5 december 194ê‚benoemd was, op dat 
moment ter beschikking had. 1) Als reserve stond nog in Engeland de First 

Allied Airborne Army onder bevel van_Lieutenant—General Lewis Brereton 
ten dienste van SHAEF. 

Onder het Duitse opperbevel in het Westen stonden twee armeegroepen, 
een zelfstandig armeekorps en één zelfstandige pantserarmee. Armeegroep 
B bestreek het gebied van de Noordzee t0t aan Trier, Generaloberst Johan— 
nes Blaskowitz 2)  met zijn armeegroep G het gebied van Trier naar het 
Zuiden. In West en Zuid Nederland - vooral in de beide Hollanden — was 
het General mmando LXXXVIII Armee Korps elegerd met zijn hoofdkwartier 
in Moergeste onder General Hans Reinhard € ) ,  dat, evenals de vijfde pant 
serarmee, die'in Frankrijk Opereerde - oorapronkelijk als Panzergruppe 
West - onder General Hesso von Manteuffel rechtstreeks onder de bevelheb— 

ber van het Westen geplaatst was. De armeegroep B bestond uit twee legers 

de westelijke sector met als grens de Kanaalkust werd bezet door de v i j f -  

tiende ermee onder General Gustav von Zangen, de oostelijke sector door 

úgìde zevende ermee onder General Erich Brandenberger. Zo was de situatie 

. % mpe. de ochtend van 4 september. Vierentwintig uur later had de armeegroep 

.ee ;&»Ï Ê;derde leger bijgekregen: Students eerste valschermarmee. 
ea ” ’  isstemming, waarin het Duitse westelijke opperbevel vanaf de 

“ n jet!  dag v€„ de invasie verkeerde, manifesteerde zich duidelijk in de 
”„„gie;àó WQÎ „„ing aan de top. Op de dag van de invasie bekleedde 

Ä j „  ? ‚ _ f j Ï ‘ n e ĳ a r l  von Rundstedt de functie van Oberbefehlshaber 

West. ) dp*3a3ufeeeee  neg_geen maand later, werd hij vervangen door 
* = „ ‚ v  'Y ‘;„Ï; van Kluge. Von Kluge, door 

I ï f f i f feerst Op 15 september, een maand na 
. .-"';-v_f_ï_ĳpvel van SHAEF. Op 51 september 

P ’ ; < “ _ _ _ y g g d p r d e  leger b i j  Dyon con— 

;zf ìw;; „ fgeg onderhandelaren 
‘””zfáëäq…lâà4 qntving 

ÎÄ í "Ê”QgÊÊË….„BTà1 

<Ïä voorwaarden voor de onder zijn bevel staande en zich'? &; Ü j ï ' f  
.„—„nkĲpítindende @ ermee. B i j  dit gebeuren was Prins Bernhard, » _… 

bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten, aanwezig. 

13) Reinhard was dus geen territoriaal commandant, zoals '18 september, 

1944, de bevrijding van Eindhoven,’ uitgave van het Bureau Voorlichtin; 
en Publiciteit der gemeente Eindhoven, 1959, wil doen geloven waar hi j  
'cohmandant van de Brabantse Kemptn' wordt genoemd. Het General Kom— 
mando bestond louter uit een staf. Het had geen eigen troepen onder 
zich, maar kreeg eenheden onder zich geplaatst die na enige t i jd — 
vooral na de invasie in Normandië - dan weer elders opgesteld werden. 
wanneer men beweert, dat het Duitse LXXXVIIIe Korps jaren lang in 
Nederland gelegerd was, moet daarbij bedacht worden, dat alleen de 
staf  al die t i jd in Nederland bleef. 

€5 'Oberbefehlshaber West' is in de Duitse taal zowel een aanduiding voor 
de persoon van de opperbevelhebber als voor zijn hoofdkwartier. Ten— 
einde mogelijke misverstanden te vermijden, wordt in het vervolg de 
afkorting OB West gebruikt om het hoofdkwartier aan t e  duiden. 

3) Op 5 september erwlaatste Reinhard zijn stafkwartier van bilthoven 

: naar seergsetel. Demelhuber verhuisde op die dag van Voorburg naar 

ailthoven. De 719de divisie had, tot zij op 5 september 'te velde' 

ging, beer hoo dkeartier in 3ordrecht. 

Vöë5 Qvfawwk” 
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Opperbevelhebber Hitler beschuldigd van een poging t o t  contactzoeken 
met de geallieerden, 1)werd op zĳn beurt Op 17 augustus door General- 
feldmarschall Walter Model opgevolgd.é> 

Armeegroep B stond aanvankelĳk onder leiding van Generalfeldmar— 
schal Erwin Rommel.ln de namiddag van 1 7  juli werd hĳ Op een inspec— 
t i e toch t  door B r i t se  vliegtuigen beschoten.Zwaar gewond werd hĳ in h e t  
d o r p j e  S t e  Foy de  Montgomery ( ! )  opgenomen.Een Opvolger werd niet b e -  
noemd.Model werd als westelĳk Opperbevelhebber daardoor automatisch 
commandant over armeegroep B .  

Toen de B r i t se  tankspitsen in de  t ientallen ki lometers brede b r e s  
tussen de vĳft iende armee,d ie  gevaar l iep tegen de kust platgedrukt 
t e  worden,en de zevende armee,die in noordooste lĳke richting v luch t te ,  
naar de  Belgisch—Duitse grens dreigden door t e  s to ten ,k reeg  Student d e  
weinig benĳdenswaardige opdracht een compleet leger op de been t e  b ron  
gen om daarmee de liaison t e  vormen tussen de beide uit elkaar gedre— 
ven armeeën.Deze maandag - waar0p de res ten  van een groot aantal ver— 
slagen Duitse divisies een onderlinge wedloop hielden om zo snel moge— 
lĳk de Duitse grens t e  bereiken en die met evenveel recht het epithe— 
t on  ' d o l '  zou kunnen voeren als de daaropvolgende dinsdag 2 )  — werd 
door de Duitse legerleiding nog een tweede paradepaard van sta l  ge- 
haald: von Rundstedt,die als Opperbevelhebber Wes t  ontslagen was,omdat  
hĳ ruim twee maanden tevoren Generalfeldmarschall Wilhelm Ke i te l , che f  
van het Oberkommando der Wehrmacht,de raad had gegeven vrede t e  slui- 
ten.Juist  Op de dag,dat de geall ieerden door de verovering van Antwer— 
pen d e z e  vrede binnen enkele maanden schenen af t e  kunnen dwingen, 
kwam von Rundstedt terug als opperbevelhebber. 3 )  Model b lee f  alleen 
belast met het bevel over de armeegroep B.Er i s  geen reden om aan t e  
nemen‚dat Hitler Model heef t  willen degraderen o f  zĳn geloo ' n  von 
Rundstedt expressievelĳk ten toon  hee f t  willen ste l len;  von Rundsteot 
moest  Op d e  e e r s t e  plaats t en  tonele gebracht worden om het vertrouwen 
van het o f f i c ie rskorps  in H i t ler ,dat  na de  putsch van 20 juli geschokt  
was - in omgekeerde richting werd het  wantrouwen dagelĳks gro ter  — 
weer Op t e  vĳzelen.De enige Duitse veldmaarschalk,die nimmer was ver— 
slagen,kon op de achting en medewerking.rekenen van z n ondergeschik- 
ten.Het was in legerkringen niet onbekend,dat von Run s ted t  als com— 
mandaht van een in Zuid-Rusland ogererende armeegroep de moed had ge— 
toond t e  protesteren tegen Hitlers winterveldtocht ' 4 1 - ‘ 4 2  en uit vrĳe 
wil zĳn ontslag had ingediend.Het commando‚dat hĳ Op 4 september”fiber 
Op z ich nam,was eigenlĳk een vernederende pos i t i e .0B  Wes t  was allang 
gedegradeerd t o t  het execut ieve orgaan van Hit lers oekasenorgie en e e n  
von Rundstedt hoedde er z ich aanvankelĳk angstvallig voor om zelfstan- 
dig enige beslissing t e  nemen.Lang niet zo  meegaand als de overgrote 
meerderheid van de  Duitse legeraanvoerdersAzorgde hĳ er wel  voo r ,da t  
de dur f ,d ie  hĳ in november 1 9 4 1  opgebracht had‚uniek b lee f  e oude af— 
takelende von Rundstedt werd geheel en al overschaduwd door zĳn veel  
jongere col lega Mode l ,d ie  al leen verheugd kon zĳn gewees t ,da t  hĳ weer  
maarschalk t e  velde werd.Model was een groot bewonderaar van Hit ler, 
wiens gunst hĳ nimmer verloor en die hem het predikaat verschaf te :  
' redder van het oos t f r on t ' . l n  genen dele de ar istocraat die von Rund- 
s ted t  was en o eschaafd bĳwĳlen in zĳn wĳze van optreden tegenover 

1 )  Bĳ de geall ieerden is van d e z e  a f fa i re n iets  bekend en van enig 
contac t  met von Kluge is  nooi t  sprake gewees t .De  waarschĳnlĳke gang 
van zaken is  gewees t ,da t  von Kluge een inspect ie tocht  hee f t  gemaakt 
en het Führerhoofdkwartier intussen twaalf uur lang vergeefs con? 
tac t  met hem zocht .Von Kluge daarna van verraad t e  beschuldigen was 
voor Hitler slechts een kleinigheid.Waarschĳnlĳk was het Hitler Oe— 
kend,dat von Kluge niet  afwĳzend stond tegenover de aanslag van 2O 
juli 1944‚waarbĳ een aantal Duitse o f f i c ie ren onder leiding van 
Oberst Olaus Graf von Stauffenberg,chef van de s ta f  des Stel lvert re— 
tenden—Befehlshaber des  E rsa t zhee res ‚ t eve rgee fs  t rach t te  Hit ler ui t  
de weg t e  ruimen en de  macht in honden t e  nemen. 

2 )  Op 5 september 1944 vluchtten,vooral uit het Westen des lands,een 
hoog aantal Duitse N.S.B.—instant ies.Deze af tocht nam dergelĳke gro- 

_ _ _ t e s k e  vormen aan,dat het  nationaal soc ia l is t ische orgaan'De Gi l '  in :;…w… __„ f „ . ‚ „…w„… „m„……%…w_ ‘ _ _ 
zĳn nummer van 1 5  septemoer  1 9 4 4  (no 7 4 )  in een kOp sprak over 'Do l— 
le  Dinsdag.'Deze_benaming is  blĳven bestaan.Wanneer in het vervodg 
van de  t eks t  gesproken wordt over Dolle Dinsdag,is hier s t e e d s  5 
september 1944 mee bedoeld ‚zonder dat daarbĳ gedacht wordt aan de 
si tuatie op deze  dag in Nederland. 

5 )  H i t ler  had ËÂÊTËPÊ„OP…Îl  augustgs b e s l o t e n . 0 p  2 september  w e r d  Mo— 
- Èës .m: . ï:sìfêfï Oìáëë’“uûöèfiäs **ënmíìfflmaw * ‚__. ”„… . 

ühdstäötfop 
: "p._—. 
___—t“ 

10 maart_L945 vervangen door Generalleutnant Albert Ke33elring._ 
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’à4î} ‘g oproep uit aan zĳn soldaten.Hĳ deelde hen mede‚dat hĳ op bevel van de 

g”fl (ziejveetneet—p_âêà vond derhalve plaats op 0 4 . 5 5  uur Nederlandse en 

L 
meerderen en minderen,genoot hĳ vee l  meer populariteit dan zĳn d i rec te  
chef .Model  behoorde t 0 t  de bekwaamste legeraanvoerders,die de Duitse le 

gerleiding aan het westelĳk front hee f t  ingezet.Hĳ had gelegenheid t e  
over gehad om z ich t e  bekwamen in de enige tac t i ek ,d ie  de Duitse legers  
geboden was sinds het échec van Stalingrad: 'standhouden - terugtrekken 
- standhouden' om zo tĳd t e  winnen t o t  Hit lers geheime wapens de kans 
zouden doen keren.Vân Manteuffel vertelde na de oorlog over hem dat Mo- 
del  het z e l f s  waagde bevelen van boven hem geplaatsten‚waarmee hĳ het 
oneens w a s , t e  negeren. 1 )  Het gebeuren rond het niet-laten-springen van 
de verkeersbrug in Nĳmegen op 20 september 1944 is er een overtuigend 
bewĳs van. 2)  

Ook de chef van Models staf,Generalleutnant Dr.Wilhelm Speide l ,moest  
op 4 september het veld ruimen.Hĳ werd vervangen door Generalleutnant 
Hans Krebs.Tenslot te  had Hitler Op 51 augustus eveneens besloten dat 
General Siegfr ied Westphal als nieuwe s ta fche f  van de opperbevelhebber 
West de opvolger zou worden van General Günther Blumentritt. 

De Stilstand Aan Het Albertkanaal. 

Op de avond van 4 september t ro f  Student,nadat hĳ met Model contact  
had opgenomen,vanuit Berlĳn de belangrĳkste maatregelen ter  verdediging 
van het Albertkanaal,dat de beide Br i t se  divisies naderden.Hĳ bes loo t  
voor de vorming van zĳn armes alle valschermeenheden,die op dat moment 
onder zĳn bevel  stonden,in t e  schakelen.Ze bestonden uit z e s  nieuw 0p— 
geste lde regimenten,vĳfduizend man depot t roepen en twee regimenten,die 
in Normandië_reeds gevochten hadden en in Duitsland op verhaal tracht— 
ten t e  komen.In ĳltransporten werden deze  t roepen vanuit geheel Duits— 
land naar het Albertkanaal gebracht.Von Rundstedt bereidde zich t e z e l f —  
dertĳd weer  voor op het ver t rek naar zĳn hoofdkwart ier.De volgende dag 
t e  18 .00  uur 5 )  kwam hĳ in de commandopost Arenberg bĳ Koblenz aan en 
nam het weste lĳk  opperbevel weer  op z ich.  T e  1 9 . 5 0  uur vaardigde hĳ een  

Führer weer als Opperbevelhebber in functie trad.Ook Himmler als beve l -  
hebber van het Ersatzheer en Reichsführer der SS meldde hĳ zĳn indienst 
treding,maar hĳ vermeed angstvallig elke toespeling op zĳn terugroeping 

1)  B.H.Liddel Har t ‚ 'The other side o f  the hi l l ' ,London,0assel,1951‚ 
pp .  1 0 1 — 1 0 2 .  

2) Walter Gör l i tz , 'Der Zweite Weltkr ieg' ‚Zweiter Band‚Stuttgart,Stein— 
grüben-Ver lag,1952,p.524: 'Op 21 april 1945 schoot Generalfeldmar- 

schall Walter Model z ich een kogel door het  hoo fd  in een bos  bĳ Duis— 
burg,omdat de Russen hem als oorlogsmisdadiger aangeklaagd hadden 
en zĳn uitlevering e is ten.Tot  het laatst had hĳ in Hitler ge loo fd . ‘  

5 )  Op 10  mei 1940  gold in ons land de wet te lĳk vas tges te lde  Nederlandse. 
Tĳd.Bĳ K . B .  van 9 maart 1940  n o . 5 8 1 , w a s  bepaald dat op 1 9  mei 1940 
de Nederlandse Zomertĳd zou worden ingevoerd.Het verschil in tĳd tus 
sen Nederland en Duitsland bedroeg op 10 mei 1940 één uur en veert ig 
minuten.De in Duitsland geldende Middeneuropese Tĳd verschilde veer— 
t ig  minuten met de wettelĳke Nederlandse Tĳd.Aangezien echter in 
Duitsland de zomertĳd reeds was ingevoerd bedroeg het verschil Op 

!‘ 10 mei 1940 één uur en veert ig minuten.De capitulatie van Den Helder 

0 6 . 1 5  uur Duitse Tĳd.0p 16  mei 1940 werd in ons land de Duitse Tĳd 
ingevoerd. 

Alle tĳden en data voor 1 6  mei 1 9 4 0  zĳn aangegeven in Nederlandse 
Tĳd‚al le tĳden tussen 16  mei 1940 en 25 september 1944 zĳn aangege- 
ven in de hier geldende Duitse Tĳd.0p 17 september 1944 05.00 uur 
werd in Engeland de klok één uur teruggezet.Daarmee was in Groot 
Brittannië voor 1944 een einde gekomen aan de dubbele zomertĳd en 
werd de gemiddelde Greenwichtĳd weer  van k rach t . (The  Times,?riday 
September 15th,page 6 column d).Dit  betekende dat er vanaf dit mo- 
ment een verschi l  was van één uur tussen de Br i t se  Tĳd en de hier 
geldende tĳd.Het afspringen der padvinders op 17 september 1944 vond 
dus volgens de  geal l ieerde bronnen Op 1 2 . 4 0  uur p laats ‚ terwĳ l  in de— 
z e  studie dit op 1 5 . 4 0  uur ges te ld  i s .Op  25 september 1 9 4 4  werd in 
Nĳmegen de Engelse tĳd ingevoerd.(Nĳmeegsche.Illegale Pers ‚no.2—1ste 
jaargang,Zaterdag 25 September 1 9 4 4 ) . D e  tĳdsaanduiding van gebeurte— 
nissen op en na deze  datum vindt derhalve in de Engelse toen gelden— 
de tĳd plaats,derhalve wanneer in Duitse bronnen gesproken wordt van 
een begin der evacuatie uit Arnhem op 25 september 1944 t e  2 2 . 4 5  uur 
wordt dit in d e z e  studie op 2 1 . 4 5  uur ges te ld .De tĳden ze l f  zĳn 
aangegeven in het 24-uur systeem.Eén minuut vóór middernacht is 
23.59 uur‚één minuut nà middernacht is 00.01 uur. 

_ _ _ :  
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Als laatste stuurde hĳ om acht uur een telegram aan_Seyss—Inquart 1)  
en de  gouwleiders in het  Westen.Ook zĳ moesten weten,dat  hĳ d e z e  p o s t  
niet had/geambieerd.De oproep aan zĳn soldaten was ,en  dat kon geen toe— 
val zĳn'met 'Heil_ĳit ler '  ondertekend. 

Natuurlĳk stuurde men Von Ruhdstedt niet zonder een pakket opdrach— 
ten naar het 'wi lde Westenlĳ moest ldë opmars van de geallieerde le— 

ers z o  ver mogelĳk van de Rĳksgrenzen t o t  staan brengen‚heel Holland 
bedoeld was Nederland) in bez i t  houden en,alsof dit nog mo elĳk was,  

een aanval tegen Reims ondernemen vanuit het gebied om Metz Op deze 
Dolle Dinsdag kon_ìon Rundstedt moeilĳk geloven dat het zou gelukken 
een groot  dee l  van het  Nederlandse grondgebied nog acht maanden b e z e t  
t e  houden. 

Als enig lichtpunt kon hem de toestand aan het_Albertkanaal voorko- 
men,waar de Br i t ten na de daverende successen  van de voorbĳe dagen geen 
ernstige pogingen ondernamen hun Opmars in westelĳke richting langs de 

_Sche ldeoevers  o f  in noordooste lĳke richting via Breda voor t  t e  z e t t e n .  
De aan Student toegewezen stel l ing,die liep van de uitmonding van de 
Schelde in de Westerschelde via het Albertkanaal t o t  aan Maastricht 
(inclusief),hield nog stand.Het Albertkanaal zelf was op de noordelĳke 
oever onversterkt .Wel hadden op 20 augustus een zesta l  staven van ge— 
nietroepen langs het kanaal hun bureaux betrokken,maar de daadwerkelĳ— 
k e  resul taten waren op 4 september nauwelĳks merkbaar.Daar de Zuid2ĳde 
van het kanaal over gro te  stukken veel  hoger was en men dus van die 
kant een voor t re f fe lĳke uitkĳk had op de andere oever ,was het  trouwens 
zinloos de übordzĳde t e  vers te rken.Tot  deze l fde  conclusie kwam ook Stu- 
dent ‚ toen hĳ op de voormiddag van Dolle Dinsdag langs het kanaal reed  
en daar verschil lende colonnes van de  1 7 9 s t e  Divisie on tmoet te ,d ie  z i ch  
uitgerust met paardentractie,naar het  front begaven.Deze d iv is ie onder 
Generalleutnant Karl Sievers was één van de troepeneenheden die Student 
de vorige middag waren toegewezen tesamen met en onder het  beve l  van 
General—Kommando LXXXVIII A.K.Di t  hoofdkwartier kreeg tevens onder z ich  
de garnizoefitroepen die uit Antwerpen hadden kunnen vluchten en één van 
de drie batal jons van het SS Landstormregiment Niederlanden,dat in Ti l— 
burg gelegerd was en onder bevel van—ven Major "urckhardt stond.(De SS 
Gruppenffihrer Demelhuber nam onder Christiansen het bevel Op zich over 
de in Nederland achtergebleven t roepen,d ie  hoofdzakelĳk uit E A .  eenhe- 
den bestonden). Als parate eenheden kreeg Student uit Duitsl nd het 
valschermjagerregiment 6 ,  het Ie  batal jon van het valschermjagerregi— 
ment 3} en de Divisie 'z.b.VÛ 176,0nder Oberst Christian Landau.Daar— 
naast k reeg hĳ enkele kleinere eenheden toegewezen‚waaronder,uit Duits- 
land‚twintig bat terĳen luchtafweergeschut en t ien batal jons Walküre— 
eenheden uit Wehrkreis VI. 3 )  De valschermjagers waren goed geoefende 
soldaten‚waarvan velen in Norma„ndië hun vuurd00p al hadden ondergaan, 
maar de  r e s t  van de  Students toegedachte t roepen had z o ' n  geringe ge— 
vechtswaarde dat he Student hiermee nooit zou lukken het front in Bel— 
'gië t e  stabil iseren. och werd de wensdroom van het Führerhoofdkwartier, 
om de geallieerden aan de Belgische kanalen tegen t e  houden‚werkelĳk— 
heid.Men mag trouwens niet vergeten,dat het gros van deze  soldaten nog 
in Duitsland gelegerd was en er zeker enige dagen voorbĳ zouden gaan 
voor zĳ aan het  Albertkanaal hun pos ten  konden betrekken.Dat Student 
erin slaagde zĳn front t o t  17 september voor een doorbraak t e  behoeden 
dankt hĳ vooral aan een drietal bĳkomende factoren.De.belangrĳkste fac— 
tor  was wel het praktisch t o t  stilstand komen van dé”TTde tankdivisie 
na de verovering van Antwerpen.fiet zou voor  haar een kleinigheid ge— 
weest  zĳn de bĳ Antwerpen liggende bruggen over het Albertkanaal on be— 
schadigd in handen t e  krĳgen.Horrocks had daartoe geen bevel  gegeven 
en daarom werd het nagelaten.Voor diegenen,die enigermate vertrouwd 
zĳn met  de  Engelse wĳze van oor logvoeren in West-Europa‚kan d i t _ v o o r —  
val niet bevreemdend zĳn.In d e  aanval i s  de  B r i t se  militair volkomen 
onderhorig aan de hem gegeven Opdracht ‚zó ze l f s ‚da t  hĳ zelden van een 
gunstige gelegenheid gebruik zal maken om over het 'dagschema' heen een 

1) Dr.Arthur Seyss—Inquart trad op 29 mei 1940 in functie als Éeichs— 
kommissar für die b e s e t z t e n  Niederländischen Geb ie te .  

3 )  General der Plieger Friedrich Christiansen was sedert  29 mei 1940 
Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden. ‚ ju1Ĳ» 

@) Z ie  hiervoorfbĳèagsïĳĳ Hoofdstuk II 'Wehrkreis,WestwaálÌen Walküre. ‘  

1) k’‚…‚k VLM. [\,/afgflìb'vxü„l,âjbcaewg‚e„le 0(% ‘7—14-5-‘14241. Mrt-'h'ual7c'x‘ò ; 
_» ‘ . l - v, ‚ (J..—£…» '(.“ ' __ ) ”: _ 
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naast‚wanneer hĳ t o t  verdedigen gedwongen wordt ,een doorzett ings— en 
improvisatievermogen,waarvoor de Duitsers in beide wereldoor10gen een 
diep ontzag hadden. 1) . 

' De tweede omstandigheid was,dat  een zekere Generalleutnant Kurt 
Chi l l ‚die met de  res ten  van zĳn verslagen 85ste Divisie op weg was ‚ 
naar Duitsland,in $urnhout na ontvangst van het  bericht dat Brussel in 
vĳandelĳke handen was geva en ‚ in  le t ter lĳke zin zĳn soldaten Duits— 
land de rug deed toekeren en hen opste lde langs de‘üoordoeVer van het 
Albertkanaal.De voor de dienst t e  velde minst bruikbare of f ic ieren en 
onderof f ic ieren bombardeerde hĳ t o t  Feldgendarmerie 2 )  en s t e l de  hen 
Op bĳ de wegkruisingen en kanaalbruggen.Alle Duitse militairen,die in 
een elast ische verdediging Op weg waren naar het  grote vaderland en 
in handen vielen van ChilD© politiepatrouilles‚werden gedwongen zich 
bĳ diens gevechtsgroep aan t e  sluiten en zo  slaagde de niet van impro- 
visat ietalent gespeende opperof f ic ie r  erin de  noordelĳke oever  van 
het Albertkanaal door Duitse troepen t e  doen bezet ten .  

De derde reden lag in het fe i t ,da t  Op 4 september volkomen onver- 
wacht de Dui tse generale s ta f  hulp aangeboden werd door de  man van wie 
men die assistent ie het minst verwachttezHermann Göring.De opperbevel— 
hebber van de Duitse luchtmacht s te lde  Op die dag het leger dertigdui— 
zend man t e r  beschikking.fliervan waren twintigduizend valschermjagers 

personee l ,voor  wie in zĳn wapen geen plaats meer was .Voor  de  e e r s t e  
valschermarmee waren deze  'over lopers '  in ieder geval een welkome ver- 
sterking. 
Toen Student op 5 september ' s  morgens naar Models hoofdkwartier bĳ 
Luik vloog,waren er nog geen tekenen,die erop wezen dat de  Engelsen 
zouden pogen het  tempo van hun Opmars van de l aa ts te  vĳf dagen t e  her— 
winnen.De stellingen aan het Albertkanaal waren nog niet bezweken.ko— 
del deelde aan Student mede,dat zich vóór het Albertkanaal nog de vĳf— 
t iende armee bevond,d ie Op terugtocht was uit Noord—West Frankrĳk.Dit 

von Zangen en zĳn rest leger  onmogelĳk in oostelĳke richting konden u i f— 
wĳken en voorbereidingen t ro f fen  voor een afbuigen in omgekeerde r ich— 
ting naar de monding van de Westerschelde.  

Z o  kwam uit een wirwar van t roepen en staven - van geoefenden en on— 
ervarenen‚van infanter isten,art i l ler isten,parachutisten en etappe-een— 
heden,van oudere heren en jonge recruten een leger t o t  stand,dat de 
naam kreeg 'Ers te  Fallschirmarmee'. 

De Opmars Naar Neerpelt .  

legen als bezet t ing van de uit10pers van de Atlantikwall en de 'enige 
strĳdmacht'  zou zĳn g e w e e s t ‚ d i e  op 4 september een geallieerd o f fens ie f  

1) In 'Der Frontsoldat erzähl t ' ,  16.Jahrgang‚no.6-9,spreekt Student in 
een viertal artikelen 'Arnheim - le tz te r  Deutscher Erfolg '  zĳn on— 
verholen bewondering uit voor de heroïsche verdediging en fa i rness,  
waarmee de Engelse troepen in Arnhem zich t e  weer stelden tegen de 

„ overmacht van de Duitse tanks en troepen. 
2) Militaire politie. ;„ 
3 )  Het i s  nooit  gelukt archivalische bescheiden-Za t e  kunnen zien - zo  

deze  bestaan f ,  die de  hier weergegeven leiding bevestigen.De mees t  
verbreide versie van dit voorval ‚zoals ze  in vele publikaties t e  
vinden i s ,  wordt daarom hier herhaald.Vreemd blĳft het dat een man 
als Student zich hierover nòoh schriftelĳk nòch mondeling duidelĳk 
heef t  uitgelaten. 

‚ ‘%:g 
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- Student aan het Belgische front pp de been kon brengen,was een ‘bĳkom— 
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over het Albertkanaal weerstand had kunnen bieden,had de wacht aan he t  

kanaal betrokken.Verder naar het Oosten had de s ta f  van de 8 5 s t e  Divi— 
s i e  al een dusdanige strĳdmacht onder zĳn hoede ,da t  Reinhard de  s e c t o r ,  

waarvoor het Gen.Kom.LXXXVIII A . K .  de  verantwoordelĳkheid droeg, in  t w e e  

vakken had kunnen verdelen.Voor de westelĳke vleugel was Student de 
Divisie ' z . b . V . '  176 toegezegd.  1 )  Deze divisie was als reserve-eenheid 
door Wehrkreis VI op de been gebracht en b e z e t t e  een vak van de West -  
wall.Op 7 september verl iet z e  de Siegfriedli ie  om zich naar het ge- 
bied ten Zuidwesten van Maastricht t e  begeVeh, aar soldaten van het _ 
Amerikaanse ee rs te  leger zich een weg baanden naar de Duitse grens. 2 )  
Op 1 1  september ' s  avonds om zeven uur betraden bĳ het  dorp Stalzenburg‚ 

vĳf kilometer ten Noordoosten van Vianden,voor het eerst  geallieerde 
militairen Duitse bodem.Zĳ vormden een patrouil le van het  Amerikaanse 

e e r s t e  leger onder Sergeant Warner Holzinger.0p 7 september werden de 

e e r s t e  valsbhermeenheden,geen ve rse  t roepen maar rout in iers ,d ie  al in 

Frankrĳk gevochten hadden,naar Beeringen en Beverloo gebracht,waar zĳ 
onmiddellĳk in de strĳd werden geworpen.ln de twee voorafgaande dagen 
hadden de B r i t se  t roepen voorz icht ig  pogingen ondernomen om alsnog brug- 

gehoofden over het Albertkanaa t e  vormen,maar ee rs t  op 7 september ont-  

ving Horrocks ver lof  de  opmars t e  hervatten.Al lukte het de Br i t ten  op 

7 september nog twee bruggehoofden over het Albertkanaal t e  vest igen, 
toch  waren sinds de gedenkwaardige vierde september t é  veel  Duitse troe— 
pen gearriveerd om nog over een b reed front t e  kunnen aanvallen.Dat d e  

B r i t se  tanks bĳ hun uitbraakpogingen s t o o t t e n  op de  b e s t e  t roepen,d ie  

s t i g h e i d ' ‚ d i e  het brede—front -o f fens ie f  binnen vierentwintig uur degra— 

deerde t o t  een plaatselĳke aanval.Beeringen werd de volgende dag door 
de Prinses Irenebrigade overgenomen van de garde-tankdivisie,die ze l f  

in zware gevechten gewikkeld was met het fameuze valscher giment 6 
onder Oberstleutnant Friedrich Freiherr von der Heydte ‚da t  in Normandië 

t o t  de meest  gevreesde tegenstanders van de geallieerden had behoord. 
De strĳd was z ó  hevig‚dat Horrocks zich gedwongen zag de 11de tankdivi— 
s ie  hierheen t e  verplaatsen om de Guards hulp t e  verlenen. 

Achter  he t  Albertkanaal doemde de  tweede  hindernis al op :he t  Kem- 

pisch-KanaalsNa een fe l le  strĳd,waarbĳ de  valschermeenheden z ich  met 

ongekend fanatisme verdedigden,lukte het  de garde—tankdivisie onder 
Lieutenant-Colonel Allan Adair op de avond van 10 september aan de weg 
van Hechtel  naar Valkenswaard een brug over het Kempisch—Kanaal bĳ 

Neerpelt t e  beze t ten .Zes  dagen waren er verlopen sinds de val van Ant— 
werpen en nog geen vĳfentwintig kilometer was men voorwaarts gekomen 
over een frontbreedte van minder dan tien kilometer.Zó voortkruipend 
kon het nog maanden duren voor men de  vĳand,die zich nog dagelĳks ver— 
sterk te , in  de Siegfriedlinie kon bevechten. _ 

Vanuit de brug bĳ Neerpelt — vaak d e  brug van de Groo te  Barrière ge— 
noemd — stuurde de  garde—tankdivisie nog op 1 1  september een patrouil le 
naar Valkenswaard.Daarna volgden voor haar en de  andere divisies van 

het XXXe corps een periode van hergroepering en bevoorrading. Bĳ Geelâ. 
werd de frontlĳn in de volgende dagen nog wat naar voren geschoven,zo- 
dat globaal genomen Op de  ochtend van 17  september de  scheidslĳn door 

België tussen de geallieerden en de Duitsers—van Antwerpen t o t  Maas— 
tr icht—het Kempisch—Kanaal volgde met een uitstulping bĳ Neerpel t .  

Student had de  oever  van het Albertkanaal prĳs moeten geven,maar u„v‘  

scheen erin geslaagd t e  zĳn aan het Kempisch-Kanaal een afweerfrontúbp— 
gebouwd_kavhebben.Vooral valschermtroepen stroomden Zuid-Nederland bin— 
nen.Wanneer hĳ de tĳd kreeg deze  soldaten uit t e  rusten,hen t o t  ge— 
vechtsgroepen om t e  smeden en hen stellingen t e  laten bouwen aan de Bra- 
bantse r i v ie r t jes  en kanalen‚zou een herhaling van de geallieerde Bl i tz- 
krieg aan dit front onmogelĳk zĳn.In deze  zekerheid verlegde Student 

rond 15 september zĳn hoofdkwartier van Tilburg naar Vught. 

1)  De divisie zelf  was samengesteld uit bataljons 'Genesenden'.Dit wa— 
ren so ldaten,d ie  ò f  gedeeltelĳk invalide waren ò f  aan lichamelĳke 

kwalen leden.Zo was er bĳvoorbeeld een ba ta l jon  met maaglĳders,een 

orenbataljon voor lieden met gehoordefecten en eenheden voor mensen, 
P d i e  aan kleurenblindheid leden.Blĳkens betrouwbare ber ichten van 

Duitse ar tsen was het  ’Magenbataillon' voor ervaren simulanten een 
welkome mogelĳkheid zich aan de frontdienst t e  onttrekken. 

2) De term SiegfriedlinieLwerd alleen door de geallieerden gebruikt.Zĳ 
stamt uit de eerste wereldoorl0g.De 'Siegfriedstellung' heeft  aanhet 
centrale front in Frankrĳk een grote ro l  gespeeld en‚als codewoord,  
duidde zĳ d e  stel l ing aan in d e  centrale s e c t o r  van het  weste lĳk  

f r on t ‚ d ie  l iep van de omgeving van Arras t o t  de buurt van So issons .  
' ' " " ‘ “ '  “ s e r s  in he t  voor jaar YËQ„… 
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Hoofdstuk II 

DE WESTWALL 

'Op 4 september wordt met de bouw van tankgrachten begonnen. Onze onder— 

wijzer wordt in Schottheide te werk gesteld.‘ 1 )  Uit tientallen soortge- 

lijke berichten is bekerfi/îangs de hele grens van Aken tot aan Emmerik 

scholieren, vrouwen en meisjes en de nog aanwezige mannen opgeroepen wer- 

den om samen met de HJ en de Rijksarbeidsdienst de dreiging van de dichter- 

bij komende tanks tefibezweren met het graven van tientallen kilometers 

grachten, die breed en diep genoeg moesten zijn om elke poging deze tank—- 

vallen te overschrijden bij voorbaat tot mislukking te doemen. 

2)  zou op de eerste plaats het Ruhrgebied moeten 

beschutten tegen een inval uit het Noordwesten. De opperste veldheer van 

de Duitse weermacht, die vier jaar lang gepocht had dat de Duitse soldaat 

zich nooit van de Kanaalkust zou laten verdrijven, bemerkte tot zijn schrik 

Deze verlengde Westwall 

dat één omtrekkende beweging van de geallieerde legers via Nijmegen of 

Arnhem Duitslands industriële hart Larkonflîêggen en de Siegfriedlinie 

het lot van de Maginotlinie zou doen delen. Hij realiseerde zich tevens, 

dat tussen Aken en de Duitse Noordzeekust - met uitzondering van wat her 

en der ver5preide bunkers - geen enkele hindernis was opgeworpen die aan de  

troepen de weg naar de Rijkshoofdstad en de havens in Noord-Duitslarxì zou… 

kunnen ver5perren. Rijkelijk laat, in de tweede helft van augustus, vaar— 

digde de Führer zelf enige bevelen uit die beoogden het Duitse westelijke 

grensgebied tot een onneembaar bastion t e  vergraven. De allerbelangrijkste 

mededeling was wel, dat het <Îolksaufgebot,op 1 september 1944 met de stel- 

lingbouw moest beginnen. ’Na de Volksgrenadierdivisionen, thans het Volks- 

aufgebot (later nog gevolgd door de Volkssturm). In de diabolische dialec— 

tiek van het nazidom betekende dit ! dat vanaf 1 september iedereen die 

een Spade kon hanteren gedwongen werd zijn plaats in te nemen in de ar— 

beidslonnes die door een massaal grondverzet het aanzien zouden geven 

aan de Weststellung. 

Op 1 september werd Himmler als bevelhebber van het Ersatzheer belast 

met de leiding over de constructie, uitbouw en beveiliging van de Westwall 

en de Weststellung. Onmiddellijk vertrok hij naar de grensgebieden om 

'energiek' alle misstanden uit de weg te  ruimen. In Wyler, Kranenburg 

en zó langs de hele grens kwam het Volksaufgebot in actie, versterkt door 

Rijksarbeidsdienst en buitenlandse arbeidsslaven, waaronder em groot 

aantal Nederlanders. Uit het Westfaalse industriegebied kwamen hele/ploe- 

gen naar de grensgebieden om nog vóór de inval van de winter /Îabrieks 

” Uit een ongepubliceerdè % van een burger uit Hasselt. 

Schottheide ligt terzijde van de weg Nijmegen - Kranenburg. 

2) Zie hiervoor:Bijlage l i j  Hoofdstuk II, 'Wehrkreis Westwall en Walküre.‘ 
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de eerste linie van de'Weststellung1) gereed te hebben. Verschillende Nij— 

megenaren, voor wie de vluchtkansen tot dan toe nihil geweest waren en die 

in september gedwongen werden in bedrijf3ploegen met het Volksaufgebot in 

de vrije lucht te  verkeren, namen ongevraagd verlof en doken onder. 

Ook Op Nederlands gebied ging men nu stellingen bouwen en zó werd met 

relatief zwakke krachten begonnen aan de bouw van een linie Millingen - 

Zevenaar - Doetinchem.jüen linie dmmerik - Elten — Doetinchem werd in 

kaart gebracht, maar aan de uitvoering is.men nooit toegekomen. Het heeft 

geen zin hier het zeer gecompliceerde verdedigingsstelsel, dat de Duitsers 

in Nederland opbouwden, verder te  beschrijven. Er werden hier en daar brug- 

gehoofden gevormd (stellingen die naar alle zijden verdedigbaar zijn), 

artillerieopstellingen achter linies, er waren infanteriestellingen die el- 

kaar enfileerden, de kuststrook werd grotendeels êên vesting, terwijl als 

uit10per van de Siegfriedlinie de Panterstelling gedacht was, vanuit de 

Grebbeberg in NOordoostelijke richting naar het IJsselmeer. 

Bij Nijmegen gebeurde aanvankelijk niets, al vaardigde Keitel op 2 sep- 

tember te half zeven een uitvoerig bevel uit, waarin letterlijk stond: 

'Dat de Wehrmachtìbefehlshaber in de Nbderlanden in samenwerking met de 

Rijkscommissaris voor de bezette Rbderlandse gebieden, Seyss—Inquart, de  

militaire taken betreffende de verlengde Westwall van Nijmegen tot het 

IJsselmeer op zich neemt.‘ 

De Duitse legeïìleiding maakte zich de grootste zorgen over het gebied 

tussen Aken en Roermond en op 3 september kwam.dan ook het bevel dit stuk 

Westwall zo snel mogelijk te  bezetten. Het was weer een persoonlijk bevel 

van Hitler. Als vestingtroepen wees hij'Walküre-eenheden aan. 2) In deze 

voor de Duitsers uiterst kritieke dagen, waarin.duizenden op hol geslagen 

officieren en manschappen de grens overschreden, hoopten de bevelen en 

1) Er zijn nog een groot aantal schriftelijke bevelen en aanwijzingen be— 

waard gebleven van Hitler zelf, maar ook van lagere goden, die zich oc— 

cupeerden met deze stellingbouw. Men kan hieruit concluderen, dat vóór 

de b staande Westwall nog een Weststellung gebouwd moest worden, doch 

dat‘ÊËÊËÉ— en de verlengde Westwall — ook hier is menigmaal sprake van 

praktisch samenviel met de Weststellung. Tussen Maastricht en 3rave lag 

hiervoor weer de Maasstelling, die Via het Maasewaalkanaal uitmondde 

op dq Waaldijken. Dwars Op deze 'stellingsystemen stonden andere die dik— 

'wijls onderling met elkaar waren verbonden. Het geheel van deze in 

1944 gegraven linies had weinig betekenis. Het werd vanaf 1 september 

een partijzaak en het belangrijkste scheen t e  zijn, welke Kreis- of 

Gauleiter het grootste aantal meters tankgracht had doen graven. Op 

4 december verbood Hitler het graven van tankgrachten. Het was hem.dui- 

delijk geworden, dat dit werk zinloos was. De geallieerden waren name- 

lijk al lang in het bezit van tanks, waarvan het bovenstuk bestond uit 

uitklapbare bruggen, Speciaal gebouwd om.deze grachten te  overbruggen. 

Nôch de Amerikanen, nóch de Engelsen hebben bij hun Opmars naar de 

…Bijn ernstige hinder ondervonden van.deze naar willekeur gegraven 

tankvallen. 

2) Zie hiervoor: Bijlage Üij Hoofdstuk II ‘Wehrkreis Westwall en Walküre 
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bekendmakingen van het opperbevel zich op. Juist de grote hoeveelheid nog 

bewaard gebleven archiefstukken bewijst zonneklaar dat de paniek zelfs de 

topleiding bevangen had. Meer dan eens sprââäË GB West de vrees uit dat 

de ineenstorting van.delen van het westelijk front aanstaande“îâ’en aanr 

zienlijke troepenmassa's in en achter de Westwall beschutting ÊË;==Ë zoeken. 

nen grootse organisatie werd opgebouwd om.alle 'Versprengte' aan rivier— en 

grensovergangen.op te  vangen, tot kleine eenheden samen te stellen en te  

retourneren naar het strijdtoneel. De vlucht nam.dergelijke groteske vor- 

men aan, dat aan de vooravond van Dolle Dinsdag de standrechtspraak mogelij< 

gemaakt werd om.hèn te berechten die zonder grondige reden hun stellingen 

hadden verlaten, terwijl de.Reichsführer SS uitgebreide volmachten kreeg 

om.de<übcipline weer t e  herstellen. Op deze dag verschenen ook de eerste 

politie— en‚seenheden aan.de grensovergang bij wyler .1)  Zelfs de poli-á 

tieke leiders moesten o Hitlers bevel.meehel en.b i '  het 0 s ren uen4tenug= 

brangenauan—d et vaderland teruggekeerde soldaten. _, 

Martin Bormann 2 ) ,  zo deelde Hitler mede, had de desbetreffende bevelen 

aan de gouwleiders en andere partijbonzen al doen uitgaan. Het trio Hitler, 

Himmler en Bormann wist dat de strijd verloren was, maar hun leven was hun 

nog zo dierbaar, dat zi j  alles ondernamen om.de oorlog te  verlengen. Goeb— 

bels' propaganda draaide onderwijl op volle toeren en via geheime aanwijzin— 

gen aan zijn gouwleiders zorgde hij, dat de Duitse armeecommandanten ui- 

4é terst vertrouwelijke maar gefantaseerde mededelingen in handen gespeeld 

werden over de komende geheime wapens, die alles ten goede zouden doen ke— 

ren. Göring droeg al lang de overtuiging in zich dat de oorlog voor Duits- 

land niet meer te winnen was. Hij wist dat de geallieerde suprematie in de 

lucht blijvend was en nog dagelijks groter werd, maar ook hij vocht voor 

zijn leven en op 4 september stelde de Rijksmaarschalk zijn privé—armee 

ter beschikking van de Duitse generale staf. Het opnieuw naar voren schui- 

ven van-Student en Von Rundstedt bewees eveneens, hoe met alleman en wei- 

nig macht geprobeerd werd het getij tegen t e  houden. 

Hoe hcpeloos de toestand de militaire leiding in het westen voorkwam, 

bewijst het schrijven dat Model op 4 september aan Generaloberst Alfred 

Jodl }) richtte. Hij deelde mee dat, om de linie Antwerpen - Maas - 

Westwall - Frans-Luxemburgse grens t e  bezetten, minstens vijfentwintig 

frisse infanteriedivi3bs en een pantserreserve van vijf tot zes divisies 

nodig waren. Maar deze zelfde Model, die dertig divisies van node had, 

waarvan hij wist dat ze  nergens te  vinden waren, beval de arme Christi- 

ansen 4) dezelfde dag nog een flankstelling op te  bouwen in oostwestelijke 

richting over Nederlands gebied, parallel lopend aan het Albertkanaal en 

1 )  Er is geen enkele aanwijzing, dat ook aan.de bruggen in Grave deze 

troepen stonden, zoals vermeld in H.E. Urquhart, ‘ArnhemJ, London, 

Cassell, 1958, p. 21. 

‚Reichsleiter Martin Bormann, Chef der Parteikanzlei. 

3 )  Chef van de Wehrmachtéffihrungsstab van het Oberkommando der Wehrmacht. 

4) 

2) 

General.der Flieger Friedrich Christiansen was sedert 29 mei 1940 

hehrmachtîbefehlahaber in den Niederlanden. 
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benoorden de Waal.Hij moest voor dit doel de bezettingstroepen van de Ne- 

derlandse sector van de Atlantikwall maar tot een minimum terugbrengen en 

met de zo vrijkomende soldaten de nieuwe stelling bemannen. Men kan zich 

zonder moeite voorstellen, wat hiervan ifs—ëerechttgekomen. 

Op 5 september werd door Von Rundstedt een besluit genomen, dat voor de 

stad Nijmegen minder prettige gevolgen zou hebben. Ter vereenvoudiging van 

de bevelsvoering bij de bouw van de Weststellung zouden de bevoegdheden van 

de commrxìanten der drie westelijke Wehrkreise zich ook over die niet-- 

Duitse territoria uitstrekken, waar aan de Weststellung gegraven werd. In ver 

taling betekende dit , dat de stellingbouw in en vooral om Nijmegen onder de 

competentie viel van de bevelhebber van Wehrkreis VI. Het Maas—Waalkanaal 

gold immers als Opvanglinie van de Weststellung. 

Op 7 september verleende Hitler verregaande volmachten aan Von Rundstedt 

voozüuandhaving van de orde en voor de spoedige bezetting van de Westwall 

en de Weststellung. Christiansen zag zich bij dit besluit volledig onder 

Von Rundstedt geplaatst. Het Führerhoofdkwartier werd in deze eerste week 

van september gebombardeerd met aanvragen om troepen, tanks en antitankge— 

schut. En steeds luidde het antwoord: 'Afgewezen. Volhouden tot de laatste 

man. ' 

Aan de versperringen en de Duitse vestingen werkten ongeacht de militaire 
‚(_‚U‘Lu-OLì/LóftíU—k ["“-944-4—3C’a c>ì-n—)-a XĲ 

instanties en étappedienstent "tĳ:-966 man, maar, zo deelde Von Rundstedt 

op 7 se tember ' s  avonds om zes uur mede: 'Het is nog veel te  weinig voor 
WLOLM‚QL … 2 -  

de Sägkmm1ange Weststellung.' Voor Model, die met zijn legwgr0ep B de 

noordelijke sector van het front moest dekken, lag de situatie het moei- 

lijkst. Natuurlijke hindernissen om de vijand tegen te houden vormìen alleen 

de waterwegen, terwijl de Westwall slechts in het Zuiden van zijn sector 

enige betekenis had. ' s  Nachts om vijf voor half twee op vrijdag 9 september 

belde de vertwijfelde veldmaarschalk Rijksminister Alfred Speer op en 
1) 

smeekte hem om Sturmgeschütze en tanks. Speer antwoordde, dat hij binnen 

enkele dagen Model zou bezoeken. 

Op 9 september aanvaardde Westphal als nieuwe stafchef vanVon Runìstedt 

zijn functie. In nog geen week tijd was de wacht aan het westelijk front 

door nieuwe mannen bezet: Von Rundstedt, Student, Westphal en Krebs. Alleen 

Model was het gelukt zijn post te mogen blijven behouden en het OKW ver- 

wachtte van hem het wonder de mobiele krijg in het Westen in een statische 

te veranderen. Vijf dagen na de val van Antwerpen waren er wel de eerste 

tekenen, dat het tempo van de geallieerde opmars aan het Belgische front 

aanmerkelijk was vertraagd, anderzijds dreigde echter in de Ardennen 

” Speer was Rtistungsminister. Hij had de zorg voor de z%ustrie. 
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na de val van Luik een direkte aanval op de Westwall, die nog slechts dun 

was bemand. Hier stonden de Amerikanen vlak voor Bastogne en een doorbraak 

tussen Maas en Moezel zou nog slechts een kwestie van tijd zijn. Blumentritt 

Westphal, Studs—nt en Von Rundstedt antwoordden na de oorlog op schriftelijke 

vragen van Chester Wilmot dat, wanneer na de val van Brussel en luik niet 

’ 

meer dan vijftien divisies een geconcentreerde stoot vanuit België uitge- 

voerd zouden hebben — zoals Montgomery voorstelde — de weermacht niet in 

staat zou zijn geweest het gebied van de.âeneden-Rijn en het Ruhrgebied 

te  verdedigen. Blumentritt verklaarde zelfs: 'Zo 'n  doorbraak en masse zou 

met de beheersing van het luchtruim het zwakke Duitse front in stukken ge— 

scheurd hebben en de oorlog in de winter van 1944 hebben beëindigd.' ” 

Op 10 september schatte men dat/.… Duitsers (zorxìer Rijksarbeidsdienst 

en HJ) ÎÌÎ—.ËÊ líîâìvían werkten; het aantal buitenlandse arbeidskrachten 

was Op.  te  stellen. Von Rundstedt achtte dit aantal veel te  gering 

en verzocht de gouwleiders , bij wie de uitvoering van de operatie Weststel— 

lung in handen lag, om een bespreking Op 12 september. 

Het voor ons belangrijkste besluit, waartoe de topnazi's op die dag in 

samenspraak met Üon Rundstedt kwamen, is wel dat 'in de nog overgebleven 

bezette gebieden in het Westen en in de Nederlanden de inheemse bevolking 

onder alle omstandigheden d00ï)de troepen tot deelneming aan de stelling- 

garanderen van maaltijden, sigaretten etc. geschapen worden. De tekst van 
bouw gedwongen moest worden. Aansporing tot deelneming kon door het 

dit besluit was zondar twijfel door de heren gouwleiders Opgesteld. Het 

Duitse leger wenste met heel deze stfllingbouw zo weinig mogelijk van 

doen te hebben en had er geen fiducie in. Model en «Von Rundstedt vroegen 

om divisies en tanks, niet om stellingen en loopgraven. 

Weer werden de partijpolitieke berichten over de mankracht, die in het 

Westen bezig was onneembare hirdernisssn op te  werpen, afgewisseld met de 

dwingende smeekbeden van de militaire leiders om soldaten en wapens. Hitler 

bleef hardnekkig op het standpunt staan, dat het oostfront alle voorkeur 

moest genieten. Nu tienduizenden in het Westen een dam Opwierpen tegen de 

geallieerde vloedgolf en de eerste resultaten merkbaar werden - aan het 

Belgische kanalenfront kwam de vijand slechts voetje voor voet]je vooruit - 

werd hij nog kariger. met toewijzingen voor het westelijk front. 

De Duitse weermacht heeft van haar leiders na de oorlog met _nadruk 

verkoniigd, dat zij zich nimmer met politieke zaken ' ‘ en 

slechts dapper en braaf%rochtsnÏ In de zaak van de op. 15_ mei 1942 in 

krijgsgevangenschap teruggevoerde Nederlandse beroepsofficieren weigerden 

“ Chester Wilmot, ‘The struggle for íù1rope‘, London, Collins, 1952, p.539. 

2)  Letterlijke vertaling van Anlage 2119 van 9 september 1944 uit het 

Kriegstagebuch vm—Von-ïünd-st-fiä c B  Nen,t‚ 
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zij echter hun medewerking niet. En ook in het onderhavige geval, waarin de 

bevolking tot een hulpverlening aan de vijand gedwongen zou worden, waartoe 

zij volkenrechtelijk nooit verplicht was, ging deze zelfde weermacht niet 

helemaal vrijuit. Het mag anderzijds niet onvermeld blijven, dat Won Rund- 

stedt en M>del in de eerste helft van september meermalen hun officieren en 

manschappen met nadruk bevolen hebben hun handen af te  houden van deze stel— 

lingbouw. Vervolgens hebbem in Nijmegen - evenals in veel andere soortgelijke 

gevallen in Nederland — de Duitse militairen deze oproepen aan de burger- 

bevolking tot het verrichten van graafwerkzaamheden wijselijk overgelaten 

aan de nationaal socialistische gezagdragers.CDat alles neemt niet weg, dat 

een man als Jon Rundstedt, die tijdens het Ardennenoffensief nog de courage 

toonde om fel tegen Hitler in te gaan en zelfs in die mate, dat hij tenslotte 

werd afgezet, in dit geval de veel minier riskante durf 95 had m o e …  

om onder de besluiten van deze gouwleidersbespreking zijn handtekening niet 

te zetten.) . 

Zes weken dacht men nodig te hebben om de eerste linie van de Weststellung 

uitgbamá: te heb-ban., daarna zou men het vestingsysteem in defensieve staat 

brengen. Duitslands oorlogsvoering was een wedloop met de tijd geworden. Tijd 

voor het Opwerpen van versterkingen, tijd om nieuwe wapens te  produceren, 

tijd om nieuwe eenheden op te  stellen, tijd om een tegenoffensief - waarnaar 

in september de gedachten al uitgingen — voor te bereiden. Op dat moment 

was het belangrijkste dat de Weststellung hield: de geallieerden stonden 

voor Aken, dat nog wekenlang zou stard houden en voor Prüm, dat pas vijf 

maanien later zou vallen. Trier moest ontruimd worden, vele andere steden 

werden bedreigd. 

Op 14 september deelde *Von Rundstedt zijn soldaten mede, dat z i j  de West- 

wall tot de laatste patroon en tot de laatste man moesten houden.” Op za- 

terdagavond voor de luchtlardingen parafraseerde Hitler op hetzelfde thema: 

'Iedere bunker, ieder huizenblok in een Duitse stad, elk Duits dorp moet 

een vesting worden, waaraan de vijand doodbloedt of die zijn bezetting in 
2) 

kellertoon was heel dit manifest cpgesteld. Dat de bedreiging van de 
een gevecht van man tegen man onder zich begraaft.‘ In deze Bftrgerbrau- 

Duitse Heimatbodem ook in andere sectoren onmiddellijk voor de deur stond, 

vermoedden noch wisten Hitler en zijn militaire leidä-in het Westen. 

tt»í"‘"L 

” PÀ(:"\ä:1;;ĲÍÌA_“""_C;1':'Ì‚Jnlest, Anlage 2162, 24ä1944, 16 uur. 
.cm—Ù'v 

2)K3Ëäá-v OB West, Anlage 2210, 16 1944, 19 uur 30. 
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Bijlage Bij Hoofdstuk II 

WEI-IRKEEIS WESTWALL EN WALKÜRE: 

Met het zich toespitsen van de militaire situatie in Frankrijk was het 
de Duitse leiding duidelijk geworden, dat ook in het Westen de vijand 
mogelijk weldra Duitse bodem zou betreden. Op 5 mgustus 1944 kvra dan 
ook in Wiesbaden de vestingscommandanten en de vertegenwoordigers van de 
westelijke Wehrkreise samen om deze dreigende situatie onder ogen te zien. 

Het instituut van de Wehrkreise heeft voor de oorlog in het Westen en 
speciaal voor de strijd om Nijmegen indirect een grote betekenis gehad 
en het kan daarom dienstig zijn hier nader op in te gaan. Vóór het uit- 
breken van de oorlog bezat Duitsland vijftien%krä In elke Wehr- 
kreis lag een legerkorps en het commando over de Wehrkreis en het bevel- 

hebberschap over het legerkorps waren steeds in één persoon verenigd. 
De Wehrkreis was een aan een territorium gebonden administratief insti- 

tuut, dat vrijwel alle militaire zaken in haar ressort regelde: dienst- 
plicht , plaatselijke verdediging, administratie van legereigerxiomen , 

kazernering etc. Drie … n  waren niet territoriaal gebonden, namelijk 
die, welke het toezicht uitoefenden op respectievelijk de pantser- , de 

gemotoriseerde en de lichte infanteriedivisies. Na de Anschluss van 

Oostenrijk kwamen er nog twee territoriale Wehrkreise bij en zelfs een 
superterritoriale. In 1939 bezat het Duitse leger ruim vijftig divisies, 

die dus over de zeventien Wehrkreise verdeeld waren. Op 27 augustus 1939 

werd het Duitse 'vredesleger' in een krijgsmachinerie omgebouwd. Er kwan 

een Feldheer, dat operatief was en een Ersatzheer (vervangingsleger) , dat 

rekruten cpleidde en binnen de Rijksgrenzen met de verzorging en de ad- 

ministratie belast was. De chef H. Rüst und B.d.E. was de commandant van 

dit thuisfrontleger. De. voornaamste zorg van de Wehrkreis was wel vol— 

doende reserves en troepen te kweken voor aflossing en vervanging aan 

het front. ' 
Toen einde augustus 1939 de legerkorpsen hun oorlogsstellingen innamen, 

was het niet langer mogelijk de Wehrkreise door de bevelhebbers van de 

respectievelijke legerkorpsen te laten besturen. De Wehrkreise kregen 

nieuwe commandanten, die betiteld werden met 'plaatsvervangend leger- 

korpscommandant en bevelhebber in de Wehrkreis'.” Deze droegen én voor 

de vervanging en voor de zuiver territoriale functies, als dienstplicht, 

de verantwoordelijkheid. In zijn kwaliteit van plaatselijk hoofdkwartier 

van een legerkorps in vredestijd, dat zich nu te velde bevond, stoni het 

\. 
d. 

” Stellvertretondor Kc…ierender General und Befehlshaber im Wehr- 
kI'OÍBO 
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onder jurisdictie van.het opperbevel van het leger en was vooral verant- 

woordelijk voor het opleiden van reservetroepen ten behoeve van alle 

eenheden die verbinding hadden met de Wehrkreis. Daarnaast moest de Wehr- 

kreis ook nieuwe formaties Op de been brengen. Als territoriaal commando 

was het verantwoording schuldig aan het Oberkommando der Wehrmacht. De 

Wehrkreise waren verantwoordelijk voor de naleving van.de wet op de dienst- 

plicht en zij zorgden voor een redelijke verdeling van de nieuw—opgekomenen 

tussen.de drie onderdelen van de Wehrmacht. 

Wat de plaatselijke verdediging betreft: in vrijwel elke plaats werden 

na het uitbreken van de oorlog landesschutzehbataillone opgericht, 

meestal van oudere mannen die de vorige oorlog hadden overleefd. 

Op 1 september 1939 werden voor het gehele Duitse Rijkodk nog Rijks- 

verdedigingscommissarissen.benoemd, die alle civiele verdedigingsaangele- 

genheden in het Rijk te behartigen kregen. Als Hijksverdedigingscommissa- 

rissen werden in vrijwel alle gevallen Gauleiter benoemd, de opperhoof- 

den der NSDAP in de diverse Geueng'waarin nazi-Duitsland was verdeeld en 

die als partijgoden het volste vertrouwen van Hitler genoten. In het alge… 

{meen'was het samenwerken met de bureaucratische partij—instanties een 

grote belasting voor deze Wehrkreise. In het Westen waren drie Wehrkreise: 

VI, XII en V; aan ons gebied grensde Wehrkreis VI.'Wehrkreis VI had binnen 

haar territoir.met liefst zes Gauleiter te maken die elkaar als rivalen 

beschouwden en die allen in hun functie van Hijksverdedigingscommissaris 

van groot belang waren voor het juist functioneren van.de Wehrkreis. 

Het schijnt dat vanaf het moment dat Himmler Generalíoberst Fritz Fromm 

opvolgde als Opperbevelhebber van het Ersatzheer de moeilijkheden.met de 

partij minder worden, omdat Himmler rijkelijk was opgewassen tegen 
1 

Tot de competentie van.de Nehrkreise behoorde ook de regelmatige con- 
Bormann. 

trôle op de permanente vendedigingswerken in het Westen,'waaronder eveneens 

de Westwall vimìaEn daarom.confereerden.de vertegenwoordigers van.deze 

drie Wehrkreise met degenen die uiteindelijk de verantwoording droegen 

voor de vestingen en versterkte linies in het Westen. 

Generalîdeutnant Schmetzer deelde de aanwezigen op de bijeenkomst van 

5 augustus een drietal uitvoerende bepalingen mondeling mede en eiste 

van hen voorlopige gdaeimhouding. Het belangrijkste was wel dat in het 

Westen.van Zuid naar Nbord een doorlopende en dichte verdedigingszöne 

gebouwd zou worden: de weststellung. Mocht de Westwall hiervoor gebruikt 

worden, dan.was het noodzakelijk deze door veldversterkíngen uit te  bouwen. 

1) Uitlatingen van General3leutnant Fleckenstedt die vanaf 5 juni 1944 

chef van,de generale staf van Wehrkreis VI was. 



Het scheen een retorische vraag t e  zijn of de Siegfriedlinie zou worden 

Opgenomen in de muur van natuurlijke en kunstmatige hindernissen, waar- 

.tegen.de geallieerde troepen zó lang tevergeefs zouden storm lopen tot 

nieuwe wapens en een Duits offensief de kansen voor Hitler—Duitsland zou- 

den doen keren..Er waren echter gegronde redenen om over het nut vancdeze 

muur van staal en beton te praten. Het gevaar dreigde dat, voordat de 

Westwall bemand was, de Britten en Amerikanen erin zouden slagen hierin 

een bres te  slaan en de Rijn.de graat van een barrièrestelling zou moeten 

vormen. Vervolgens was de staat, waarin deze verdedigingsgordel zich be- 

vond, nu niet direkt vertrouwenäwekkend. De Westwall vormde van de Voge— 

zen tot Aken een vrijwel aaneengesloten linie met bunkers, kazematten en 

tankasperges. Van enige contrôle was echter in.de oorlogsjaren vrijwel 

geen sprake geweest. Een deel van de bunkers werd al enige jaren gebruikt 

als luchtbeschermingsbunkers voor de bevolking, andere werden als pakhuis 

gebruikt, weer andere waren al die jaren zelfs niet betreden. Er zijn.ge— 

vallen'belend, waarbij, toen.de bunkers bemand zouden worden, niemand 

'wist waar de sleutels zich bevonden. In andere sectoren moesten in aller— 

i j l  nieuwe kaarten van de loop van de Siegfriedlinie gemaakt worden, omr 

dat de originele verloren waren gegaan. Vrijwel alle wapens waren uit de 

bunkers en kazematten gehaald, telefoonlijnen waren afgebroken, de mij- 

nenvelden allengs verwijderd en de prikkeldraadversperringen opgeruimd. 

Daarenboven waren de geschutsgaten berekend op het 3.7 cm antitankgeschut, 

maar om de Sherman— en Churchilltanks onschadelijk te  maken moest men ze 

minstens met 7.5 om.en beter nog met 8.8 cm geschut bestrijden. 

Toch kwam.het geheim.beraad tot de conclusie dat de Westwall_onmisbaar 

'was in.de opbouw van een versterkte verdedigingszöhe ter ' 

van het Rijk, maar dan voorzien van veldversterkingen als tankgrachten, 

êênmansgaten en loopgraven. Van Aken‚tot de Nederlandse Noordzeekust zou 

dan een nog t e  bouwen defensieve gordel hierbij aansluiten. 

Het staat onweerle baar vast dat het ”“n d‘, ‘ “de bedoeling is ge… 

weest de Westwall ook.bnmgäâîken toqpan Nijmegen door te trekken, maar 

de inval in Nederland, België en.Frànkrijk in.mei 1940 viel samen.met 

het stopzetten.van alle werkzaamheden aai de'Westwall. Tussen Goch en 

Nijmegen waren - het grootste deel om Goch zelf - een veertigtal'bunkers 

gebouwd, doch het merkwaardigste is dat het allergrootste part hiervan 

alleen‚maar onderkomens waren. Deze betonnen.blokkendozen hadden aan de 

achterzijde één of twee ingangen.maar boden verder geen enkele mogelijk— 

heid om zich te verweren tegen een aanvaller. Zij waren.waarschijnlijk 

bedoeld als schuilplaatsen'bij een.artilleriespervuur voor de manschap- 

pen van.de nooit gebouwde kazematten en gevechtsbunkers. In ieder geval. 
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waren zij voor een thans te  graven verlengde Westwall zonder enige bete- 

kenis. 

äen tweede loodrecht hierop staande linie zou de stelling worden die 

_van.Aken de kortste verbinding zou vormen.mot de zee en ongeveer het 

verloop Aken — Màatricht - Antwerpen zou krijgen. De heren commandanten 

werd gevraagd het verloop na terreinverkenning vast t e  leggen. 

Het militairendom wenste enerzijds met de Weststellung weinig te  maken 

te hebben en was anderzijds te  zeer in beslag genomen door de strijd in 

Frankrijk en België om deze taak alleen uit te kunnen voeren. Om de in 

dit stadium.van de oorlog beslist niet gewillige bevolking in âË“êreep 

te houden zouden de gouwleiders als Rijksverdedigingscommissarissen de 

leiding hebben bij deze 'totale oorlogsinspanning'. Militaire instanties 

zouden in eenvoudige schetsen.de eerste aanwijzingen geven. Voor de linie 

Antwerpen — Aken zou een aparte commandovoering worden ingesteld. 

General:}9utnant Eckstein, die de verantwoordelijke commandant was voor 

de vestingswerken.aan de nedenrfiïjn, stelde een week later Seyss—Inquart 

Op de hoogte. De definitieve besluiten werden genomen tijdens een bespre— 

king op 17 augustus bij wehrkreis VI, waarbij de drie gouwleiders van 

Essen, Düsseldorf en Keulen aanwezig waren. Drie geniestaven begonnen op 

2) augustus.met de eerste werkzaamheden voor de Albertkanaalstelling 

die van Rilland Bath langs de Schelde naar Antwerpen zou lopen en van- 

daar langs het Albertkanaal over Herenthals - Hasselt - Maastricht naar 

Aken. Hun komst was een_direlt gevolg van het bevel van de Führer 

van.dezelfde datum‚over de uitbouw van de Duitse Weststellung. 

Naast Schelde-, Albertkanaallinie en Westwall zouden ook nog een Moezel— 

linie en een Vogezenlinie uit de grond worden 'geschopt'. Acht dagen 

later kwam een tweede order uit, waarbij de Führer de Duitse Nbordzee— 

kust tot een versterkt bastion verlangde uitgebouwd t e  zien. 
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Hoofdstuk III 

HET KORPS FELDT EN HET IIe SS—PANTSERKORPS 

Het Korps FÊldt 

4 September, &fitê 

Te half vier ' s  middags passeerde 'Vorkommando und Führungsstab 
Feldt ‘  de Rĳksgrens bĳ Saal in de Elzas.0nder de tienduizenden,die‚los— 
geslagen van hun t roepen o f  bevelvoerders,  'Heim ins Reich ‘  gingen,viel 
dit g r o e p j e  o f f i c i e ren  amper op.Volgens het beve l ‚da t  hun ‘ s  morgens \ 
nog bereikt  had‚trokken zĳ verder in de richting van Kaiserslautern. 1 )  
De heren genoten van een paar dagen van tamelĳke rust in Elmstein t o t  
de namiddag van 9 september.Toen kreeg de s ta f  van de General der Ka— 
vallerie Feldt van de opperbevelhebber over de Westbefestigungen‚de Ge- 
neral der Pioniers Walter Kuntze,het bevel  als 'Korps Fe ld t '  een s e c t o r  
over t e  nemen van de nieuwe fragmentarisch uitgebouwde verdedigingsli— 
nie ten Oosteh van het Maas-Waalkanaal en de beneden-Maas van Nĳmegen 
to t  Aken (exc lus ief ) .  ' s  Ochtends 12 september richtte Feldt zĳn bureau 
in t e  Hüls bĳ Krefe ld  en om t ien uur trad hĳ in funct ie.Feldts opdracht 
was tweeledig. 

Op de e e r s t e  plaats werd van hem en zĳn t roepen verwacht ‚dat  zĳ dit  
stuk van de Westwallstellung van bezuiden Nĳmegen to t  benoorden Aken 
zouden bezetten.Het reserve General Kommando VI A.K.  2) met zĳn voor— 
uitgeschoven command0post in Jülich onder Generalleutnant Mattenklott 
was t o t  nu t o e  in d e z e  s e c t o r  bevelvoerend g e w e e s t .  

De bekommernissen van onze brave generaal Feldt Op 1 2  September wa— 
ren identiek met de zorgen,die Student al sinds 4 september plaagden: 
'Hoe kom ik aan soldaten?‘ Na enig overleg werden nog dezel fde dag twee  
divisies geschapen:één voor het noordelĳke gedee l te ,één voor het andere 
stuk.De scheidingslĳn tussen beide divisies werd de spoorlĳn Roermond— 
Rheydt,die prakt isch W e s t — O o s t  loopt.Bezuiden die lĳn werd de Divisie 
'Generalmajor Raesler '  geposteerd, in ons gebied de Divisie z . b . V . 4 0 6 ‚  
die als oostelĳke grens de Rĳn van Nĳmegen t o t  Weze l  aanhield en ver— 
der de Lippe.Oommandant was GeneralleutnantëScherbenning en als Divisie 
Scherbenning werd zĳ meestal gec i teerd .Zĳ  werd samengesteld uit het 
Landesschützenbataillon I/6 in Groesbeek 3 )  en res ten  van E 39 onder 
bevel van de commandant van het eerstgenoemde batal jon,verder uit het 
batal jon Wezel/Düsseldorf in Goch,het bataljon 303 in Stadt—Straelen 
en het regiment Oberst Brehmer‚bestaande uit drie batal jons Wehrkomman— 
do—Unterführer—Lehrgang Wahn en tenslotte nog uit het bataljon 1224 (e }  
in Dalheim en Brüggenzeen eenhedencompote,waarvan alleen het regiment 
Brehmer gevechtswaarde bezat.Hieraan werden in ĳltempo nog een zevent l 
Luftwaffe—Festungsbataillone toegevoegd.Datal jon 1,11 en I I I  kwamen 
naar Goch,Kranenburg en Geldern‚de vier andere naar Roermond en omge— 
Ving. 

Het is  kenmerkend voor  de opvattingen van de Duitse legerleiding dat 
het gebied om Roermond het merendeel van d e z e  vest ingstroepen k reeg .  
Hier verwachtte men de eigenlĳke grote aanval van de geallieerden.De 
Duitse generale staf  had zich zo  vastgebeten in het idee,dat  via Roer- 
mond de  g ro te  d o o r s t o o t  naar Weze l  zou plaatsvinden,dat h ĳ ‚ z e l f s  t oen  
Op 8 februari 1 9 6 5  de operat ie  Veri table vanuit Nĳmegen de opmars naar 
het beneden—Rĳngebied begon,halsstarrig weigerde t e  geloven,dat de aan— 
val van Horrocks '  XKXe corps en het Canadese ee rs te  leger Montgomery's 
besl issende s t o o t  op weg was naar de laa ts te  hindernis tussen Nĳmegen 
en Berlĳn: de Rĳn. 

Van Feldt  werd op de  tweede plaats verwacht dat hĳ de Weststel lung 
tussen Aken en Nĳmegen verder zou uitbouwen in samenwerking met de O”— 
ganisation Todt  en het door de 'par tĳ '  opgeroepen mensenmateriaal.fiet 
korps was dus achter het leger t e  velde opgesteld,waarmee het te le fo -  
nisch en per  f i e t s  ! )  verbinding onderhield.Hoe het met de motor iser ing 

1 )  Zie voor de voorgeschiedenis van het korps FeldtzBĳlage Bĳ Hoofdstuk 
I I I  'He t  Korps Feldt en het I Ie SS-Pantserkorps. ‘  

2)  Zie hiervoor:Dĳlage Bĳ Hoofdstuk I I : 'Wehrkreis Westwall en Walküre.‘ 
}) Dit landstormbataljon bestond uit oudere soldaten‚tussen de vĳfender 

t i g  en vĳfenveert ig jaar en bewaakten daar reeds  enkele jaren een 
groot  munit iedepot,pal tegen de…Duitse grens gelegen. ' 

4)  'Radfahr—Spähtrupps.‘ 
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zelf van het korps was geste ld  blĳkt wel uit het fe i t ,da t  het bevel 
kreeg een hogere graad van beweeglĳkheid voor  t e  bereien door het in 
beslag nemen van motorvoer tu igen‚ f ie tsen en paardetract ie .Feldt  werd er 
nadrukkelĳk op gewezen,dat hĳ die maatregelen moest  t re f fen,d ie  zouden 
verhinderen dat de vĳand de overgangen over Maas en Roer  in handen 
kreeg.fiĳ een doorbraak van geallieerde tanks o f  het signaleren van pa- 
trouilles moest  het korps t o t  daadwerkelĳke a c t i e  overgaan.Zo moes ten  
dus enige duizenden slecht uitgeruste en ten  dele ondeugdelĳk geschool- 
de infanteristen van de Divisie Scherbenning voor  volwaardige geniesol- 
daten fungeren en daarnaast gereed zĳn om Maas en Maas-Waalkanaal tus— 
sen Roermond en Nĳmegen t e  verdedigen en t e  houden.Bĳ Scherbenning was 
het front nog ver weg‚maar als het Belgische kanalenfront eens zou be— 

/—zwĳken‚wie kon dan garanderen dat,met het gebied Maastricht—Valkenburg 
Àîfi” als scharnier‚de deurAniet toegeslagen zou worden en de geallieerden 

aan de Maas in Limburg kwamen t e  staan.Heel sterk krĳgt men de indruk, 
dat de angst voor de geallieerde tankcolûnnes bĳ deze  vestingtroepen de 
enige drĳfveer was bĳ het bouwen van hun veldstell ingen.Geen enkel be— 
vel o f  not i t ie maakte gewag van de mogelĳkheid van geallieerde lucht— 
landingen.Wel kreeg Feldt de bevoegdheid om bĳ gevechtshandelingen de 
polit iecompagnieën,die in Wel l ‚Venlo en Roermond lagen,in t e  schakelen 
bĳ zĳn korps.Met  zĳn bovenbuur Generalleutnant Hans von Te t tau  1 )  nam 
Scherbenning contact op en het resultaat was,dat de noordelĳke grens 
van de d iv is ie ,d ie  dus tevens grens van het korps Feldt was ,  de lĳn 
noordrand Grave—Broekkant-Beek werd,waarbĳ beide laatste plaatsen juist 
buiten het divisiegebied lagen. 

Op 14  september ' s  avonds elf uur meldde Scherbenning dat Model als 
. bevelhebber van de armeegroep B hem had bezoch t  en geen aanmerkingen 

had gemaakt. 
Op 1 5  september kreeg Feldt het  bevel  zo snel mogelĳk te le fon isch t e  

bevestigen,dat alle maatregelen waren genomen om de bruggen‚inclusief 
die van Ravenstein en Grave ‚ te  laten springen.Uitdrukkelĳk werd ge— 
vraagd de namen van de o f f i c ie ren Op t e  geven die de verantwoordelĳkheié 
hiervoor droegen. 

Op 16  september werd de Divisie Scherbenning een pionier—bruggencom— 
pagnie ( 5 5  man) rĳker ,d ie  de veerdiensten tussen Grave en Roermond zou  
gaan verzorgen.Een ordonnansofficier van de divisie had zich op die d a f  
naar Students hoofdkwartier begeven om daar de nodige informaties t e  
brengen over de ge t ro f fen  voorzorgsmaatregelen.Duidelĳk was daar be— 
paald,dat alleen het reserve General Kommando VI A . K .  in Rheinberg be— 
vel kon geven om de Maasbruggen in de lucht t e  laten springen.Student 
deelde de ordonnansofficieren nadrukkelĳk mede dat hĳ in de komende da— 
gen een vĳandelĳke aanval op g ro te  schaal verwachtte in de richting 
Tilburg - Eindhoven en vroeg daarom dringend hem een kaart t e  verschaf— 
f en  waarin alle stellingen aan zĳn zĳde van de Maas‚dus oostelĳk van d e  
r iv ier,waren ingetekend. 

. Model had inmiddels op 1 5  september een nieuw hoofdkwartier bet rok— 
ken in het  riante hotel  'De  Tafe lberg '  t e  Oosterbeek.Nu het front eni— 
germate s tabie l  was geworden,kon hĳ z ich gaan occuperen met een p r e c i e —  
s e  markering van de grenzen en bevoegdheden van de onder hem staande 
eenheden.0p de la te  avond van 1 6  september werd de scheidingslĳn tussen 
de Divisies Scherbenning en von Te t tau  nauwkeurig vastgelegd.Vanaf de  
spoorlĳn 'sHertogenbosch—Nĳmegen bĳ Ravenstein l iep d e z e  grens naar 

_ Weurt ,dat nog onder het korps Feldt viel,vandaar langs de zuidelĳke 0e— 
bsĳflü; verûwan de Waal t o t  de oevers van de Duitse Rĳn en zo  via Weze l  (inclu— 

s ie f )  t o t  Lippe.Er was één merkwaardige bepaling bĳ de bruggehoofden 
aan de stadskant van de spoor— en verkeersbrug over de  Waal bĳ Nĳmegen 
bleven voor  verantwoordelĳkheid van de Divisie van Tet tau.Di t  beteken— 
de dat niet het  korps Feldt maar de Divisie von Tettau verantwoordelĳk 
was voor het opvolgen van de bevelen van Model die voor het laten 
springen van beide bruggen gegeven waren o f  gegeven zouden worden.Een 
doors toot  over land vanuit het gebied tussen Turnhout en Neerpelt via 
Eindhoven naar het Noordoosten werd door de Duitse legerleiding nog al- 
tĳd voor  mogelĳk gehouden.Dat Nĳmegen als etappeplaats daarbĳ een bege— 
renswaardig doel zou zĳn voor de geallieerde oorlogsvoering ontging hen 
niet -Van daaruit zou een d o o r s t o o t  langs de Noordrand van het Reichs— 

1)  De Divisie von Tettau was nog in oprichting en zou het hele gebied 
boven de Waal b e z e t t e n . Z ĳ  bestond uit vele l o s s e  eenheden zonder 
enig onderling verband‚waarvan het merendeel 'landstormfunoties' 
vervulde. 
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wald via Kleef  o f  langs de Zuidrand via Goch g ro te  perspect ievenen ope— 
nen voor een doorbraak naar de Rĳn bĳ Wezel.Al le Maasbruggen in dit ge— 
bied (Gennep,Mook,Grave.en Ravenstein) werden derhalve door het korps 
Feldt extra bewaakt.Vanzelf bood  zich ook het Maas-Waalkanaal aan als 
een geschikte eers te  verdedigingslinie voor de verlengde Westwall en 
als zodanig werd z e  door Wekrkrei3 VI en korps Feldt ook aangewezen. 

Hoewel hier een groot deel van de kazematten uit de meidagen van 
1940 nog aanwezig was,konden zĳ de Divisie z . b . V .  406 geen bĳzondere 
diensten bígïzen.Zĳ waren gebouwd om een inval uit het Oosten af t e  we— 
ren,niet  u '  het  Zuidwesten.Het korps Feldt  had zĳn voorbereidende maat— 
regelen get  f fen  en vanaf zaterdag 16 september zou men full speed 
aanvangen de  s e c t o r  Nĳmegen — Gennep — Goch - Kleef  in paraatheid t e  
brengen.Daar dit gebied ook t o t  de competentie van Wehrkreis VI behoor- 
de golden hiervoor deze l f de  bepalingen als voor  het achterliggende 
Duitse gebied.00k in Nĳmegen zouden dus para-militaire organisat ies, 
soldaten voor wie aan het  front geen emplooi was,en het 'Volksaufgebot '  
deze  stellingen gaan graven,alles onder oppertoezicht van de NSDAP.De 
HJ werd hiervoor aan het kanaal ingezet en Op zaterdag 16 september 
bracht het korps Feldt ook een dee l  van zĳn t roepen naar de s e c t o r  
Groesbeek over,waar die dag plotseling honderden soldaten verschenen.1) 

Genietroepen begonnen die dag bĳ Wyler en Kranenburg met dynamiet 
t e  werken.ln heel  dit gebied,ook in Nĳmegen‚waren SA-troepen uit Mühl- 
heim en omstreken gearr1veerd,die de arbeidstucht en de discipline 
moesten  handhaven.kan de  ware bedoelingen van d e z e  heren twĳfelde d ie  
zaterdag niemand m e e r , t o e n  zĳ z ich in Nĳmegen vergrepen aan de eigen— 
dommen van hen,die aan het beve l  van de Quislings om aan het  Maas-Waal— 

. kanaal t e  gaan graven,door onderduiken het enige passende antwoord ga- 
ven. 

A Het IIe SS Pantserkorps 

4 september, Arenberg ‚ ’ U '  A w , ?  

'De  Heer Opperbevelhebber in het Westen '  beveelt op_í_septembeĳ5dat 
een aantal tankdivisies en zelfstandige kleinere tankeenheden van het 

dienen door  het  Opperbevel van het vĳfde pantserarmee te r  ' op f r i ss ing '  
naar het gebied Venlo — Arnhem — ' er togenbosch t e  worden gezonden. 
Teneinde Op alle eventualiteiten voorbereid t e  zĳn,wordt van genoemde 
tankformaties gee is t ,da t  zĳ zich na aankomst in de hun toegewezen ge- 
b ieden, to t  Kampfgruppen zullen omvormen.Een aanmeldingsbureau zal in 

der erns 1ge gevolgen is  gebleven.Een mengelmoes van Duitse militaire 
formaties zou op 17 september en de daar0p volgende dagen Amerikanen 
en Engelsen het bez i t  van Nĳmegen betwisten.  Eenheden van de 10de SS— 
pantserdiv iáie,de Frundsbergdivisie‚vervulden daarbĳ een belangrĳke 
ro l .De  ve le  en vaak ui tstekende publikaties die aan 'Arnhem' zĳn gewĳs, 
hebben een zo  wĳde verspreiding gevonden dat daaruit de legende ont— 
staan is ,zonder  dat de schrĳvers deze  bedoeling hebben gehad,dat alléén 
de 10de SS-pantserdivisie de geallieerden in Nĳmegen bevochten heef t .êĳ  

1) Dit blĳkt uit meerdere ongepubliceerde bronnen.Gepubliceerd is al— 
leen het dagboekreìaas van S.Le Göb, '00r log over Groesbeek ' ,  ( 1 9 4 5 ) ,  
p . 6 ,  schrĳ f t :  'Zaterdag 16 september zat Groesbeek ineens stampvol 
Dui tsers . ledereen zag z e  en iedereen sprak erover.Men had het  over 
2 . 5 0 0  man en ze bleven in de  buurt van het b o s . ’  

2 )  Z ie  voor voorgeschiedenis van het  IIe SS—pantserkorpszbĳlage bĳ 
Hoofdstuk I I I  'Het  Korps Feldt  en het  IIe SS—Panzerkorps. ’  

3 )  De auteurs van d e z e  werken hebben enkel he t  bevel  van B i t t r i ch  ver— 
meld aan de 10de SS—pantserdivisie om zich na de luchtlandingen van 
zondagmiddag 17 september zo  snel mogelĳk zuidwaarts naar Nĳmegen 
t e  begeven,de verkeersbrug vast in handen te .nemen en het  brugge— 
hoofd  Nĳmegen t e  verdedigen. ‚ 
Vermeld bĳvoorbeeld door  Cristopher Hibbert 'The  Bat t le  o f .A rnhem ' ,  
London,B.T.Batsford L td .1962,p .86 ;0 .Bauer  naar gegevens van luite— 
nant-kolonel b .d .Th .A .Boe ree , 'De  slag bĳ Arnhem',Amsterdam,Elsevier, 
1 9 6 3 ‚ p . 1 5 4 ;  R.E.Urquhart , 'Arnhem'‚London,0assel l ,1958,p.42. 
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'Op 4 september meldde SS Obergruppenführer und General der Waffen 

SS WilIî_Bittrich,commandant van het I Ie SS—pantserkorps,dat uit de 
9de Hohenstauffendivisie en 10de Frundsbergdivisie SS—pantserdivisie 
bestond,z ich op Models hoofdkwartier in Chaudfontaine om daar nadere 
instructies in ontvangst t e  nemen.De bespreking vond zĳn neerslag in 
een schri f telĳk bevel  van Model aan B i t t r i ch ,gedateerd  op 5 septembeg 
half vier ' s  middags‚waarbĳ Bittr ich en de s ta f  van het IIs SS—pantsem» 
korps opgedragen werd z ich t e  voegen bĳ de Zuid—Nederland binnenstromi… 
de t roepen van de beide in aantal s terk  verminderde korpsdiv is ies.De 
laa ts te  f ront t roepen van de Frundsbergdivisie waren op de avond van 4 
september in de buurt van het Belgische p laa ts je  Navre.Een groot deel  
van de tanks en hun bemanningen waren toen al in Sittard Op weg naar 
de Achterhoek,via Nĳmegen en Arnhem‚waar op 7 september de eers ten  ar_ 
r iveerden.0p die dag begon ook de Hohenstáüîend1v1sie vanuit Si t tard 
aan haar 'Weg zurück' ,die zou eindigen in het haar toegewezen terr i— 
t o i r ‚ d e  Veluwe. 

& Op 8 september gebood Model ,a ls opperbevelhebber van armeé2groep B ,  
aan—Bittrich‚alsbommandant van het IIe SS—pantserkorps,zo spoedig mo— 
gelĳk een gevechtsgroep samen t e  stel len uit eenheden‚die in de omge— 
ving van Arnhem Opnieuw uitgerust werden. Hiervoor werd een versterkt  
batal jon ( e e n  batal jon pantsergrenadiers van regiment 19  met de b a t t e —  
rĳ l ichte houwitsers van de afdeling SS—pantserartillerieregiment 9 
van de Hohenstaufendivisie) beschikbaar ges te ld .  

Qp_9 september ' s  avonds om half zeven werd deze  gevechtsgroep opgo— 
roepen om zich naar Valkenburg t e  begeven en z ich onder bevel t e  s te l -  
len van de zevende armee.0m elf uur ' s  avonds ging zĳ via Nĳmegen Op 
weg naar het Zuiden,waar zĳ nog geen vierentwintig uur later aankwam 
en meteen werd doorgestuurd naar een gebied ten Noordoosten van B r e e .  

Inmiddels hadden Model en Bi t t r ich overleg gepleegd over het lot  
van de be ide SS-d iv is ies .Zĳ  kwamen overeen dat de  Hohenstaufendivisie 
een voorkeursbehandeling zou genieten en de Frundsbergdivisie het daar- 
voor benodigde — onverschillig o f  het tanks o f  manschappen waren — ha… 
af t e  staan.0p_lî september moest  de zaak rond zĳn en het magere res— 
tant van de  Frundsbergdivîsìe zou dan naar Siegen geëxpedieerd worden 
om daar als skelet  t e  dienen voor  een opnieuw t e  formeren 10de SS- 
pantserdivisie. a»— 

Op3_september_om kwart voor twee stuurde Model i t t r ich een memo— 
randum,waarin_Hĳ dit schriftelĳk vast legde en Bit tr ich opdroeg een 
tweede Kampfgruppe voor onmiddellĳke inzet samen t e  s te l len,die uit mi* 
stens twee  batal jons pantsergrenadiers zou moeten bestaan‚een afdelin. 
a r t i l le r ie ‚een compagnie Panzerjäger‚antitankgeschut en een compagnie 
Pionieren‚geniesoldaten dus. 

Op 11 september kwamen in Aken de eers te  versterkingen voor het I Ie 
SS—pantserkorps binnen‚doch het waren twee afdelingen bestemd voor de  
Hohenstaufendivisie: het Ie  batal jon van het SS—pantser—regiment 10 en 
de SS-Panzerjäger Abteilung 10 met zevenentwintig Jagdpanther.1) Verdc_  
r e  versterkingen waren onderweg.De Frundsbergdivisie had in Frankrĳk 
de zwaarste ver l iezen geleden,zodat  men al lereerst  probeerde haar wee r  
Op de been  t e  helpen42e had bĳna geen enkele tank meer over en van de  
verschillende staven was de divisiestaf en één regimentsstaf voor meer 
dan negentig procent gedood‚gewond o f  gevangengenomen.Het was Student 
weldra bekend dat versterkingen voor de Hohenstaufendivisie in Aken 
aangekomen waren en hĳ was de ee rs te  die zich van de kluif wenste meee-  
ter  t e  maken.Vooral naar de Panzerjäger—Abteilung gingen zĳn begerige 
blikken uit,maar t o t  viermaal t o e  verklaarde Model met nadruk dat deze  
afdeling in Sit tard — van Aken was zĳ naar daar overgebracht - bleef  
1 )  Kriegstagebuch Heeresgruppe B , 1 4 . @ . 4 4 . ‚ 1 5 . 0 0  Uhr Ferngespräch,17.0b 

Uhr Ferngespräch,19.15 Uhr Ferngespräch,22.15 Uhr Ferngespräch.Het 
is  niet duidelĳk o f  deze  tanks en manschappen eers t  naar Arnhem zĳn 
vervoerd en t oen  naar S i t tard  zĳn—gebracht.Daar Utrecht meesta l  als 
eindstation gebruikt werd voor versterkingen die in Nederland Opge— 
s te l d  werden‚ is  het waarschĳnlĳk dat d e z e  afdeling niet via Arnhem 
in Limburg is beland.Dat daaraan door Bit tr ich andere eenheden van 
de Frundsbergdivisie zĳn toegevoegd om samen de Kampfgruppe t e  vor- 
men‚waar Model op 9 september om gevraagd had‚lĳkt onzeker. 
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en er als reserve  achtergehouden werd om in t e  grĳpen wanneer de s i tua— 
t i e  om Aken kri t iek werd. 

Op 18 sentember_toen Sit tard bedreigd werd gaf Model deze  Kampfgruo— 
p e  aan Student en zĳn eers te  valschermarmee.De gevechtsgroep heef t  geen 
wezenlĳke r o l  gespeeld tĳdens de slepende gevechten in de s e c t o r  van 
het Amerikaanse XIXe corps.Zou men hetzel fde over deze  geduchte eenheia 
hebben kunnen zeggen,wanneer zĳ op 1 7  september beschikbaar was ge- 
w e e s t  voor  de s t rĳd rond Arnhem en Nĳmegen?Het schĳnt een onwezenlĳk 
toeval dat de Duitse commandanten,die Op verzoek van de geallieerde 
historische s e c t i e s  na de oorlog hun rapporten schreven over de opera— 
t ie  Market Garden,de 'niet ingezet te '  SS —Panzerjäger—Abteilung 10  ver— 
zwegen.Wanneer Model echter deze  reserve niet in Sit tard had vastgehou— 
den maar z e  aan het restant van de Frundsbergdivisie had toegevoegd, 
dan zou de slag om Arnhem (en Nĳmegen) mogelĳk anders verlopen zĳn. 

Door deze  leveranties van wapens en manschappen kwam het bevel aan 
de res ten  van de Frundsbergdivisie om zich in Duitsland achter de Rĳn 
' o p  t e  vullen‘ in een vreemd daglicht t e  staan.Haastig werd gp_12  sep— 
tember dan ook een tegengesteld bevel uitgevaardigd‚waarbĳ geordonneer… 
werd dat niet de 10de maar de 9de SS—pantserdivisie z ich naar de Heim;< 
moest  begeven om gevechtsklaar gemaakt t e  worden. 1 )  Van Harzer werd 
tevens gee is tgda t  hĳ al zĳn in tacte eenheden‚wapens en ander materiaal aan Harmel zou overdragen. 2) Zo kwam één bataljon van het Panzer_Grc i ‚  
dier Regiment 20 weer onder haar moederdiv is ie, terwĳl  ook twee  ba t t e r ;… en l ichte veldhouwitsers van het SS-pantserregiment 9 aan de Frundsber_ divisie werden overgedragen.ûok alle zware infanteriewapens‚verbinding;— apparatuur en een aantal voertuigen stond de Hohenstaufendivisie a f .  
Verder werd gemotor iseerd geschut (Schützenpanzerwagen) zonder bedie— 
ningsmanschappen overgedragen.Daar toendertĳd een groot dee l  van de  tanks en het gemotoriseerde geschut‚dat de invasie gevechten over leefc 
had,in Duitsland nagezien m o e s t  worden,evenals een aanzienlĳke hoeveel… 
heid apparatuur‚kon daarvan slechts weinig afgegeven worden. 3 )  Later heef t  Harzer de verklaring herroepen en geschreveh dat hĳ een dert igtal  stukken gemotoriseerd geschut en verkenningsvoertuigen van de verken— ningsafdeling van de 9de SS—pantserdivisie had achtergehouden en gedee i  
telĳk gedemonteerd had.Onmiddellĳk nadat Harzer bericht had ontvangen dat parachutisten op zondagmiddag 17 september bĳ Arnhem geland waren had hĳ bevel  gegeven deze  demontage ongedaan t e  maken.Zo kon Harzer vr# kort na de landing van de Br i t ten in de slag om Arnhem ingrĳpen. 

Dit zou dan de oplossing vormen van het myster ie van de Hohenstaufen— divisie.Misschien ligt de zaak echter toch  i e t s  anders.0p 1 2  september beval de General der Panzertruppen bei  OB West overeenkomstig een?beVel van von Rundstedt de a fg i f te  van alle zware wapens‚gepantserde voer tu i— gen en tanks door de Hohenstaufendivisie aan de Frundsbergdivisie. 4} Uit deze  order blĳkt ook dat de 1 s t e  SSvpantserdivisie Leibstandarte Adolf Hitler materiaal aan de 10de SS—pantserdivisie moest  afgeven).Aan deze order is  een niet oninteressante toevoeging aangebracht: Pantser— 
steunpunt Noorden neemt onmiddellĳk met de  9de SS—pantserdivisie con tac f  Op en regelt ter  plaatse de afgif te van wapens… 5) Het is zel fs  geenszins ondenkbaar dat vóór 17 september zich niemant van het Panzerstützpunkt Nord gemeld heeft„Qp 14 september_namelĳk ver— huisde deze  instantie naar Bergisch—Gladbach en het i s  zeer  wel mogelik 
dat de moeilĳkheden rond deze  verhuizing er de oorzaak van waren dat 
vóór 17 september geen regeling getrof fen kon worden met de 9de SS- 
pantserdivisie.Het is  dan zonneklaar waarom Harzer nog in het bez i t  
1)In C.Bauer, 'De slag bĳ Arnhem',naar gegevens van luitenant—kolonel 

b.d.Th.A.Boeree,Amsterdam,Elsev ier ‚1963‚s taat  op p . 7 5 : ' l n  zĳn boek 
'Arnhem' beweert generaal-majoor Urquhart,de commandant van de Bri t— 
s e  1 s t e  luchtlandingsdivisie,ten onrechte het tegendeel,namelĳk dat 
de Frundsbergdivisie naar Duitsland zou worden getransporteerd en dat 
de  Hohenstaufendivisie in Nederland zou-blĳven,hetgeen onjuist  i s . '  
De hier aangehaalde bevelen‚die ontleend zĳn aan het archief van de 
General der Panzertruppen be i  OB Wes t  en aan het archief van de Hee— 
resgruppe B ,beves t igen  Urquharts bewering. 

2)Oberstleutnant Walther Harzer kreeg tĳdelĳk het commando over de 9de 
SS—pantserdivisie.De 10de SS—pantserdivisie stond onder commando van 
SSrBrigadeführer und Generalmajor der Waffen SS Heinz Harmel. 

3)Rapport van Harzer aan luitenant—kolonel b .d .Boeree , toeges tuu rd  in 
1955 1956 

4)General der Panzertruppen bei OB West ‚12 september 1944. 
5 )He t  pantsersteunpunt Noorden was t o t  dan t o e  gevestigd in Düren. 



1 

(\Q 
zgv3 ‘  & was van dit wapentuig.Heeft het gesprek met Harmel wél plaats gehad,op 

zĳn vroegst dus Op 15 september,dan kan er in deze  een zodanige besl is— 
sing zĳn genomen dat een dee l  van Harzers gepantserde voertuigen naar 
de kazerne der Organisation Todt  in Bergisch-Gladbach gedirigeerd werd. 
Tenslotte had Harzer hierover niet het laats te  woord.Dit vervoer zou 
ongetwĳfeld per  t rein hebben plaats gehad,maar van het  vertrek van deze  
trein is nergens een schriftelĳk bewĳsstuk t e  vinden. 1 )  Wanneer de 
zaak zich zó heeft  toegedragen is het mindervreemd dat Harzer op zondag 
17 september nog de beschikking had over een dertigtal Panzerschützen— 
wagen.Harzers durf zou dan eenvoudig t e  herleiden zĳn t o t  een admini— 
strat ieve toevalligheid. 

Op 13 september vertrok wel een trein die naar Siegburg ging‚het re— 

over t e  brengen.Zo waren_gp_16  septembgr_van drienveertig treinen met 
Fallschirmjägereinheiten en hun materiaal er zevenendertig in Utrecht 
uitgeladen.Men behoeft  geen militair deskundige t e  zĳn om in t e  zien 
dat deze  ferme toevloed Students valschermarmee merkbaar versterkt had 
en z o  haar stempel drukte op het toekomst ige verloop van de Operat ie 
Market Garden. 
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Bijlage flij Hoofdstuk III 

HET KORPS FEIDT EN HET IIe ss-msmoem 

Het Korps Feldt 

General der Kavaìèriexägâdflvhad tot de tweede week van au gustus met d e 
onder hem.gestelde troepen dienst gedaan in.Frankrijk. Zijn.manschappen, 
meest oudere lieden, hadden in ZuidwesteFrankrijk bewakingsdiensten'ver- 
richt en politietaken waargenomen. Nu deze streek rond Amboise en Bor- 
deaux tot bedreigd gebied werd verklaard en het Duitse commando ter plaatse 
grotendeels werd opgeheven kreeg Feldt de Opdracht met zijn staf naar 
Neufchâteau in Noordoost—Frankrijk te vertrekken om.zich daar met de stel- 

lingbouw aan de Marne te occuperen. Op 10 augustus vertrokken de eerste 
officieren. De rest van de staf volgde in nachtmarsen. Overdag over de 
Franse wegen te marcheren droeg wegens de geallieerde overmacht in de 

lucht het grote risico in zich de aandacht te  trekken van de altijd eu 

overal.aanwezige jagers en jachtbommenwerpers. 

De derde sector van.de Marnestelling werd Feldt en zijn staf toegewezen, 

zodat de General der Kavaìerie Feldt prijkte met de titel 'Befehlshaber 

Abschnitt III'. Na enige telefoonge3prekken met de Duitse militaire beval— 

hebber in Frankrijk werd Vittel de nieuwe standplaats. Het toch al over— 

volle Nlufchâteau was als spoorwegknooppunt te zeer aan.bombardementen 
blootgesteld om.als standplaats te  mogen fungeren. De komende dagen waren 

voor de stafofficieren gevuld met het verkennen van,de hun toegwezen 

sector en het inpassen van de toegeschoven eenheden in de opbouw van de 

organisatie van.de 'Befehlshaber Abschnitt III‘. Feldt nam.tevens contact 

cp met de diverse militaire instanties, waarmee hij in zijn nieuwe taak 

regelmatig te maken zou hebben. Op 19 augustus kreeg neráäeldt een 

redelijk omschreven order over zijn taak als Befehlshaber Abschnitt III, 

die zou.bestaan uit het verdedigingsrijp maken van.de Marnestelling, die 

enkel nog als blauwdruk'bestond. Tussen'Vitry—le—Frangeis en langres 

lag het territoir, dat de Feldt toegewezen troepen en eenheden van de 

Organisation Todt van veLìstéllingen.moesten voorzien. Het was een vreemd 

allegaartje, dat Feldt onder zich had. Daarnaast waren nog een aantal 

troependelen voor hun verzorging afhankelijk van generaal.Feldt en zijn 

staf. Dat onder de eersten zelfs een regiment Kozakken te vinden was, 

kon in dit stadium.van de oorlog geen verbazing meer'wekken. 

Vanaf 23 augustus probeerde Feldt met alle hem.ten dienste staande 

‘middelen een.verdedigingsstelling aan de Marne op te bouwen: hij trof 

voorbereidingen voor het in de lucht laten springen van de rivierbruggsn, 

hij liet hindernissen opwerpen.voor tanks en stelde alarmeenheden samen 

om voor verrassingen gevrijwaard te blijven. Met het oprukken van de 

Britse en Amerikaanse troepen kreeg de situatie allengs een dreigender 

aanzien en op 28 augustus vaardigde Feldt een groot aantal'bevelen uit 

om.zijn sector niet door de geallieerde troepen te laten oversnoelen. 

gsverrichtingen der koninklĳke 

' n den Minister van Oorlog samengesteld bĳ 

ln opdragîïdgâis” van den Generalen Staf‚194ä,uitââgeven 

de Kon.Nederlandsche Vereeniging ”Ons L e g e r fi _ t e  s— rave age 

gggî A . W . S ĳ t h o f f ‘  Uitgeversmaatschappĳ N . V .  t e  Le1den,p.ö4,waslGene- 

ral%fiejor K.Feldt op 10 mei 1940 commandant van de eers te  cavateëie; 

divisie ( X e  legerkorps)dat met zeven andere Duitse d1v1s1es he u îp— 

s e  achttiende leger vormde.De eers te  cavaleriediVis1e — die uit Po „n 

kwam — overschreed de grens tussen Nieuwe Schans en Coevorden. Op ,- 

p .229  staat onder 'Bedingungen für die übergabe der Niederlandiîchën 

Wehrmacht‘vermeld dat Generalmajor Feldt benoemd wordt to t  beve he — 

ber voor Noord—Nederland‚inclusief de  Waddeneilanden t o t  aan het 

' k naal. 
Nogïââîeoâdertekende met Schout bĳ Nacht H.Jolles de overgavebepa- 

lingen voor de Stelling vanjfien Helden in Sneek Op 15 mei 1940 t Î _  7 

04.55 uur Nederlandse tĳd ( z i e  hiervoor noot _ p ._ _) .Eeh hepa ing 

van deze  capitulatievoorwaarden luidde dat drie of f ic ieren,Vĳf ondeï 

off ic ieren en twee manschappen aan het oostelĳk einde van de Afslu1 

dĳk als gĳzelaars aan de Duitsers moesten worden overgegeven,tene1n— 

de verzekerd t e  zĳn van een volledige tenu1tvoerlegg1ng van deze ca— 

pitulatievoorwaarde.Vooryîn dit laatste nader geinteresseerden zĳ 

verwezen naar p.92—94 en Bĳlage VII I , 'Verslag van de cap1tulat1ebe- 

Sprekingen t e  Sneek‚0pgemaakt door de commandant van de Stellingen“ 

van den Helden) in 9De Stelling van den Helden„Me1_19405,aanvankelnk 

bewerkt door  O .J .S ie rsema,nade r  bewerkt  d o o r  V . E . N 1 e r s t r a s z ‚ ' s - G r a —  

v e n h a g e , 1 9 6 0 , S t a a t s d r u k k e r ĳ —  en Ü i t ; e v e r g b e u r g 1 .  

landmacht', 
de Sec t i e  8Krĳgsgesc 
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Elke Duitser, die een uniform droeg en zich in dit gebied ophield, werd 

gedwongen de spade ter hand te nemen om mee te helpen met het opwerpen 

van hindernissen. Extra nnnschappen, waarorderdägôuúïâälîightmachtper- 
soneel, kwamen de hoognodige helpende hand bieden. De burgerbevolking 

werd gedwongen graafwerkzaamheden te verrichten — het gebmik van geweer 
of pistool ,mocht niet bij een holle dreiging blijven - en transportmidde— 

len en ander materiaal moesten desnoods ter plaatse zelf georganiseerd 

worden./ä Op papier ontstoni zo een onneembare stelling. Toen echter op 

31 augustus Neufchâteau bedreigd werd, ging de dag daarop een bevel uit 

van Feldt om de volgende Noord—Zuid-stelling, de Moezelstelling, in de- 

i‘ensievere staat te brengen. Zijn Befehlsstand verhuisde naar het gebied 

van Épinal aan de andere zijde van de Franse Moezel, waar de volgende dag 

in Bruyère zijn nieuwe comarxlòpost werd ingericht. Op 4 septanber kreeg 

Feldt het bevel zich gereed te houden voor nieuwe taken. De lezer zeu 

hieruit de conclusie kunnen trekken, dat nog vóór dat Feldt en zijn offi— 

. eieren aan de slag waren gegaan de stelling alweer frontgebied was gewor- 

den. Deze juiste gevolgtrekking wordt echter ingekapseld in de motivering, 

dat Feldt zijn comandopost naar Duitsland moest overbrengen teneinie 

'zijn staf te verkleinen' . Deze curieuze formulering, waarbij oorzaak en 

gevolg worden omgedraaid, denkt men echter eerder aan te treffen in het 

Wehrmachĳbericht dan in een en: officie opgesteld ambtelijk stuk.” 

0n half twee ' s  middags betrad Feldt weer Duitse bodem. De rest van 

zijn staf volgde de dag daarop en ook hier vermeldt de dagboekschrijver 

Op de minuut nauwkeurig meer dit historische mment plaats voul. 

1 ‚ 
) Het dagboek van 'B shaber Abschnit _ The National Ar e 

of the Uni stes) vermeldt erlijk: 'Amendu - Schusswaffe 
dar e leere Bedro eiben' en 'Transpo mittel und Werkzeuge 
otfalls aus dem Lande zu organisieren' (cursivering van ons). 

„ Erich Murawski, 'Der deutsche Wehrmacht3bericht 1939—1944: Beppard 
Boldt, Schriften des Burúesarchives , no. 9, 1962.’ Het boek geeft een 
uitvoerige en degelijke beschrijving, hoe deze Wehrmacht;berichte, 
waarop Goebbels geen enkele invloed kon uitoefenen, tot stand kwamen. 
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Het IIe SS-Pantserkerps 

Begin 1943 waren de Hohenstaufen- en de adsbergdivisie gevorü. Na een 

grondige Opleiding worden zij op bevel van de Führer van 26 naart 1944 van 
het Westen naar het General-Gouvernement overgebracht, achter welke niets- 

zeggende aanduiding het door de Duitsers bezette deel van Polen schuil 

ging. Daar vocht de Hohenstauferxìivisie hj 'I'arnopol, de Frutflsbergdivisie 
bij Buczacz ‚ en niet zonder succes verhinìerden zij een doorbraak van het 

Rode Leger naar Oost—Pruisen. Dat beide divisies ook in het verdere verloop 

van de oorlog vrijwel steeds in een adem werden genoemd, is gemakkelijk 
verklaarbaar uit de omstandigheid , dat beide - met enkele tussenpozen - 

samen het IIe SS-pantserkorps vormden onder comando aanvankelijk van 

Oberstguppenführer Paul Hmsser. 1) In het late voorjaar van 1944 lag het 

korps ten Oosten van Iemberg, waar het op verhaal trachtte te komen na de 
_ :Äí' M.:xue, (‚arm en 

furieuze gevechten van … .  )Doch zes dagen na het begin van 

de invasie werden beide divisies naar Frankrijk overgebracht. Het overbren- 

gen naar de Frans-Duitse grens duurde enkele dagen, maar het door de geal— 

lieerde luchtbombardementen volkomen 1amgeslagen spoor- en wegverkeer 

naakte een inzet van het korps niet eerder mogelijk dan einde Juni. Daar 

kreeg het korps ook een nieuwe commandant. Hausser werd opvolger van 

Generaloberst Friedrich Dollmnn als bevelhebber van de Duitse zevemìe 

ermee. ' 

Dollmann stierf op de ochtenì van 28 juni aan een hartaanval na het ver- 

loren gaan van Cherbourg. Het vooruitzicht het verlies van deze havenstad 

voor een krijgsraad te moeten verantwoorden, kan zijn dood ten gevolge 

hebben gehad. Zó kreeg de ambitieuze SS-generaal Willi Bitträh»ziäxpkansz 

hij kreeg het IIe SS-pantserkorps thans onder zich en gaf het bwa-l over 

de tot dan door hem geleide Hohenstaufendifisie door aan de SS-Brigade- 

führer Generalmajor der Waffen-SS Sylvester Stadler. Toen deze in de 

eerste septemberdagen gewond raakte, werd hij voorlopig vervangen door 

zijn stafchef Walther Harzer. 

Voor Bittrich was het een persoonlijke triomf het bevel te mogen voeren 

over een korps, dat tot de beste formaties der Waffen—33 en tot de Clite- 

troepen van de Duitse weermacht werd gerekeni. De beide SS—divisies deel- 

den deze eer met de Leibstandarte Adolf Hitler en de Panzer Lehrdivision. 

De Panzer Lehrdivision - de naam ontleende deze eenheid aan het feit, dat 

ze begin 1944 gevormi werd uit de demonstratiebataljons van de pantserop- 

leidingsscholen - was kwalitatief en voct al kwantitatief de best uitge- 

ruste tankdivisie van het Duitse leger. Daar zij na de hoge verliezen 

aan manschappen en tanks opnieuw opgebouwd moest worden, speelde dit 

troetelkind van opperbevel en Führer - alleen met zijn persoonlijke in- 

steming mocht zij ingezet worden - in de septemberdagen van 1944 in ons 

1)  Deze Paul Hau’ser publiceerde in 1953 bij Please Verlag K.W. Schütz, 

Göttingen, een alleszins merkwaardig boek 'Waffen-SS im Einsatz' , dat 
- o  - - - - - - - -  .' q ' ‘ 
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gebied geen rol, maar bij het Ardennenoffensief in december 1944 en bij de 

verdediging van het linker Rijngebied tussen Nijmegen en Wezel bij de 

Operatie Veritable in februari - maart 1945 werden haar belangrijke taken 

toebedeeld. 
Bittrich was een lmndig legeraanvoerder met een hartstochtelijke liefde 

voor de k15jg. Zijn belijdenis van de nazi-idealen la:-ecg voor Bittrich 

eerst zin, toen hij via de Waffen-SS de gelegenheid kan uitbuiten om zijn 

militaire kwaliteiten, die Bittrich onmiskenbaar bezat, ten nutte te kun- 

nen maken aan Groot-Duitsland. Geciviliseerd in voorkomen en gedrag en niet 

van beschaving gespeeni behoorde hij tot die kleine groep SS-ers, die bij 

vriend en vijand enig respect verwierf. 1) ' 

Vrijwel vanaf het eerste uur van hun inzet in Frankrijk waren beide di— 

visies volop 'in de slag'. Tot 25 juli kon de Duitse legerleiding nog een 

geringe hoop koesteren, dat het getij van de invasie te keren was. Het 

uitbreken uit het Normandische bruggehoofd en de daarop volgende omsinge- 

ling van het gros van de Duitse divisies in de zak van Falaise was zelfs 

voor Goebbels‘spreekbuis , der Völkische Beobachter, aanleiding de lezers 

ermee vertroq te maken, dat de operatie Overlord - de codenaam voor 

de landing in Normandië?- geen tweede Dieppe zou worden. 

In de heksenketel van Falaise verloor het Duitse opperbevel in het 

Westen een zeer aanzienlijk deel van zijn tanks en zware wapenen en het 

merenieel van zijn beste troepen, al blijft het onbegrijpelijk, dat nog zo- 

velen aan krijgsgevangenschap ontsnapten. Ook van de Hohenstaufen- en 

Frundsbergdivisie slaagden eenheden erin uit de stalen ring te ontsnappen 

en naar het Noorden uit te wijken. Na ruim twee en een halve maand onafge- 

broken frontdienst werd hun Op 23 augustus meegedeeld, dat zij uit de 

eerste linie zouden worden teruggetrokken en ten Oosten van Amiens opnieuw 

uitgerust. Hoe optimistisch Model de situatie nog beoordeelde blijkt wel 

uit het feit, dat hij\7cïpf & augustus Bergen en Bezancourt 398 bestenfle 

tot steunpunten 'Noord' en 'Zuid' voor de dertien Duitse pantserdivisies, 

die hem in het Westen nog ter beschikking stonden. Wanneer Sir Brian 

Horrocks, … ĳ h ä t m ë r i t s e  XXXe legercorps, de Engelse 11de 

tankdivisie op de middag van 30 augustus beveelt zo snel mogelijk naar 

Amiens op te rukken, trekt de Hohenstaufendivisie uit het bedreigde gebied 

weg in de richting van Leon. In de vroege ochtend van 1 september kwam 

zij in St Quentin, verder vluchtend in de richting van Cambrai. 

De Frundsbergdivisie bevond zich op dat moment nog ten Zuidoosten van 

Doullens. Tamelijk kleine fomaties van beide divisies namen als Kampf- 

gruppen nog direlt aan de afweergevechten deel en stonden in een linie, 

die van Marle naar het Oosten verliep. Hoe ondoorzichtig en warschijn— 

lijk nooit meer te reconstrueren de situatie van de Duitse troepen in de 

” Bittrich moest in juni 1953 voor een Franse krijgsraad verschijnen. 

Hij werd tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Aangezien hij Op 

dat moment al acht jaar in de gevangenis van llarseille zat, werd hij 

op staande voet vrijgelaten. 
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tumultueuze dagen dugun van begin september ook was , zoveel staat wel 
vast, dat het grootste deel van het IIe SS-pantserkorps in noordelijke 

richting een veilig heenkomen zocht. Tegen de avond van 2 septemb_er_ waren 
delen van de 9de en 10de pantserdivisie in de omgeving van Nijvel op weg 

naar Namen, dat hen ' s  morgens als nieuw reconvalescentiecentrum was 

aangewezen. Nog geen vierentwintig uur later werd de Reichsführer Vù 

deiSS, Heinrich Himler, medegedeeld, dat het, door het oprukken van de 

geallieerden noodzakelijk leek de pantserdivisies naar veiliger gebieden 

over te brengen — evenals de staven - terwijl de nog intacte eenheden 

onder bevel van het 119 SS-pantserkorps voorlOpig aan het front zouden 

blijven. Himmler werd voorgesteld al deze divisies over de Duitse grens 

te brengen en ze daar weer volwaardig te maken. De strijd om Nijmsgen en 

In! Arnhem, casu quo de bevrijding van heel ons vaderland , zou met een aan 

zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een totaal erder verloop hebben 

gehad, als dit voorstel aan Himler door een gelijkluidend bevel van 

. Model zou zijn gevolgd. Maar de bevelhebber van Heeresgruppe B besliste 

arriere. 3p 3 september__ ' s  avonds om levert over tien consigneerde Model 

de Frundsberg— en Hohenstaufendivisies zich op mrs te begeven naar de 

driehoek Venlo - ' s  Hertogenbosch - Arnhem om daar op verhaal te komen. 

Model is er steeds van overtuigd geweest, dat de geallieerden zonden 

pogen tussen Roermond en Aken een frontale aanval op de Westwall te on- 

dernemen, om daarna - al of niet in combinatie met een zuidelijker opge- 

zette aanval - het Ruhrgebied binnen te vallen of in een tang te nemen. 

Een met manschappen en mteriaal aangevuld pantserkorps zou bij deze 

attaque - nog steeds volgens Models visie - als flankbedreiging een 

veel gotere betekenis hebben dan als 8tappeeenheid opgesteld achter 

Siegfriedlinie en Rijn. 

Als opperbevelhebber van het westelijk front bevestigde Model de vol- 

. gende ochtend zijn bevel van de vorige avond, dat zou leiden tot het door 

de geallieerden amper vemoede snelle ingrijpen op 17 september en vol- 

genie dagen in de strijd om Nijmegen en Arnhun. Het voornaamste uit deze 

Geheime Konmamlosache is bij de aanvang van dit hoofdstuk al vermeld. 

‘l‘er toelichting moge het volgorde dienen. Na de zware gevechten in 

Frankrijk hadden vele Duitse soldaten of groepen militairen het contact 

met hun eenheid verloren. Wanneer & West aan alle order zijn bevel 

staande eenheden mededeelt, dat voor de verdoolden van de Hohenstaufen- 

en Frundsbergdivisie een Meldekopf.‘ Eindhoven is ingericht , weten de 

commamianten, indien deze verdwaalden zich bij hen zouden melden, dat 

zij in Eindhoven inlichtingen kunnen krijgen waar hun divisie zich be- 

vindt. Hier ligt ook de grond van het signaleren van SS-pantsertroepen 

in Eindhoven door ondergrondse inlichtingerxìienstm ” in berichten, 
bestond voor londen. Het begrip 'opfrissing‘ , in hetzelfde bevel tot 

" 'Groep Albert' en 'Geheime Dienst Nederland'. 
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tweemaal toe gehanteerd, heeft voor vaderlandse oren in dit verband 

een lichtelijk komische klank. Daar ook de Duitse militaire instanties 

niet helder voor ogen stond, wat hieronder verstaan moest worden, wordt 

in een latere directieve van Guderian met onverwoestbare Deutsche Gründ- 

lichkeit dit begrip uit de doeken gedaan. 1)  Er mcht alleen van 

'opfrissing' gesproken worden, wanneer een divisie weer volledig met 

max'xkracht en materiaal werd toegerust. Per zelfde order werden een drie- 

tal SS-pantserdiüsies, die hun zware wapens — voor zover nog aanwezig 

en intact - aan andere divisies moesten afgeven, 'zur Vollaui'frischung' 

naar het Rijk gestuurd. Dit eufemisme kan weinig andere betekerd hebben 

dan dat deze drie divisies niets meer te vergeven hadden. 

ùEen aantal manschappen van de Frundsber\l ivisie was intussen braaf naar 
”721 c=£=.‚ auwu w…“, h:l 

Bs…“ getrokken, ï ì ï  op 3 september\’ Êïr'xden van de Amerikanen 
lr-„Êe u.,-cm, 

viel.” & van het IIe SS-pantserlcorps was op die dag in 

Nijvel. 

” Generaloberst Heinz Guderian, chef van de generale staf van het 

leger. 



Mrjï…%" îJ-LÁÌQ Ìl_;\‚ì_ì_‚. 
" 
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Hoofdstuk IV 

VEN NEPTUNE TOT IINNET II 

4 September, Chaudfontaine 

Op 4 september meldde de inlichtingendienst van armeegroep B aan zijn.0pper— 

bevelhebber1), dat 'Franse en Belgische verzetsgroepen in groeiende mate aan 

de strijd deelnamen. De verwachte luchtlanding op grote schaal lijkt nu het 

meest waarschijnlijk in of bij de Westwall'. Er was op deze voor de Duitse le— 

gerleiding in het Westen zo fatale datum.geen onheilspellender bericht denk— 

baar dan de dreiging van een tweede front aan het tweede front. Het bericht was 

geenszins 'uit de lucht‘ gegrepen. Men had uit buitgemaakte aanwijzingen voor 

de Belgische Résistance zonder veel moeite kunnen distilleren, dat zij door 

guerilla-activiteiten en sabotagedaden grote geallieerde acties op maandag 

4 september moest ondersteunen. De Duitse legerleiding wist ook, dat in Enge— 

land zes airbornedivisies door SHAEF achter de hand werden gehouden om.op het 

°. gunstigste moment in de slag in te grijpen. En het moment was gunstig en er 

stond ook inderdaad een airborne0peratie op het punt uitgevoerd te worden. 

Bij de invasie hadden de geallieerde para's een belangrijk aandeel gehad in 

de verovering en consolidatie van de eerste stukjes pied-â—terro, die de geal— 

lieerden op het Normandische schiereiland als bases moesten dienen voor een 

verdere opmars in zuidelijke en oostelijke richting. De Amerikaanse 82ste en 

101ste airbornedivisies werden ingezet aan.de westelijke flank van het D—day— 

front: het 'Utah—strand‘, met de zwaar omvochten plaatsen Ste Mère Église en 

Carentan; de Britse 6de luchtlandingsdivisie in het dal van de Orne bij Caen 

aan.de oostelijke flank. Hun taak bij de operatie Neptune - de eigenlijke lan- 

ding — was dus kennelijk de tussen hen vechtende Amerikaanse, Britse en Cana- 

dese divisies zijdelings te dekken en daarnaast vanuit deze vleugels de Duitse 

. . ,  achterwaartse linies te  bestoken. 

Men was in geallieerde kringen, ondanks sombere voorspellingen, die vooral 

hoge verliezen bij de landingen verwachtten, hogelijk content met de bereikte 

resultaten.bij de inzet van de airbornetroepen en nog voordat de drie lucht— 

landingsdivisies volledig in.Engeland waren teruggekeerd, leefde bij Eisen- 

hower het idee een airborneleger samen te stellen, onder eigen opperbevel, voor 

toekomstige operaties op het Europese vasteland. Dit commando zou niet alleen 

troepen onder zich krijgen, maar tevens over een groot aantal transportvlieg- 

tuigen moeten beschikken. . 

Op 16 juli had lieutenant-General Carl Spaatz, bevelhebber van,de Amerikaan— 

se strategische luchtstrijdkrachten, een informatief onderhoud met Brereton, 

bevelhebber over de Amerikaanse negende luchtvloot. In gesprekken met 

washington was zijn naam gevallen 

1)  Mbdels hoofdkwartier was in Chaudfontaine gevestigd. 
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als de meest geschikte candidaat voor het opperbevel over dit airborneleger. 

Dit geallieerde luchtlandingsleger zou dan bestaan.uit drie Amerikaanse divisies: 

de 17de, de 823te en de 101ste airbornedivieie, twee Britse para-divisies: 

de 1ste en de 6de en één Britse infanteriedivisie: de 52ste Lowland—divisie, 

welke laatste voorbestemd werd door de lucht vervoerd te  wmnìen naar de toekoms 

stige slagvelden van de airbornedivisies. Het Amerikaanse IXe Troop Carrier 

Command - component van de Die Amerikaanse luOhtvloot - en de Êroupg958 en 

van de R.A.P.” zouden met hun vliegtuigen Brereton ter beschikking staan. Na her— 

nieuwde ruggespraak met Washington kreeg Brereton Op 2 augustus bericht van zijn 

aanstelling en werd op 8 auäustus het Combined Airborne Headquarters operationéêä. 

Ook de Poolse 1ste£Ëä;gâîätistengrigade werd erin Opgenomen. Ebjor-General 

Matthew Ridgway, die zich als b…We azste l?É%divisie door 
zijn bekwaamheid en moed een verdiende faam had verworven, kreeg het bevel over 

de drie Amerikaanse luchtlandingsdivisies, die samen het XVIIIe airbornecorps 

zouden vormen. De Britse divisies stonden onder commando van lieutenant-General 

Sir Frederick Browning, die door Brereton op 4 augustus als zijn souschef werd 

aangesteld. Het hoofdkwartier werd in Ascot gevestigd. 

Brereton had zich reeds in 1918 met luchtlandingsoperaties bezig gehouden, 

Z, toen Brigadier'William.Mitchell hem.had aangewezen om,een gedetailleerde studie 

te maken van de operaties met airbornetroepen. Het waren de eerste plannen ooit 

van geallieerde zijde opgesteld, die zich occupeerden.met dit soort operaties. 

Browning en Brereton kenden elkaar reeds van het strijdtoneel in Afrika en.ook 

daarna waren zij regelmatig met elkaar in contact gebleven. Het commando over 

de 823te divisie werd na het vertrek van Ridgway door Major—General James 

;) Major—General.Maxwell Taylor stond aan het hoofd van de 

101ste luchtlandingsdivisie. Hij had die post in.maart 1944 aanvaard, nadat 
2 @ Gavin overgenomen. 

hij tevoren commandant geweest was van de artillerie van de 825te airbornediviei* 

De meest dringende noodzaak voor het instellen van.dit commando lag in het feit, 

dat nu een orgaan geschapen was, dat alle troepentransportvliegtuigen onder 

controle kreeg. Dit was tot danfiËiet urgent geweest, omdat werkelijke gealli- 

eerde luchtlanding30peraties nog niet hadden plaats gehad, maar voor de toekomst 

gingen de gedachten toch uit naar landings en dr0ppings, waarin Engelsen en 

Amerikanen niet meer separaat, maar gezamenlijk hun acties uitvoerden. Een voor— 

deel was het tevens, dat SHAEF thans met een centrale instantie, die het bevel 

voerde over een luchtlandingsleger van meer dan CÊÊËÌAËËÄËlannen kon be— 

spreken voor een hernieuwìgebruik van deze troepen, die hun waarde in Noord— 

Afrika, Sicilië en bovenal in Normandië reeds getoond hadden. 

Aan plannen om.deze parachutisten in te laten grijpen in de operaties in 

WestéEur0pa heeft het niet ontbraken en het juiste aantal ontworpen projecten 

tussen Neptune! en de luchtlandingen Op 17 september bij Eindhoven, Nijmegen en 

Arnhem.is niet eens meer te reconstrueren, maar zal ongeveer zeventien hebben 

bedragen. Zo wilden de Britten in N0rmandië hun zevende tankdivisie een door— 
‚‘ sti, .&wùfita-o- ala-...,.ga 

braak laten forceren door bij Evrecy de eerste Britse\îgî?eenedivisie te  laten 

neerkomen. Toen echtèr op 13 juni de Duitsers juist in.die sector de Britten be— 

gonnen terug te drijven, werd de operatie enige dagen verschoven, om.op 17 juni 

definitief afgelast te  worden. 

Op 16 augustus werden deze Headquarters omgedoopt in de F.A.A.A. 

) Zie voor biografische gegevens van Generad Gavin deel 11 p.. . . . .  noot 1. 

ed Ex editiona Air Force, de luchtmacht van ÉHAEF, bestond 

[ % )  ËËË âääìHoofdîwartier‚räat het bevel voerde over de' weede tactische 

luchtmacht, de luchtverdediging van Groot-Brittannië, en de negende 

Amerikaanse luchtvloot. Het hoofdkwartier had de Gbups No. 38 en No. 

46 tot zijn beschikking. Group No. 38 bestond uit v1er squadrons Albe— 

nar le 's ,  vier squadrons Stirl ing's en twee squadrons Halifaxes. Group 

No. 46 telde v i j f  squadrons Dakota's.  
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Nog voor dat Eisenhower op 10 augustus de 101s te  airbornedivisie be— 
zocht en de tot-stand-koming van de F . A . A . A .  aan de troep meedeelde,  
1 )  waren Brereton en zĳn s ta f  al ten  Zuidoosten van Parĳs‚ in het ge -  
b ied Rambouillet—Yvelines‚om een terugtocht van de Duitse t roepen 
t e  verĳdelen en contact  t e  maken met de  Amerikanen,die naar Parĳs 
oprukten.0p 15  augustus waren de plannen klaar en gingen de troepen 
naar de vliegvelden.0p 15 augustus deelde Brereton het geallieerde 
hoofdkwartier mede ‚da t  zĳn t roepen — de  Br i tse  1ste‚Ûuchtlandingsdi— 
visie,de Poolse 1s te  Onafhankelĳke.êĳ Par chutista33ârigade'ên de 

Amerikaanse 82s te  airborne4äivisie - in.âgàfifiráëtaîïklaar waren 
voor deze  operat ie.Doch Op de ochtend van 17 augustus werd zĳ uitge— 
s te ld  om enkele uren later definit ief afgelast t e  worden.Tanks van 
het Amerikaanse derde leger hadden de dag tevoren Rambouillet be- 
reikt en waren op een afstand van minder dan twintig kilometer van 
Parĳs gesignaleerd.De geschiedenis van de opera t ie ‚d ie  onder de c o -  
denaam Transfigure zo worden uitgevoerd,kan als schoolvoorbeeld 
worden geciteerd €€Ë”ËÉ”fibeilĳkheden,die het realiseren van een 
groot dee l  van de voorgeste lde plannen‚om de F . A . A . A .  aan de land— 
operaties t e  doen deelnemen‚in de weg hebben gestaan. 

In de eers te  maanden na de invasie meende Montgomery,dat airborne— 
t roepen ook in kleinere operat ies moes ten  worden ingezet ,om verwar— 
ring t e  zaaien in het vĳandelĳke achterland en de Duitse aanvoerlĳ- 
nen t e  bestoken.Brereton en ook een man als Bradley waren hier v ier— 
kant tegen en meenden,dat het t e  riskant was,deze kostbare luchtlan— 
dingstroepen in t e  z e t t e n  voor operat ies met zeer  begrensde t ac t i— 
sche doelen.Van Transfigure‚dat overigens als plan enkele malen werd  
gewĳzigd,stond vas t ,da t  een massale inzet van airbörneformaties d e  
prĳs waard wasilde de zevende armee een volledige omsingeling ont— 
wĳken‚dan b lee f  haar geen anâere magelĳkheid dan tussen Orleans en 
Parĳs _ een afstand van ruim ‘ — uit t e  wĳken naar het Noorden 
en Noordoosten.Tussen beide s teden  aan de Loire en de Seine l iepen 
de bevoorradingsroutes van de aangeslagen Duitse legerSin Noord— 
Frankrĳk en het grendelen van deze poort  zou een volledige liquida— 
t i e  van d e z e  troepenmacht betekenen.Airborneoperaties vragen echter  
een grondige voorbereiding en dus: tĳd.Elke soldaat,die als parachu_ 
t is t  omlaag komt o f  uit zĳn glider - een door een gemotoriseerd 
vliegtuig voortgetrokken zweefvliegtuig — s tap t ,  moet volkomen Op de 
hoogte zĳn van het terrein,dat hĳ be t reed t  en van de opdrachten‚die 
d e  eenheid‚waartoe hĳ behoort ,gaat uitvoeren.Daarenboven is  hĳ vaak 
uren lang op zichzelf en de kennis, in de tĳd van voorbereiding ver— 
worven,aangewezen,voordat hĳ het contact  met zĳn formatie hee f t  t o t  
stand gebracht.Aan de hand van luch t fo to ' s ,maque t tes  en zandmodellen 
moet hĳ zich tevoren terdege vertrouwd maken met het toekomstige ge— 
vechtsterrein.Voor de staf betekent dit,dat er vóór elke geplande 
operatie eerst  lucht fo to 's  van het betref fende gebied moeten worden 
gemaakt,evenals kaarten‚waar0p de  resul taten van d e z e  lucht 

1 )  Blĳkbaar had_Eisenhouwer een zwak voor deze divisie. Ook op de 
avond voor de invasie bezocht  hĳ haar. 

2) Na 6 juni 1944 was de Poolse 1s te  Onafhankelĳke Parachutistenlhg_ 
Brigade — onder commando van Majoêa: e l Sta islaw Sosabowski,. 
gesteld onder bevel van het Brits .ÀÊÈÊÊËÊÊËÊËrËS.OP 10 augustus 
1944 kwam zĳ onder het Operationele bevel van de Bri tse 1 s t e  
luchtlandingsdivisie. 
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f o t o ' s  moeten worden verwerkt, getekend en gedrukt. Er moeten inlich— 

tingen over de t e  verwachten tro pensterk te worden ingezameld om 

een pĳnlĳk nauwkeurig en een t o t  in de f inesses uitgewerkt operatieplan 
t e  kunnen opstellen. Dit alles moet dan in volstrekte geheimhouding 
worden voorbereid: het succes van elke luchtlandingsoperatie i s  in aan- 
zienlĳke mate gebaseerd Op het volkomen verrassen van de vĳand en het 
voorkomen van elke verrassing voor de eigen troepen. En juist deze ,  in 
vergelĳking met landoperaties ruime tĳd van voorbereiding was meestal het  
groo ts te  be le t se l  voor het  ten ui tvoer brengen van de in Engeland Opge- 

stelde plannen. Vaak hadden vóór het tĳdstip dat de ee rs te  airbornes het 
gevechtsterrein zouden betreden, de geallieerde aanvalsspitsen het o b j e c t  
van de aanval al bereikt .  

Een tweede moeilĳkheid bĳ het voorbereiden van luchtlandingen was - 
hoe zonderling he t  ook moge klinken - het vervoer van de t roepen door 

de lucht, dus airborne. Het zou lichtelĳk grotesk zĳn wanneer ter wille 
31°; van de heren plannenmakers permanent een luchtvloot van meer dan duizend 

. vliegtuigen te r  beschikking moes t  staan. Gezien de snelheid waarmee de 

plannen elkaar opvolgden, zou het  Supreme Headquarters maandenlang een 

dergelĳke armada achter de hand moeten hebben. Wanneer de Duitsers, op 
veel kleinere schaal, in 1959 en volgende jaren zich dit wel konden ver— 
oorloven, dan kwam dit  voort  u i t  de veel gunstiger s i tua t ie  waarin zĳ 

toen verkeerden. The b o t t l e  neck in het complex van voorzorgen en maat— 

regelen, die de geallieerde stoomwals in WeSt-Ëur0pa Op gang moes t  hou— 

den, was de ravitaillering van de troepen. Bomber Command en Tact ical 

Air Force  l ie ten hun bommen in onvoorste lbare hoeveelheden op Europa 

neer en vanaf de dag van de invasie was het  Franse spoorwegnet het meest  
favor ie te  o b j e c t  voor de geallieerde jachtbommenwerpers. De toestand 

waarin de Franse spoorwegen verkeerden werd met de dag desast reuzer .  

Daarnaast kregen de rivierovergangen in Noord-Frankrĳk het volle pond 
‘ van de nooit  verslappende aandacht van de vliegtuigbemanningen. Een groot 

deel van de vooral matâriële versterkingen, die in de maanden juni en 
juli voor hetuwegîelĳk front bes temd waren, kwam per spoor n iet  verder 

dan de Duits—Franse grens en moest  meestal in nachttransporten over de 

weg naar het front worden gebracht. Maar bĳ het verder oprukken in de 
richting van Parĳs en vandaar naar de Belgische en Du i tse  grens keerde he t  

middel z i ch  tegen de geal l ieerde oorlogsvoering en veranderde in een 

kwaal. Ze l fs  met  inzet  van alle technische hulpmiddelen, waarover de ge— 

allieerden beschikten, was het onmogelĳk voor de genietroepen om bĳ het 
herste l  van wegen, spoorlĳnen en bruggen gelĳke t red t e  houden met de Op— 

rukkende troepen. Daarenboven was he t  Oberkommando der Wehrmacht vanaf 

het  begin van de invasie de overtuiging toegedaan dat al les in he t  werk 

moest worden gesteld om de vĳand het bez i t  van de Kanaalhaven3te ontzeg— 
gen. Cherbourg viel 0p 27 juni, maar de door de Duitsers achtergelaten 

ruines en de in wezen geringe capaciteit  van deze haven vernietige elke 
hoop dat de geallieerden een snelle oplossing zouden vinden voor het 
probleem van de bevoorrading. T o t  overmaat van ramp werd van de twee 

. _ . d_.__ 
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kustmatige havens er één door een orkaan volkomen verwoest. Zo moest de 

papieren voorraad transmrtvliegtuigen voor Brereton en zijn mannen noodza- 

kelijkerwijs worden gebruikt voor het overbrengen van duizenden tonnen la- 

ding, die nodig waren om de reusachtige oorlogsmaclèìrìer_ draa1errìe te houden. 
MILA— (‚> W>;ÈÜLLQÄ4;_ 

'Gedurerxìe die hete en spannende zomer n 
)d:e:fljîw … … V …  t : …  Ĳ.?- Chr.).—'_ ./>Ê‚r € ; : n  

: 

,nu... w w  …& «. …‘…— . . WJ‘* t .maaxî.eenípaaxìfimaî'vomîîkùmelí—oìíäìaeü t%door ££Mf>e’en bepaald plan een h'“ïa; 

streep gezet was. Zo'  n geval deed zich voor, toen men ons Wilde laten landen 

achter de veroverde kuststrook bij Evrecy.” Dat zou een taai gevecht gewor- 
2) 

Een andere keer zouden we in samenwerking met de marine St Malo moeten ne- 

den zijn en Wildoats was met recht een geschikte naam voor deze operatie. 

men, maar de marine zag in, dat het erg bezwaarlijk zou zijn de vesting 

van de zee uit aan te vallen, terwijl ze té versterkt was om haar alleen te  

land te kunnen overmeesteren.3 
In Raising Brittanny zouden wij in Bretagne een basis moeten inrichten 

voor de Maquis om eerst met hen het Duitse leger in de flank te  bestoken 

‘ en vervolgens contact te maken met die Amerikanen, die vanuit de omgeving 

van Cherbourg Zuidwaarts 0prukten. In Hands Up zouden we Vannes ten Noorden 

van de monding van de loire moeten veroveren; in Swordhilt zouden we het 

gebied van Morlaix-1annon in het Noorden van Bretagne moeten bezetten,“ 

in Transfigure zouden we contact moeten maken met de Amerikanen, wier op- 

marsroute naar Parijs een rechte hoek vormde. Tweemaal waren er plannen om 

ons bruggehoofden te  laten vormen op de Moordoever van de Seine, eerst tus- 

sen de rivier en Rouen, vervolgens bij Les Andelys. Tweemaal ook wilde men 
‚5) 

5. Boxer, een eventuele landing bij Boulogne, volgde op Transfigure. Natuur— 
ons laten dr0ppen vóór onze in België oprukkende troepen. 

lijk werd ze  weer afgelast en wel op 25 augustus. Hierna was Brereton naar 

Montgomery's hoofdkwartier gevlogen om voor de zoveelste maal een poging 

te wagen de onder hem gestelde troepen dienstbaar te maken aan de gealli- 

. 6. eerde oorlogsvoering. Major-General Sir Francis de Guingand, Montgomery's 

” Het eerste plan voor een luchtlanding na de airborneoperatie bij de 
landing in Normandië. 

2) Wilde Haren. 

5) 

4) 
Dit was de operatie Beneficiary, die op 15 juli 1944 werd afgelast. 

Dit was het plan gericht op een verovering van Brest. Door de doorbraak 
bij St Lô leek de val van Brest aanstaande. Het plan werd daarom op 
29 juli afgelast. 

57 R.F.. Urquhart, 'Arnhem'‚ london, Cassell. 1958, PF» 16'17- 
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stafchef ,  stelde een luchtlanding voor in het gebied van Doullens 
ongeveertig veert ig kilometer ten Noorden van Amiens. Brereton bleef 
op zĳn reeds eerder ingenomen standpunt staan dat hĳ een dergelĳke 

opdracht moes t  weigeren, daar z e  van louter tac t ische aard was en de 

verbinding met de overland oprukkende troepen binnen twee dagen t o t  

stand zou komen.Volgens Brereton ging van hem,tĳdens dit gesprek 

met de Guingand‚het voors te l  uit alle verdere plannenmakerĳ te r  zĳ- 

de t e  schuiven en alleen een luchtlanding in het gebied Aken—Maas— 
tricht voor t e  bereiden. 1 )  

Het uiteindelĳke resultaat van de bespreking is niet bekend,vast 

staat dat het groots te  deel van het F . A . A . A .  voorbestemd werd om 
dee l  t e  nemen aan de operat ie Linnet I ‚ e e n  luchtlanding in het ge- 
b ied van Doornik Op 5 september in de  voormiddag.Zo werd de Ameri— 

kaanse 82s te  airbornedivisie in de avond van 28 augustus gealar— 
meerd voor een komende luchtlanding.Ook de Amerikaanse 10äîëe Air— 

bornedivisiek€h de Poolse 1 s t e  Onafhankelĳke Parachutiste rigade 
t ro f fen de laatste voorbereidingen om in de omgeving van Doornik t e  
landen en zo  de Duitse terugtocht af t e  snĳden.Brereton vermeldt 
dat Linnet I Op 31 augustus werd afgelast ,doch dit valt moeilĳk t e  
rĳmen met het f e i t  dat de 8 2 s t e  airbornedivisie eers t  Op 2 septem- 

ber ' s  nachts om 2 uur vernam dat haar alarmstatus werd Opgeheven. 
Er was trouwens geen reden voor om op 31 augustus Linnet I ‚ a l  af t e  
gelasten,wel echter Op 2 september en helaas een dubbele reden.0p 
de ee rs te  plaats viel het gebied om Doornik die dag in handen van 
het Amerikaanse eers te  leger,vervolgens waren die dag de weersom— 
standigheden - vierentwintig uur voor de Operatie zou plaatsvinden 
— zeer  ongunstig.Het schĳnt dan ook heel zeker t e  zĳn,dat Montgome- 
ry ee rs t  op de avond van 2 september de  operat ie a fge las t te .  

Na het gesprek van de Guingand met Brereton van 25 augustus had 
Eisenhower als nadrukkelĳke voorwaarde ges te ld  dat hĳ het ee rs te  
luchtlandingsleger,de enige grote strategische reserve die hĳ voor 
operat ieve doelen t e r  beschikking had‚en masse ingezet wilde zien, 
omdat in dit stadium van de oorlog in het Westen een luchtlandinge— 
operatie een vernietigend e f f e c t  op de Duitsers kon teweegbrengen. 
Dit was al een week geleden en nog s teeds stond de F .A .A.A.fig  immo— 
biel in Engeland.Maar er was nog een ander bruikbaar plan in voor— 
raad: Linnet I I ,  een landing in het gebied ten Zuiden van Maastricht, 
om de bruggen over de Maas en de wegen die naar de vesting Luik 
voerden, in handen t e  krĳg en. Linnet II kon volledig 
de goedkeuring wegdragen van Eisenhower, die echter de eindbeslis— 
sing overliet aan Montgomery en Bradley. Ook in Asco t  was men zich 
ervan bewust dat de rampzalige toestand,waarin de vluchtende Duitse 
armeeën z ich bevonden,gevoegd bĳ de opmars naar Luik en Antwerpen, 
het succes  van een airborneoperatie reeds bĳ voorbaat garandeerde. 
Een ingrĳpen van de First Triple A zou de mogelĳkheid van een be- 
ëindiging van de oorlog vóór Kerstmis t o t  een beginnende zekerheid 
kunnen maken.Brereton die zich voor deze  operatie ook nog verze- 
kerd wist  van de steun 

1)  Lewis H.Brereton,'The Brereton Diar ies' ,  New York,William Mor— 
row and Company, 1946 ,  p . 3 3 6 .  * 
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zware training geoefende en goed u i tgeruste divisies een besl iss ing in 

het Westen t e  doen helpen forceren. Nog op 5 september deelde Brereton 
vanuit zĳn hoofdkwartier Browning mede, dat Linnet II op 4 september 

zou  s tar ten.  Browning werd geen keus gelaten, want kortaf  werd hem mee— 

termĳn de allernoodzakelĳkste voorbereidingen t e  treffen. In zulk een 
klein tĳdsbestek alle eenheden t e  voorzien van kaarten van het betref fen— 
de gebied ach t te  hĳ n iet  uitvoerbaar. Brereton vond dit  bezwaar n iet  on— 

mandant van het  eers te  geallieerde luchtlandingsleger. Na een conferen- 
t i e  met zĳn eigen s ta f  bezoch t  Èmereton op 4 september Browning op het  

hoofdkwartier van het Br i tse eoss£%-luchtlandingscorps in Mbor Park. Hoe— 
wel beiden hun eenmaal ingenomen standpunt handhaafden was Browning be-  

reid zĳn ontslagaanvraag in t e  trekken. 

Dat Linnet II nog t o t  uitvoering zou komen geloofden beiden n ie t  meer.  

De verovering van Antwerpen was voor Montgomery een welkome aanleiding 
Eisenhower opnieuw onder druk t e  z e t t e n  en de Supreme Commander voor t e  

stel len een d i recte s t o o t  naar het Noorden uit t e  voeren om via Nederland 

. de Noord—Duitse laagvlakte overrompelend binnen t e  vallen. 

823 te  airborned1visie op Dolle Dinsdag bĳ Maastricht gesprongen zou zĳn‘ 

in plaats van twaalf dagen later bĳ Nĳmegen. [_ 

w w  „u, 't7wL/mww 
‚ D e  na?…au. …?bw _ 
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Hoofdstuk V 

VAN B -  TOT SMAL FRONT 

1) 4 september, Ascot 

'Er had een stafconi‘erentie plaats om de voltooiing van gedetailleerde 

plannen voor de Arnhem-operatie (operatie Market) te bewerkstelligen' , 
noteerde Brereton, opperbevelhebber over het geallieerde eerste lucht- 

landingsleger, op deze dag in zijn dagboek. 

Bij eerste lezing lijkt dit een nogal zonderlinge notitie uit de pen 

van een legerbevelhebber , die nog steeds kon verwachten, dat elk ogen- 

blik zijn drie beste divisies ingezet zouden worden voor een attaque 

aan de Belgisch-Nedert-Duitse grens. En is het niet even curieus 

uit dit bericht te vernemen, dat aan van Eisenhowers ondercommandant en 

plannen maakte voor een opmarsroute, die evenwijdig liep aan de West- 

wall, alias de Siegfriedlinie, waaraan, indien men de uitspraken van de 

geallieerde top mocht geloven, men zo snel mogelijk de was te drogen 

wenste te hangen? Indien men echter het verschil van mening, dat reeds 

weken tussen Bradley en Montgomery over de verdere oorlogsvoering 

heerste, als gegeven aanvaardt, kan bovenstaande in vertaling weergege- 

ven zinsnede geen opzien baren. ' 

Op 15 augustus begon de invasie in Zuid-Frankijk. De lang uitge- 

stelde operatie Anvil as dwingend geworden om de mogelijkheid te 

scheppen een gesloten, breed front in het Noorden te kunnen vormen: 

van Straatsburg tot Calais. Eisenhowers secondanten, Montgomery en 

Bradley, was deze operatie niet onwelgevallig. De in Zuid-Frankrijk 

staande Duitse {Divisies waren nog steeds een potentiële bedreiging 

voor de Britse eenentwintigste en Amerikaanse twaalfde legergroep. 

Veel meer ook niet, want reeds weken tevoren had. Hitler opdracht gege— 

ven om bij een eventuele geallieerde landing in Zuid-Frankrijk een be- 

slissend gevecht te ontwijken. Een deel van de troepen was al naar het 

Noorden onderweg, toen de Amerikaanse zesde legergroep met de legers 

van Patch en de Lattre de Tassigny aan de gevechten in Frankrijk gin- 

gen deelnemen. Door handig mameuvreren wist de Duitse legerleiding 

te voorkomen, dat het ‚Zuid-Oo st-front doorbroken werd en dat grote ver— 

liezen geleden werden. Op 15 augustus kon het afmarsschema voor de 

Duitse troepen door een druk Op de knop in werking worden gesteld, 

en begonnen de Amerikanen hun opmrs, die in de naherfst in de Vogezen 

' tegen Saarbrücken en Straatsburg zou vastlopen. Zo ontstond en dit 

geheel conform de reeds vóór de invasie opgestelde plannen een breed 

front , dat vele honderden kilometers besloeg. Dit brede front was geen 

” In Ascot was het hoofdkwartier gevestigd van het geallieerde 
eerste lucht ingsleger. 

1) Û'vwamm-Jwvì‘fi, buoy»… Faal-c:». 
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bedenksel of stoĳpaard van Eisenhower, het was een logisch gevolg van het door 
SHW opgestelde verwachte ver100p van de gevechten in Frankrijk. Lieutenant- 
General Frederick Morgan” en Field-Marshal Sir Allan Brooke zijn met de ande— 
ren de ontwerpers geweest van Overlord, maar er kan geen twijfel bestaan, dat 

ook Montgomery een belangrijke stem in het kapittel ‚had.! €xlua_d . 
Toen zich half augustus de omsingeling van de Duitse troepen in de zak van 

Falaise begon af te tekenen en daarmee de kans voor de Amerikaanse tanks om 

over de Noord-Franse laagvlakte heen te razen realiseerbaar scheen, bleek de 
snelheid van de opmars een ernstige hindernis te  vormen voor het behalen van 

een spoedige zege op het bijna verslagen Duitsland. Eind augustus waren Bradleys 

eerste en derde en Montgomery's tweede leger zo ver van hun bevoorradingsbases 

_ } â  {\ verwijderd, dat een stilstand dreigde.2) Toen kon Eisenhower er niet meer onder 

( uit de gezamenlijk+ opgestelde plannen te laten voor wat zij waren en aan één 

" van beide prioriteit te verlenen, wilde zijn oorlogsmachine niet droog lopen. 
En hij koos voor Montgomery‘s legergroep en ordonneerde de Amerikaanse legers 

0p-de-plaats-rust. ’I'e stellen, dat dit het gevolg was van totaal andere ideeën 

Op het gebied van de oorlogsvoering tegen Duitsland, is niet geheel juist. 

Ware de bevoorrading geen probleem geweest, dan zou dit verschil van mening niet 

zijn ontstaan. Montgomery komt de eer toe, dat hij tijdig en scherp gezien heeft, 

in welke moeilijke positie de legers van SHAEF zouden geraken, als de gevolgen 

van de Duitse nederlaag bij Falaise merkbaar zouden worden en het valt te be- 

treuren, dat Eisenhower dit te laat heeft onderkend. 

Op 17 augustus had Montgomery Bradley al voorgesteld om na het passeren 

van de Seine als één gesloten geheel verder op te trekken. Beide legergroepen 

zouden één blok van%isiee vormen en oprukken naar een linie lopend van 

het Nauw van Calais over Antwerpen en Brussel naar Aken. Het hoofddoel zou 

moeten zijn, het vestigen van bruggehoofden over de Rijn en een snelle verove- 

ring van het Ruhrgebied. De strijdkrachten, die vanuit Zuid-Frankrijk oprukten, 

zouden als aanvalsdoelen Nancy en de Saar toegewezen krijgen. Eisenhower bleef 

star volhouden aan het voor lange termijn opgestelde strategische plan van 

SHAEF en deelde via Bradley Montgomery mede, dat hij nog steeds van mening was, 0 dat Bradleys troepen in oostelijke richting moesten optrekken naar het gebied 

van Nancy. Wanneer Eisenhower de juistheid van de voorstellen van Montgomery 

ook heeft ingezien, toch verkeerde hij 'politiek' gezien in een dwangpositie , 

die hem noodzaakte zijn vrijheid van handelen te herwinnen. Reeds voor de lan- 

ding in Normandië had Montgomery bij voortduring erop aangedrongen, dat voor 

de Operaties te land êén bevelhebber order Eisenhower zou worden benoend. 

Met een even grote maar aangenamere hardnekkigheid had Eisenhower geweigerd 

hieraan gevolg te geven. 'Wel was het zo, dat vanaf het moment van de landing 

Montg>mery de 'operatieve controle' te land kreeg toegewezen en Bradley dus 

aan Montgomery onderhorig was. Toen echter op 1 augustus Pattons derde leger 

aan de gevechten ging deelnemen/ett 

” Lang voor Eisenhower benoemì werd, was deze Britse officier, die op 12 maart 
1943 zijn functie aanvaardde, al werkzaam als Cossac, achter welke naam ook 
zijn stafkwartier schuil ging. 

2) In het vanuit Amerikaans standpunt geschreven boek: Ralph Ingersoll, 'Top 
Secret' , New York, Harcourt, Brace and Conpm y, 1946, vindt men in hoofdstuk 
8 , 'The Conference Tablel5‘ the *:J'ehrmacht' , een uitstekend resume over het 
ravitailleringssysteem van de Amerikaanse legers in Europa. 
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Hodges het comanio ging voeren over het eerste leger en Bradley als 

legergroepscomndant dezelfde functie kreeg als Monty reeds bezat en 

bovendien het totaal aan Amerikaanse soldaten, dat zich op het continent 

bevond, dat van de Britten en de Canadezen overtrof, kon het nog slechts 

een kwestie van tijd zijn of Eisenhower zou een beslissing moeten nemen, 

die zuiverder bevelsverhoudingen schiep. 

Op het moment , dat de Amerikaanse publieke opinie zich via haar kranten 

met deze zaak ging bemoeien, kon Eisenhower een besluit in deze niet uit 

de weg gaan. Het Amerikaanse volk verdroeg het niet langer, dat Bradley, 

Patton en Hodges de Duitse legere slechts voor zich uit mochten vegen 

na goedkeuring van de Britse 'generaal' Montgomery. Ook General George 

Marshall, chef van de staf van het Amerikaanse leger, oefende druk uit 

op Eisenhower, zodat de Supreme Comander wel gedwongen was tijdens een 

stafconferentie op zijn vooruitgeschoven hoofdkwartier bekend te maken, 

dat hij persoonlijk vanaf 1 september het bevel over de Army Groups zou 

voeren. Door tevens zijn medewerkers zijn beslissing over te brengen, 

dat de twaalfde legergroep haar verder voortgaan zou moeten richten op 

Metz en de Saar en daar aansluiting zou moeten zoeken met Devers' strijd— 

macht, liet Eisenhower blijken, dat hij nog geen moeilijkheden zag op- 

doemen voer de ravitaillering van de legers, die nu één dag na de victori 

van Falaise en bevrijd van de laatste heggen van de Bocage aan de grote 

jacht konden beginnen. Of had de Supreme Comander toch een andere 

visie op het verloop van de Franse veldtocht? Een belangrijke aanwijzing 

hiervoor is zeker, dat, toen Montgomery op 23 augustus met Eisenhower 

confereerde, de laatste de militaire noodzaak van Montgomery's voorstel 

van 17 augustus aan Bradley buiten discussie stelde. Wèl beklemtoonde 

Eisenhower, dat het lamleggen van Pattons tankwals - een onderdeel van 

Honty's plan: Patton zou de nieuwe flank van de geconcentreerde voor- 

stoot moeten dekken - voor de Amerikaanse opinie onverteerbaar zou zijn. 

Bradley stond hierbij volledig achter Eisenhower, maar wat kon men an- 

ders verwachten van een generaal, wiens gemotoriseerde soldaten aan een 

Blitzkrieg begonnen waren, waarbij vergeleken de inval van de Duitse 

tanks in Frankrijk in de zomer van 1940 een infanteristische krijg scheen 

te zijn geweest? 

Het zou ongeloofwaardig klinken te beweren, dat Bradley niet voorzien 

zou hebben, dat het zich steeds verder verwijderen van het Normandische 

strani tot een break—down van de etappediensten moest leiden. 'Nee le- 

gergroepen over honderden kilometers wegennet per truck te moeten verzor— 

gen, zomler het spoedige uitzicht op het bezit van kanaalhavens‚ was een 

te zware belasting voor de overigens voortreffelijk werkende 

Com. Z. en Ad. Sec. ” 

1’  Deze beide hoofdkwartieren zorgden voor de bevoorrading van de Ameri- 

kaanse legers in de ruimste zin des woords. Zij schiepen niet alleen 
de befaamde Red Ball Highways, waarlangs hun trucks — voor elk ander 

verkeer waren deze wegen gesloten - vierentwintig uur per dag voort- 

raasrìen, zij herstelden ook de spoorlijnen en legden pijpleidingen. 
Zij organiseerden eveneens het rechtstreeks per vliegtuig overbrengen 

van grote hoeveelheden brandstof naar dumps in Midden-Frankrijk. 
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Bradley kan alleen maar hopen dat , wemeer het eerste en het derde 

leger tot stilstand zouden komen, ziĳn uitgangsstelling voor een nieuw 
offensief dermate gunstig zou zijn, dat, wanneer Eisenhower aan de in 

Londen opgestelde brede-front-plannen zou moeten verzaken en kiezen 

moest tussen een opmars ËMontgomery's legergroep of de zijne, deze 

keuze op zijn legers en zijn plan zou vallen. 

Ook een Supreme Comander met aanzienlijk minder kwaliteiten dan 

Eisenhower_zoa egin september de door de snelle opmars afgedwongen be- 

slissing meten nemen minstens een deel van het front tot gehele of ge— 

deeltelijke imobiliteit te brengen, aangezien de uitgesponnen aanvoer- 

lijnen niet meer bij machtewaren de legers te voeden, die volgens de op- 

gestelde schema's over een horderden kilometers breed front op moesten 

rukken naar en door de Westwall. Eisenhower koos de door Montgomery 

voorgestelde strategie, niet omdat hij ten volle Montgomery' s overtui- 

ging deelde, dat een enkele nassieve stoot nazi-Duitsland voor het einde 

. van 1944 op de knieën kon brengen, maar omdat het hem aan materiaal 

en mannen schortte om op een breed front de aanval te kunnen blijven 

voortzetten. 

Montgomery en Bradley hadden totaal afwĳkende meningen over de  weg 

die gevolgd moest worden om de geallieerde troepen in Berlijn te brengen 

Bradley meende, dat een directe aanval op de Siegfriedlinie vanuit Metz 

de meest geschikte strategie was. De Moezel, de Saar, de Siegfriedlinie 

en de Rijn waren wel formidabele hiníernissen -— de Siegfriedlinie was 

hier vele kilometers diep - maar daarachter lag een terrein waarop de 

tankformaties zich naar hartelust konden ontplooien. Montgomery prefe— 

reerde een opmars door Zuid-Nederland over Maas, Waal en Rijn naar de 

Westfaalse laagvlakte. 

Voor Eisenhower was Montgomery's plan het meest aanvaardbaar. 

. Nogmaals, hij verwachtte niet, dat dit zou resulteren in de eirxlzege, 

maar wel hoepte hij, dat daardoor de havens van Antwerpen in het bezit 

van SHAEF zouden komen. 

De verwoesting en blokkering van de Ë.naalhavens door de Duitse troepe 

maakte het bezit van Antwer Îìnàmää dag onontbeerlijker. Wanneer het 

de Britten mocht gelukken … te veroveren en de havens zonder 

ernstige schade in hackìen te krijgen, bestond er geen problem meer van 

lange kwestbare aanvoerlijnen en werd de loscapaciteit verveelvoudigd! 

Het besluit van Eisenhower van 1 september om voorrang te verlenen 

aan de bevoorrading van de eenentwintigste legergroep was op deze hoep 

gebaseerd. Per zelfde besluit werd Bradley niet meer dan… ten 

voorraad per da toe ewez:ì, waarvan Patton op de uiterste rechter 

vleugel slechts*… ton mocht worden toebedeeld. 

Twee dagen later kwam het tot een meer dan geanimeerd onderhoud tus- 

sen Patton, Bradley en Eisenhower. ' 
Door de strenge rantsoenering, zo betoogde Patton, was zijn leger 
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tot werkloosheid gedoeM, hoewel een oversteken % de Moezel een kwestie 
van enkele dagen zou zijn. Eisenhowerù werd door zijn beide onderbevel- 
hebbers dusdanig onder druk gezet, dat hij een compromisvoorstel van Patton 

aanvaardde, waarbij gebillijkt werd, dat het derde leger en een deel van 
het eerste leger verder mochten oprukken en de Westwall attaqueren, zodra 

het gebied van Calais in geallieerde handen was. Dit compromis van Chartres 

is Eisenhower door beide partijen zwaar aangerekend. Bradley en Patton 

meenden, dat Eisenhower door Montgomery te blijven steunen de overwinning 

liet glippen; Montgomery en zijn staf hebben meermalen betoogd, dat Eisen- 

howers twijfelen en toegeven aan de pressure-group Bradley cum suis het 

niet volledig slagen van de operatie Market Garden wezenlijk hebben bein— 

vloed. Vast staat in ieder geval, dat Patton en Hodges hun Opmars hervatten. 

Eisenhowers dilemma was niet een aanval op breed of smal front, marga ._ _\ 

wiens plan hij de voorkeur moest geven: dat van Montgomery of dat van 

Bradley. De Amerikaan Eisenhower heeft de moed opgebracht voor de Brit te  

. kiezen op gronìen, die juist schenen en in het verdere verlo0p van de win- 

tercampagne ook juist bleken. Wat men Eisenhower verweten heeft en nog 

Ì verwijt, is het dubbelzinnige van zijn beslissing. Maar, zou een radicalere 

?” ondersteuning van de eenentwintigste legergroep de operatie Market Garden, 

die met lucht1ardingen bij Eirdhoven, Nijmegen en Arnhem op 17 september 

inzette, wel voor 16% hebben doen slagen? 
Na het gesprek van Chartres was het duidelijk, dat Eisenhower Montgome- 

ry een kans wilde geven om met een operatie van beperkte omvang en met be- 

perkte doelen langs de noordelijke route de weg naar Berlijn te openen. 

Op 3 september stelde Eisenhower Breretons luchtlandingsleger ter beschikkhg 

van Montgomery. Officieus was daarmee de operatie Linnet II van de baan. 

Bradley zelf had. het plan getorpedeerd: in deze luchtlarding ten Zuiden 

van Maastricht zag hij geen heil. De transportvliegtuigen, zo was zijn ove 

. tuiging, konden betere diensten bewijzen door Pattons troepen met benzine 

te bevoorraden dan ingezet te worden voor een airborneaanval. 

Zo vatte Brereton op _4 september een al bestaani plan om 'bij Arnhem' 

zijn troepen in te zetten weer op. 
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Hoofdstuk VI 

VAN FIFTEEN TOT MARKET GARDEN 

4 September, Rastenburg 

17 uur 40: het Oberkommando van de weermacht heeft bevolen: 
III./%.G. 3 uitsluitend Op Londen inzetten in de grootst mogelijke sterk 
t e .  1 

De invasie in Frankrijk was voor beide partijen de geëigende gelegen— 
heid, nieuw ontwikkelde Of verbeterde wapens in de str i jd te werpen om 
sneller en met minder verliezen een beslissing te kunnen afdwingen. 

In april 1943 werd de Britse General Hobart belast met de taak nieuwe 
technieken t e  ontwikkelen voor de aanval Op west—Eur0pa. Hobart behoor- 
de tot de knapste tank5pecialisten van het Britse Empire en het gelukte 
hem in één jaar t i jds een divisie Op t e  bouwen - de 79ste tankdivisie - ,  
die de befaamdste is geworden van alle geallieerde tankeenheden. Zijn 
divisie bezat een r i jk assortiment aan Speciaal gepantserde voertuigen, 
die voor de meest zonderlinge doeleinden konden worden gebruikt, doch 
waarvan de meeste vooral waren gebouwd als amfibievoertuigen. De Crabs, 
'weasels, Buffaloes, Kangaroes en hoe ze  verder ook werden genoemd, heb- 
ben in de septemberdagen in Nijmegen hun waarde niet kunnen tonen, met 
uitzondering van de Dukws. 2 )  Toen echter de Duitsers benoorden en beoos 
ten Nijmegen Op 4 december de dijken doorsteken en uitgestrekte gebieden 
onder water stonden zetten, bewezen deze tanks hun grote bruikbaarheid. 
Op 8 februari 1945 stonden honderden van deze 'funnies', ook 'baby's' 
genoemd, in en om Nijmegen Opgesteld en de verovering van het geinundeer 
de gebied tussen Nijmegen en Kleef en de latereoversteek over de Rijn 
waren zonder deze tanks onmogelijk geweest. Van hun kant hadden de Duit- 
sers vooral aandacht besteed aan de produktie van de normale gevechts— 
tanks en het verschijnen van de Tiger- en Panthertanks was één van de 
onaangenaamste ervaringen, die de geallieerden in Frankrijk Opdeden. 3 )  
Ze mochten dan minder beweeglijk zijn dan de Engelse en Amerikaanse 
tanks en motorisch minder betrouwbaar, de hier0p gemonteerde kanonnen 
waren geducht als geen ander Duits wapen. Tegen de 8.8  cm granaten van 
de Tiger was geen pantsering van de geallieerde tanks Opgewassen. Begin 
1943 waren ze in produktie gekomen en het voor oost— en westfront be— 
schikbare totaal kan ten ti jde van de invasie Op drieduizend worden ge— 
schat. 
ArMet  de Amerikaanse produktie van vliegtuigen kon de Duitse industrie 
geen gelijke tred houden. Hier hadden Göring en Speer allang de hoop Op— 
gegeven deze cijfers zelfs maar te benaderen. Het waren geen revolutio— 
naire typen vliegtuigen, waarmee de geallieerden het luchtruim boven 
Frankrijk vanaf het eerste uur beheersten. Wel werden twee nieuwe wapems 
voor het eerste boven Frankrijk uitgeworpen: raketten en napalmbommen. 
Half juli waren zeventien Thunderbolts met een apparatuur voor het af- 
schieten van raketten uitgerust. Produktiemoeilijkheden in de Verenigde 
Staten waren er de oorzaak van, dat de gebruikservaring nog minimaal 
was. Terzelfdertijd werden ook voor het eerst napalmbommen gebruikt: 
tanks gevuld met circa zevenhonderd vijftig liter napalm 4 ) ,  die gebezigo 
werden om oppervlaktebranden teweeg t e  brengen. 
1) Kriegstagebuch OB West: Einsatz von Vl und V2 im Bereich OB West. 
2 )  Gemeenzaam vaak Duck's O=eendjes) genoemd. 
3) De Mark VI—tank (Tiger) woog drieënzestig ton, de Mark V—tank (Panthe 

vi j f t ig ton. De Amerikanen verschenen eerst in het voorjaar van 1945 
met gelijkwaardige tanks Op het strijdtoneel. 

4 )  Napalm: natriumpalmitaat. Door hieraan o.a.  een vetzuur toe te voegen 
ontstaat een hoogwaardige gelatinepuddingachtige benzine. De napalm— 
bommen verwekten een grote, alles verzengende hitte. 
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Op 15 juli vond ook het eerste blinde bombardement plaats, waarbij 
duikbommenwerpers door-radar naar hun doelen werden geleid. Dat de A— 

‘merikanen naarstig werkten aan de eerste atoombom heef t -cp  het ver100p 
van de oorlog in West—Eur0pa geen invloed gehad. 

\\ De Duitsers, wier wapenproduktie in het tweede half jaar van 1944 
alle records overtrof, waren erin geslaagd twee uiterst gevaarlijke 
wapens produktierijp te  maken. Eind juli waren de geallieerden tamelij 
goed ingelicht over het bestaan van Duitse straaljagers, waarvan er al 
enige aan luchtgevechten hadden deelgenomen: de Me(sserschmidt)-163, 
de Me-262 en de F(ocke) W(ulf)—165. In april hadden de Duitsers tien 
eskaders in Opleiding met elk eenentwintig Me—163's. Hoewel z i j  slecht 
een half uur in de lucht konden blijven, vormden z i j  toch een ernstige 
bedreiging voor de geallieerden, omdat hun snelheid hen ongrijpbaar 
maakten voor elk Amerikaans of Brits jachtvliegtuig. Indien de Duitse 
erin slaagden de produktie van deze vliegtuigen en de Opleiding van 
daarvoor benodigde piloten Op gang te  brengen, zouden deze een zware 
tol gaan eisen van de bommenwerpers, die Duitsland dag en nacht be- 
stookten. 

Op 12 juni 1944 kwamen de eerste V—l 's  Op Londen neer. Ook van het 
bestaan hiervan was men reeds lang op de hoogte en in de voorbije win- 
ter  had men met min of meer succes b i j  voortduring de lanceerbases in 
Frankrijk gebombardeerd. Deze V—l kan het best  geschreven worden als 
een pilootloos vliegtuig, waarin een grote hoeveelheid springstof was 
Opgeborgen‚ die aan het einde van de vlucht tot ontploffing kwam en 
vr i j  destructieve werking had. De V—2 was een totaal ander wapen, dat 
overigens in de vlucht niet gehoord o f  gezien kOn worden. Deze raket 
was onbereikbaar voor luchtafweergeschut en jagers. Hitler had grote 
verwachtingen van dit wapen, dat voor het Duitse volk de zo lang be- 
loofde vergelding moest_waar  maken. Een apart legercommando, het LXVe 
Armeekorps gedoopt, regelde de bouw van de lanceerplaatsen en het vuu 
schema van de lanceringen van de V-wapenen. Na Dolle Dinsdag werd dit & .‘ËÂIJNÈ A.K. in Deventenügehuisvest. 1) Van hier gingen de bevelen uit 

'Ë" naar de commandanten van de lanceerbases der V - 2 ' s ,  die grotendeels b ’  
Den Haag waren Opgesteld. Voor hen was ook het bevel bestemd, dat aan 
het begin van dit Hoofdstuk staat. De datum was niet toevallig: de va 
van.Antwerpen was het fanaal van de onafwendbare nederlaag van de Dui 
se  legers. Daaraan kon het afschieten van de eerste V-2 op 8 septembe 
in de richting van Londen weinig veranderen. Dat deze eerste V - 2 ' s  er 
de laatste oorzaak van waren, dat Nijmegen Op 17 september frontstad ! werd, vereist wel enige verklaring. ' 

Er bestonden b i j  de F.A.A.A.  op 4 september twee projevten, die zie 
met het gebied Nijmegen-Arnhem_bezighielden: de plannen voor een Ope— 
ratie Fifteen en die voor de Operatie Market, waarvan de laatste nog 
slechts vaag uitgewerkt waren. Fifteen behelsde een landing van de _ Britse lste luchtlandingsdivisie en de Poolse lste Onafhankelijke Par- 

. - .  chutistenbrigade b i j  Arnhem, Nijmegen en Grave__ ter verovering van de 
bruggen, b i j  die plaatsen over de Nederrijn, de Waal_en d e  Maas. Op 
6 september werd de codenaam veranderd in Comet en hieronder is het 
plan bekend gebleven en waren de plannen gereed om Op 8 september ge- 
realiseerd te  worden. In een ochtend— en namiddaglift zouden driehon- 
-derd vijfentachtig vliegtuigen met parachutisten en zeshonderd veert ig 
gliders de Britten en Polen afzetten Op drop- en landingszones b i j  Ar 
hem en Nijmegen, die praktisch overeenkwamen met de later in Market g= 
bruikte. Honderd vierenveertig vliegtuigen zouden aan het einde van d :  
dag voorraden afwerpen. Op D-day + 1 zouden hùnderd zevenenvijftig 
gliders het Amerikaanse 878th Aviation Engineer Battalion (vliegaeld/ 
geniebataljon) overvliegen, dat tot taak had een vliegveld provisoris- 
in orde te maken, waarOp de Britse 52th Light Division, de Lowlanddiv= 
s ie ,  in vliegtuigen zouden kunnen.landen. De Britteh zouden de drie 
bruggen veroveren, de Polen zouden b i j  Middelaar afspringen en zich z .  
Spoedig mogelijk naar Grave moeten begeven om daar de 4de Britse para chutistenbrigade 2 ) ,  onder Brigadier g9hn Hackett af t e  lossen, o f ,  
1) De General der Flieger_ĳimmer, commandant van de Luftgau Belgiën— 

Nordfrankreich kwam begin september met zi jn staf in Nijmegen te— ' recht. Zie ook p. 
2) De Britse lste luchtlandingsdivisie bestond uit drie brigades (on— geveer gelijk te stellen met een Amerikaans regiment). Hetäwaren d= lste parachutistenbrigade onder Brigadier_fi._Lathbury, de ĳhe onde- 

Hackett en de lste luchtlandingsbrigade (ongeveer gelijk te  stelle met een Amerikaans gliderregiment) onder Brigadier_£, Hicks. 
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indien de laatste de brug b i j  Grave niet veroverd had, deze brug te ver— 
overeh. Dit hield in, dat Sosabowski's mannen minstens één brug over 
het Maas-Waalkanaal onbeschadigd in handen moesten zien t e  krijgen. 
Naast Comet zou de Operatie Garden uitgevoerd worden. Op een conferen- 
t ie ,  die het XXXe corps Op 6 september belegde werd hierover bekend ge— 
maakt dat twee Britse divisies, de 11de tankdivisie en de garde tankdi— 
visie, Garden zouden uitvoeren. De eerste zou vanuit het Albertkanaal 
door moeten stoten naar ' s  Hertogenbosch, terwijl rechts van haar de 
Guards Op moesten rukken naar Arnhem, via Grave en Nijmegen. 1) 

Op 7 septe er werden de laatste orders uitgedeeld, niet lang voordat 
de boven hetmìanaal Opkomende stormen de operatie vierentwintig uur de— 
den uitstellen. De krachtiger wordende Duitse tegenstand aan Albert— en 
Kempisch-Kanaal noodzaakte Montgomery de Operatie nogmaals een etmaal 
uit te  stellen en haar Op de ochtend van 10 september definitief af t e  
gelasten. De bevelhebber van de l t e  Legergroep was tot de conclusie 
gekomen, dat de r is ico 's  aan het plan Comet verbonden t e  groot waren! 
'Arnhem kwam voor het eerst biĳ Operatie Comet ter Sprake, waar de di- 
visie 2 )  begin september voor geïnstrueerd werd. Op dat moment stonden 
de kansen, dat de oorlog nogin 1944 afgelOpen zou zi jn, bepaald goed; 
want zelfs,  als de Duitsers erin slaagden de geallieerde legers vóór de 
Siegfriedlinie tot staan t e  brengen, dan zoude route door Holland toe- 
gang geven tot  het open tankterrein van de Noord-Duitse laagvlakte en 
de kansen voor eenLgemakkelijke verdediging van het Rijnland en het Ruhr 
gebied doen keren. Drie rivieren lagen er tussen het tweede leger en de 
verwerkelijking van deze hOOp. Deze waren de Maas, de Waal en de Neder— 
rijn. Zoals gewoonlijk hielden we vol, laadden vliegtuigen en gliders 
en werden tot  in details geïnstrueerd en voor de zoveelste maal kregen 
we nieuw geld. Het was een waar tijdverdrijf geworden en onze zakken rin 
kelden en ritselden van vreemde muntstukken en bankbiljetten. Deze keer 
was het geld van de sect ie in Hollandse guldens omgewisseld Op de lati- 
ge wisselkoers van zestien gulden tegen dertig shilling en Opnieuw 
scheen men er met de transactie Op achteruit te  z i jn gegaan. Het was 
een ambitieus plan, waarbij elke brigade van de divisie voor één van de 
rivierovergangen aan5prakelijk was. Maar toen het tweede leger over het 
Albertkanaal aanviel en zeer zware-tegenstand ontmoette, werd Comet 

l )  E.W.I.P.‚ 'Taurus Pursuant, A history of the llth armoured division', 
1945, pp. 58 en 63. 

2 )  Britse lste luchtlandingsdivisie. 
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Opnieuw in de doofpot gestopt.'” 

Zo was er sinds de val van Antwerpen al bijna een week voorbij ‚en nog 
had Montgomery geen duidelijk beeld van het gebruikvan het F.A.A.A. 
Zijn basisplan was , het Britse tweede leger over de Rijn te brengen en 
op deze route de belangrijkste bruggen vanuit de lucht te veroveren. De 
eerste mogelijkheid was na de uitbraak am het Albertkanaal naar Venlo 
door te stoten, vandaar mar Wezel op te rukken en daar een bruggehoofd 
over de Rijn te vomen. De aniere mogelijkheid was via Eindhoven - Grave 
Nijmegen naar Arnhem door te stoten en vervolgens naar het IJsselmeer om 
aldus de Duitse troepen in het Westen van ons leni af te snijden. Demp- 
sey gaf als comandant van het Britse gweede leger de voorkeur en het 
plan Venlo - Wezel. De G-2-sectie2) van zijn staf had hem ervan op de 
hoogte gebracht, dat bij Arnhem en Nijmegen een abnormaal druk spoorweg- 
verkeer plaats voni en dat bij beide steden veel luchtafweer werd Opge- 
steld. Uit doorgeseinde mededelingen van de Nederlandse ordergrondse 

viel te concluderen, d.t Eindhoven en Nijmegen waren aangewezen om de in 

Frankrijk gedecimeerde Duitse tankeenheden te herbergen. Dit bericht op 

zichzelf behoefde geen voorbode te zijn van een naderend onheil; wèl 

echter in combinatie met het feit, dat bij een opmars in noordelijke 

richting Dempseys rechterflank in feite open zou liggen. Op papier zou 

het Amerikaanse eerste leger deze flank dekken, in werkelijkheid was het 

zó, dat de Amerikaanse aanvalestoot een rechte hoek vormde met de lijn 

Albertkanaal - Arnhem. Dempsey voelde er daarom meer voor vis. Venlo 

naar Wezel op te rukken. Zijn zuidelijke flank was dan gedekt, terwijl 

het Zuid-Nederlandse waterwegensysteua hem op zijn *llowdflank enige be— 

schutting bood. 
Op 10 september meldde Dex£ey zich bij Montgomery's tactische hoofd- 

kwartier om tot een definitief ontwerp te komen voor een operatie, die 

de Britse troepen van het Albertkanaal naar de Rijn zou moeten brengen. 

Dempsey had tevoren per telefoon Montgomery's ideeën over beide plannen 

gevraagd, maar - aldus Dempsey - de veldmaarschalk3 ) weifelde toen nog 

am welk obtject de voorkeur gegeven moest worden. De bespreking tussen 

de veldmaarschalk en zijn legercommandant. bood Dempsey weinig gelegen- 

heid zijn eigen opvatting te verdedigen. Montgomery stelde Dempsey er- 

van Op de hoogte, dat het Britse ministerie van oorlog hem de dag tevore 

had medegedeeld, dat de eerste V-2's op Londen waren neergekomen en 

dat . zij afgeschoten waren vanuit het gebied om Den Haag. Montgomery 

heeft altijd volgehouden, dat deze informatie van geen invloed is ge- 

weest op zijn voorkeur voor de Eindhoven - Grave -Nijmegen - Arnhem- 

route. Het is echter moeilijk aanvaardbaar, dat de vraag van het minis- 

terie ‚of er een mogelijkheid bestord de lanceerbases in de nabije 

1) Peter Stainforth, 'Wings of the wind“, Ionicn,The Falcon Press, 
1954, secord inpreseion, p. 196. 

2) Inlichtingendienst. 
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toekomst t e  veroveren o f  andere hun toevoerlĳnen af t e  snĳden tegen 

dovemansoren werd gezegd.De overweging,dat een luchtlanding bĳ We- 
zel  in zwaar afweervuur zou terechtkomen,is natuurlĳk ook een fac to r  

geweest om af t e  zien van een d i recte aanval op de Westwall.Dat zĳ 
de enige fac tor  zou zĳn,is door Dempseys relaas van dit onderhoud 
niet geloofwaardig meer.Arnhem werd dus het voor10pige einddoel van 

de operat ie,die als Market Garden de geschiedenis is inge aan.Garden 

bleef hierbĳ de codenaam voor de operatie t e  land.Market schuil— 

naam” voor een reeds bestaag% plan om de rivierover " “  bĳ Grave, 
Nĳmegen en Arnhem t e  ver ‘  ‚werd de codenaam voor de operat ie 

uit de lucht en zou in zĳn uitwerking neerkomen Op een ve rs te rk te  

uitvoering van het plan Comet (F i f teen) .  
Tegen de middag van dezel fde dag vloog Eisenhower naar Brussel om 

Monty ' s  wensen t e  aanhoren en er zĳn f iat  aan t e  geven.Drie dagen 

tevoren had de veldmaarschalk om dit onderhoud gevraagd en ook Ei— 
senhower zag wel in,dat de oorlog niet door het uitwisselen van 
schriftelĳke boodschappen kon worden gewonnen.ïn een vlammend te le— 
gram had Montgomery op de avond van 4 september van zĳn Supreme Com— 

mander een onmiddellĳke besl issing gee is t  op zĳn voo rs te l  om met e e n  

werkelĳk krachtige en met volle overtuiging uitgevoerde aanvalsstoot 
t e  trachten Berlĳn t e  bere1kenfgia‚ddhoordelĳke route.Wilde men de 
geall ieerde successen  vo l too ien en de behaalde terreinwinst uitbui— 

ten‚dan was het werkelĳk de hoogste tĳd om een beslissing t e  f o r c e -  
ren met een minimum aan o f fe rs .Het  telegram arriveerde pas de vol- 
gende ochtend bĳ Eisenhower.De communicatie met Ikes hoofdkwartier 
in Granville was uiterst bedroevend.Eisenhowers antwoord bereikte 
Montgomery in twee stukken op 7 en 9 september.Maar de lezing van 
de paragrafen 3 en 4 van Eisenhowers missive was voor Montgomery vo l  
doende om Eisenhower t e  vragen om een onderhoud.Kern van Eisenhowers 

boodschap was wel de opmerking dat,hoe de thans beschikbare logi— 
st ieke steun ook verdeeld zou worden,men er niet in zou slagen een 
aanval naar Berlĳn t e  bevoorraden.Eisenhower was daarom niet bere ic  

Pattons leger elke steun t e  onthouden,maar beloofde Montgomery’s 
Opmars naar de Ruhr met prioriteit te‚iehandelen.ln het stormachti— 
ge onderhoud,dat in Eisenhowers vliegtuig plaats vond weigerde 
Eisenhower Montgomery's plan als alleenzaligmakend t e  aanvaarden. 
De”äolkstoot zou nooit het hart van Duitsland raken.Wel zei  Eisen— 
hower Montgomery de  g roo ts t  mogelĳke steun t o e  voor zĳn opmars 
naar Arnhem.Deze beslissing was een compromis‚maar een aanvaard— 
baar.Nu de rapide opmars van Montgomery's legers t o t  stilstand was 
gekomen en het gunstigste tĳdst ip voor een werkelĳke verrassings— 
aanval al voorbĳ was,waren de kansen om de z ich herstel lende Duit— 
sers met één slag ter aarde t e  werpen ui terst  miniem geworden.Er 
stond de geallieerden een veel t e  geringe havencapaciteit ter  be— 
schikking om een werkelĳk machtige en vérreikende s t o o t  thans nog 
uit t e  voeren.Dat Eisenhower de operat ie Arnhem s te lde  boven het 
openen van de Schelde was een gewaagd besluit.En toen de operatie 
Market Garden ten  einde was en Montgomery reeds  ver gevorderd was 
met de  voorbereidingen voor een aanval,die op 8 oktober vlak be— 
zuiden Nĳmegen zou beginnen tegen het gebied van Kleef  en Goch in 
de richting van de Rĳn‚zag zel fs  de veldmaarschalk in,dat deze aan— 
val,zonder het bez i t  van Antwerpen,niet lonend zou zĳn.Hĳ ge las t te  
haar af en wendde zich met zĳn Canadese ee rs te  leger naar Walche— 
ren‚dat na ui terst hevige gevechten en met hoge verl iescĳfers door 
de Canadezen begin november van Duitsers werd gezuiverd. 1 )  

Al met al had Montgomerykhans bere ik t ,dat  het schetsplan voor 
Market Garden was goedgekeurd,het geallieerde eers te  luchtlandings_ 
leger t e  zĳner beschikking stond en een groot aantal transportvlieg 
tuigen de airbornetroepen zou vervoeren.Het hoofdkwartier van de 
F . A . A . A .  hoorde het eers t  van de plannen voor operat ie Market Gar— 

den in een telefoongesprek,dat Browning om half vier voerde met 

1)  Reeds tussen 8 en 10 september had Montgomery het idee geop- 
perd om een luchtlanding op Walcheren t e  proberen om zo de 

Schelde Open t e  breken.Brereton verwierp dit plan wegens de onge— 
lĳkheid van het terrein en het Op het eiland en masse opgestel— 
de luchtdoelgeschut. ' 
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; Major-General Floyd Parks, stafchef van de E.A.A.A.fBrownihg, juist 
Âïbí_._teruggekeerd van een bezoek aan Montgomery's hoofdkwartier, deelde 

Parks mede, dat de airborne0peratie zich zuidelijker zou uitstrekken 
dan alleen het Cometgebied (Grave, Nijmegen, Arnhem) en naar de in te  
zetten troepenmacht de omvang zou hebben van de afgelaste Operatie Lin— 
net met drie (misschien) vier divisies en met de Poolse lste Onafhanke- 
lijke Parachutisten,örigade. Browning verwachtte, dat over land de voor— 
hoede van het Britse XXXe corps in twee dagen in Arnhem zou zijn. 

Met voortvarendheid werden ook de andere in en b i j  Londen zetelende 
staven gewaarschuwd, zodat Op 10 se t „  bergi; avonds om zeven uur Op 
het hoofdkwartier van het eerste äîëâbrne egê?°een conferentie kon wor- 
den gehouden, die door zevenentwintig commandanten en stafofficieren van 
airborne— en troepentran5portvliegtuigeenheden werd bijgewoond. De be- 
3preking duurde niet langer dan een uur en zou de volgende dag worden 
voortgezet. Men besloot, dat vier divisies en één brigade a aide Operati= 

% Market zouden deelnemen en wel: de Amerikaanse lOlste»£tcht,gg ?”“ divi- 
l sie onder Maxwell Taylor, de Amerikaanse 82ste huchtîand ' îvisie onde 

' Urquhart, de Poolse lsta Onafhankelijke Parachutisten/Érigade onder 
osabowski en een Britse infanteriedivisie, de 52ste Lowlanddivisie onde 

Major-General E. Hakewill Smith. Browning, die de verantwoordelijkheid 
ging dragen voor de grond0peraties van de F.A.A.A. ,  verdeelde de taken 
Op deze eerste conferentie. 

Volgens de oor5pronkelijke Opzet, zou, wanneer de drie divisies en de 
brigade Op Nederlandse bodem geland zouden zijn, een tweede echelon 
volgen, bestaande uit de 52ste divisie (airportable) en het hoofdkwar— 
tier van het Amerikaanse XVIIIe airbornecorps. waarschijnlijk zouden de 
823te en lOlste dan onder de tactische controle komen v e XV 
airbornecorps en de Britse divisies onder Brownings Ie cor . 
Zo gauw contact gemaakt was met de grondtroepen zouden al deze divisies 
onder de eenentwintigste legergroep vallen. 

Taylor werd het gebied tussen Eindhoven en Grave toegewezen, Gavin 
moest de bruggen van Grave en Nijmegen veroveren en het gebied, dat tus- 
sen beide oude vestingsteden in lag. Van Urquhart werd verwacht, dat hij 
de rivierovergangen b i j  Arnhem zou veroveren en houden totdat de uit het 
bruggehoofd b i j  Neerpelt gestarte troepen via Eindhoven, Grave en Nijme- 
gen, Arnhem bereikt zouden hebben. Als aanvangsdatum voor Market Garden, 
Y-date, werd 15 september vastgesteld. M„„„ 

Zo gingen Op de avond van 10 september de eerste orders uit aan de 
luchtlandingsdivisies. Kort voor middernacht werd ook de staf van de 
823te luchtlandingsdivisie volledig geïnformeerd over haar aandeel in 
'Market'. Tot vi j f  uur in de ochtend werkte men deze plannen verder uit. 
Het knelpunt b i j  Market bleek het vervoer van de parachutisten en gliders 
te  zijn. Het Amerikaanse IXe Tr00p Carrier Command l )  ónder commando van 
major-General Paul Williams, dat over meer dan duizend dakota's beschik- 

. te, was Browning wél egewezen maar deze armada, nog aangevuld met 
toestellen van de }80ä-aa 4-6-ä Groupsfvan de Royal Air Force, was on— 
voldoende om alle troepen in één dag van de Engelde vliegvelden naar 
Nederland over t e  brengen. Er moest per divisie een schema worden ont— 
worpen, in welke volgorde en Op welke datum de diverse onderdelen over- 
gebracht zouden worden. Maandag ll september vond een nieuwe conferentie 
plaats in het hoofdkwartier van het IXe troepentran5portvliegtuigen- 
commando in Eastcote b i j  Londen, die van negen uur ' s  morgens tot het 
middaguur duurde. Teneinde t i jd  te winnen steunde men b i j  de uitwerking 
van de plannen voor een aanzienlijk deel Op de uitgewerkte projecten van 

_ 4 de vorige niet verwezenlijkte plannen. De Britten, die b i j  Comet de na- 
Êbb. druk hadden gelegd op de verovering van Arnhem, kregen opnieuw deze sec- 

g tor toegewezen. De veroverin van de bruggen b i j  Nijmegen en Grave werd 
1 om een dubbele reden aan de %2ste toegewezen. De voornaamste was wel, 

dat de legering van de 82ste in het Granthamgebied noordelijker lag dan 
' d a t  van de lOlste. Indien de lOlste dus b i j  Nijmegen moest afSpringen 
zouden de tranSportroutes van beide divisies elkaar kruisen, welk pro- 

] bleem, zeker in de korte Spanne t i jds van voorbereiding onoplosbaar 
j 'b leek.  De andere reden was gelegen in het feit, dat de é2ste over een 

? grotere gevechtservaring Ubeschikte dan haar zusterdivisie. Gavins mannen 
„ zouden langer Op zichzel aangewezen zi jn, terwijl verwacht werd, dat het 

% XXXe corps spoedig conta t zou maken met de lOlste. 
» 

; l )  De Amerikaanse tactische luchtstrijdkrachten in Engeland waren sinds 
,w316 oktober 1943 georganiseerd in de Amerikaanse negende luchtvloot. paaEen onderdeel daarvan was het IXe'Troepentransportfiommando. 
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De verdeling van vliegtuigen en vertrekbases over de divisies bleef 

zoals ze vastgelegd was voor Linnet I en II. Er was echter één, naar 
later bleek, zeer belangrijk verschil. In de Operatie Muarket zou elk 
vliegtuig slechts één glider trekken, terwijl voor Linnet voorzien was, 
dat twee waco-gliders 2)  door één C-47 naar hun landingzone gebracht zou 
worden. Dit hield in, dat ook na D-day glidervluchten naar de Operatie— 
terreinen noodzakelijk waren én dat het vereist zou zijn met normale 
vliegtuigen de grondtroepen met voorraden te verzorgen. Hier stond tegen— 
over, dat men vooreerst het plan maakte om Op de exact uitgestippelde 
vliegroute in dubbele banen te  vliegen, die tweeenhalve kilometer naast 
elkaar lagen Op de noordelijke route - langs welke de Amerikaanse 82ste 
en de Britse lste luchtlandingdivisie naar hun doelen vlogen - verdubbel— 
de men deze capaciteit voor wat de gliders betreft. Hier zouden de 38th 
en 4lth Group van de R.A.P. hun gliders vervoeren in twee banen, die 
drieduizend meter hoger lagen dan de beide daaronder gelegen routes. 

Aangezien Brereton, evenals voor Transfigure, Linnet en Comet, besloten 
had dat Market b i j  daglicht zou plaatsvinden, was nog een tweede tijd- 
winnende maatregel mogelijk. Elke serie parachutisten zou door de volgen- 
de serie na vier minuten, en elke serie gliders door de volgende na 
zeven minuten gevo€gd worden, waarbij een serie uit veertig tot vijftig 
vliegtuigen bestond. 

De 823te airbornedivisie zag zieh als taak gesteld de heuvels van 
Groesbeek en Berg en Dal te  nemen, de brug bi j  Grave te  veroveren, de 
bruggen over het Maas-Waalkanaal te  nemen en zich van het bezit van de 
bruggen over de waal b i j  Nijmegen t e  verzekeren. Het bleek onmogelijk t e  
zijn b i j  de eerste lift dusdanig veel troepen te  laten landen, dat de 
stad Nijmegen direct genomen zou kunnen worden. Niet alleen Gavin, maar 
ook allen andere bevelvoerende officieren werden Op die dag Op de hoogte 
gesteld van hun taken in Market of Garden. 

Op 14 september vaardigde MOntgomery een Operationele instructie uit 
voor het Britse tweede leger en het luchtlandingscorps. De eerste taak 
zou zijn in noordelijke richting Op te rukknn en alle oeververbindingen 
in het gebied Arnhem - Grave te veroveren met hulp van de airbornetroe- 
pen. Daarna zou het tweede leger zich vast moeten zetten Op de lijn langs 
de IJssel, tussen Arnhem en het IJsselmeer, met sterke bruggehoofden over 
de IJssel - richting Duitsland. Het offensief moest snel en krachtig uit— 
gevoerd worden zonder kommernis over wat er z ich aan de flanken zou af- 
3pelen. De verbreding van de aanvalsroute was van latere zorg. 

Het Britse tweede leger zou met drie legercorpsen de cperatie Garden 
uitvoeren. Het XXXe corps onder Horrocks zou cptrekken vanuit het brugge- 
hoofd over het Kempisch—Kanaal b i j  Neerpelt naar de Zuiderzee. Het VIIIe 
corps zou Op de rechterflank, het XIIe corps Op de linkerflank opereren. 
Het Britse VIIIe legercorps zou bestaan uit de 3de divisie, de 2de tank- 
divisie en een Belgische brigade. Het XIIe legercorps kreeg onder zich 
de 7e tankdivisie, de L5chotse) 15de en de 533te divisie. Voor ons is 
alleen belangrijk de groepering van het XXXe corps. 
[ )  De geallieerden hadden drie typen gliders ontwikkeld. De CG-4, meestal 

waco genoemd, was door de Amerikanen ontwikkeld. Haar nuttige lading 
bedroeg niet meer dan zestienhonderd kilo. Helaas had het gebruik van 
de Waco, die een geraamte had van stalen buizen, één groot bezwaar: 
de enige uitgang was via de neus en juist dit voorste gedeelte was 
uitzonderlijk kustbbaar.Toch was de Waco het favoriete zweefvliegtuig 
van de Amerikanen. Op 16 september hadden de Amerikanen eenentwintig- 
honderd zestig waco's operationeel. 

De Britten hadden hun Horsa-glider, die vólledig uit triplex was 
geconstrueerd. Zi j  kon bijna dubbel zoveel lading vervoeren als de 
Waco. Het nadeel van de Horsa was, dat z i j  b i j  een landing eerder 'inh 
duigen' viel. Dat z i j  met een Y-vormig koord voortgetrokken moest wor- 
den was een tekortkoming van geringer orde. Op 16 september hadden de 
Britten achthonderd twaalf Horsa's voor direct gebruik gereed, de 
Amerikanen slechts honderd vier. De laatsten hebben er en gebrĳik 
van gemaakt. Daarnaast bezaten de Engelsen nog de Hamiläâh-glider. 
Dit reuzenzweefvliegtuig kan tegen de zesduizend kilo aan extra ge- 
wicht dragen. De Britten hadden er Op 16 september vierenzestig tot 
hun beschikking. 



16. 
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Vooraan stond de garde-tankdivisie onder Allan Adair, die de doorbraak 
moest forceren. Daarachter stond de 433te'Wessex-divisie onder Major- 
General G. Ivor Thomas Opgesteld. De 508te Northhumbrian—infantarie- 
divisie onder Major-General D. Graham, vormde de achterhoede als corps— 
reserve, evenals de 8ste onafhankelijke tankbrigade onder Brigadier 
G. Prior Palmer. 

Een tapijt van airbornes moest de opmars van de grondtroepen vooraf— 
gaan. De Amerikaanse 101ste divisie zou de overgangen over het Wilhel- 
minakanaal‚ 
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de Dommel en de Aa en de Zuid-Willemsvaart moeten veroveren , de Britten 

in Arnhem de poort naar de Zuiderzee openhouden. Bij de verdeling van de 

beschikbare vliegtuigen ging men van het gezonde standpunt uit, dat de 

doelen, die het dichtst bij Neerpelt lagen, tegen elke prijs veroverd 

moesten worden en dus de 101 ste airbornedivisie in de meest bevoorrechte 

positie moest verkeren. ûngekeerd betekenis dit, dat de Britse luchtlan- 

dingsdivisie bij Arnhem - en in mindere mate ook de Amerikanen bij Nijme- 

gen - in meer dan een lift over verschillende dagen verspreid zouden landen. 

Ook het verloop van de strijd bij Nijmegen 'zou hiervan aanzienlijke nadeli- 

ge gevolgen ondervinìem 

Toen in de namiddag van 11 september de drie regimentscommandanten van 

de 823te airbornedivisie in Leicester samenkwamen, lag het plan zoals boven 

weergeg’6en al vast. Wat echter nog geenszins vaststond, was de aanvangs- 

datum van Market Garden. 15 September was niet meer dan een streefdatum, 

waaraan Montgomery nog zijn fiat moest geven. Op 11 september liet Mont- 

gomery Eisenhower weten, dat de lucht-landoperatie niet vóór 23 en mogelijk 

eerst 26 september zou beginnen. En natuurlijk - het verhaal wordt eenton‘ ; 

lagen de moeilijkheden op het gebied van het transportwezen. Het compromis 

van Chartres betekende, dat Eisenhower niet van zins of bij machte was de 

Amerikaanse legers in Noord-Frankrijk en Oost-België te verhinderen op te 

rukken naar de Westwall. Dit hield op de eerste plaats in, dat hun bevoor- 

rading hoge eisen bleef stellen en op de tweede plaats, dat zij geen dek- 

king konden bieden aan Montgomery's troepen, die straks naar Maas, Waal en 

Rijn zouden oprukken, West-Nederland zouden proberen af te snijden en zó 

zouden pogen om de Siegfriedlinie heen te trekken. Aldus moest het Britse 

VIIIe corps de rechterflank van de opmarsroute beschermen. Maar het groot- 

ste deel van dit corps stond nog aan de Seine en zijn vrachtwagencolonnes 

waren al voor de verzorging van het tweede leger ingezet. Tenslotte moest 

de bevoorrading van het hele Britse tweede leger en vooral die van het 

me corps op een dergelijk peil gebracht worden , dat het bliksemaffensief 

met alle mankracht, waarover het XXIe corps beschikte, gevoerd kon worden. 

Eisenhower bracht voor deze logistieke bezwaren in zoverre begrip op, dat 

hij de volgende dag Montgomery via zijn stafchef Lieutenant-General 

Walter Bedell Smith liet weten, dat hij Dempsey en zijn tweede leger 

tot 1 oktober dagelijks duizend ton aan voorraden kon beloven, door Ameri- 

kaanse eenheden door de lucht en over land naar Brussel te vervoeren. 

D-day voor de operatie Market Garden werd daarop door Montgomery defini- 

tief vastgesteld op zondag 17 september. Van doorslaggevende betekenis 

'bij het nemen van deze beslissing was Bedell Smithh' verzekering, dat de 

Amerikanen hun omars naar de Saar zouden staken, dat Hodges' eerste leger 

met Montgomery samenwerking zou zoeken en dat de transportmiddelen van 

minstens twee Amerikaanse divisies beschikbaar zouden worden gesteld om 

de Engelse eenentwintigste legergroep te ravitailleren. Bradley vertelde 
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nog dezelfde dag aan Patton, dat naar de orders van Eisenhower de operatie 

Market Garden een voorkeursbehandeling zou genieten. Dat Patton lh logi- 

sche conclusie zich vóór de Moezel in zou moeten graven, kwam de bevel- 

hebber van het Amsrikaanse derde leger als volslagen onbegrijpelijk voor. 

En zowaar wist hij Bradley, zijn directe chef, ervan te overtuigen, dat er 

maatregelen genomen moesten worden om onder dit bevel van de Supreme 

Conmander uit te komen. Bradley had er geen bezwaar tegen, dat Patton pro- 

boerde vóór 15 september opnieuw de Moezel over te steken. Deze succesbe- 

lovende onderneming zou SHAEF dan wel nopen Pattons troepen de middelen 

te verschaffen hun offensief verder voort te zetten. Zelfs ‚als men buiten 

beschouwing laat, of de aanvoer van manschappen en materiaal voor Demp- 

seys leger door deze onverkwikkelijke geschiedenis merkbare schade heeft 

geleden, dan nog ligt de gevolgtrekking voor de hand, dat Bradley er nog 

steeds niet in kon berusten, dat Eisenhower aan een enkele stoot via de 

noordelijke route de voorkeur had gegeven. 

Het verder verloop van de veldtocht in het Westen heeft ons de uitspraak 

onthouden over het gelijk van Montgomery of Bradley. De eerste slaagde 

er niet in het IJsselmeer te bereiken, terwijl de Amerikanen — de door 

Patton op 13 september ontketende aanval tegen Metz was na 24 uur nog geen 

stap vooruit gekomen - bloedige verliezen leden en weinig vooruitgang be- 

reikten bij hun frontale aanval op de Siegfriedlinie. Dat Montgomeryb 

kansen voor het slagen van Market Garden groter geweest waren, irdien de 

Amerikanen Eisenhowers bevelen opgevolgd hadden, kan bezwaarlijk een on- 

voorzichtige uitspraak genoemd worden. 

b 14de September bracht Patton meer krijgsgeluk en hij km in het be- 

zit van een goed bmggehoofd over de Moezel. Bradley hield Eisenhower 

uitvoerig op de hoogte van Pattons offensief en deze rapporten schijnen 

de directe aanleiding geweest te zijn voor een uitvoerige brief, die 

Eisenhower de volgende dag aan Montgomery en Bradley stuurde. In deze 

tweezinnige instructie beklemtoonde Eisenhower enerzijds, dat er op dit 

moment geen axdere uitweg was dan Montgomery de grootst mogelijke steun 

te geven, gaf hij anderzijds Patton volmacht om vanuit de veroverde brug- 

gehoofden aan de Moezel een voortdurenie druk uit te oefenen op het au_‚ 

Duitse eerste ÊÊ€Ë°""° 

Inmiddels gingen in Engeland en Brussel, waar het hoofdkwartier van de 

eenentwintigste legergroep gevestigd was , de voorbereidingen voor de ver- 

nietigende slag tegen het Duitse westelijke front verder. Op 14 september 

gaf Montgomery de definitieve bevelen aan het tweede leger voor de opera- 

tie, die niet langer dan vijf dagen zou duren en op de avoni van dezelfde 

dag werd de 82ste airbornedivisie overgebracht naar de vliegvelden, van 

waaruit zij op zondagochtend naar Groesbeek en Grave zouden worden ge- 

vlogen. Op 15 september werd de op de vliegvelden gekazerneerde troepen 

medegedeeld,- dat zij in Nederlani zomìen neerkomen en de belangrijkste 

bruggen in een omarsroute van het Britse tweede Eĳer moesten bezetten en 
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zo de weg vo<r deze gronitroepon plaveien. De troepen van de 82ste 

airbornediüsie gingen naar vliegvelden in het gebied van Grantham. 

Zaterdag 16 september werden de laatste instructies gegeven en de man- 
schappen voorzien van hun benodigdheden, die uit eenliepen van munitie 

tot vreend geld. Zondagvoormiddag 17 september te 10‚uur 50 L::vuden de 

eerste vliegtuigen opstijgen. 

De voorgeschiedenis van de operatie Market Garden, die hier in zeer grov 

en onregelmatige lijnen geschetst is , wil slechts duidelijk mkan, dat de 

gevechten om en in Nijmegen en de uiteindelijke bevrijding een deel waren 

en een zeer belangrijk deel van een laatste poging West-Eur0pa voor een 

nieuwe oorlogswinter te behoeden. Qn vijf mimten voor twaalf probeerde 

men nog van de ontreddering, waarin de Duitse troepen na hun afmars uit 

FrËnla‘ijkùrerkeeflen, gebruik te maken om de hinkstapsprong van… 

‘ naar de Ĳsselmond in enkele dagen tot een goed einÎÎt—e' 

ber waren bijna twee weken vergaan en de zich verstijvende Duitse weer-— 

stand was een teken aan de waai. Het onderlinge krakeel in de gealli- 

eerde top en de soms wankelmoedige leiding van SHAEF hadden de Duitsers 

respijt gegeven om, terwijl zij verwoed elke meter grond om de Belgische 

kanalen verdedigden, de Siegfriedlinie te bemannen en hun verdediging te 

reorganiseren. 

De terreinwinst , die de verbonden troepen hadden verworven,bood geen 

oplossing voor de steeds moeilijker wordende aanvoer en, hoewel Antwer— 

pen veroverd was , zou het nog tot eind november duren voor het eerste 

schip de Scheldestad kon bereiken. 

De kleinere haven:, die de geallieerden aan de Kanaalkust in bezit neuen 

konden geen verlichting brengen voor deze nijpende nood. Ook Market Garden 

bracht hiervoor geen directe oplossing, maar een afsnijding van de Duitse 

troepen in West-Nederland zou Ê=t Duitse vijftiend£eg % in Zeeland isol 

ren. Wanneer de eerste fase van Market Garden voor 1'9Q5 zou slagen, 

betekende dit een nog grotere belasting voor de bevoorradingshoofdkwar— 

tieren van de Britse en Amerikaanse legers en er mag met recht aan ge- 

twijfeld word _ of de divisies van het XXIe corps zich daarna nog Oost- 

waarts zoudeà’wenien. Montgomery' s vermetele plan om zijn troepen in één 

ruk over de Rijn te brengen scheen daarom eerder een etappe op de moei- 

lijke weg naar Berlijn dan het voorspel van een Victory Parade door de 

Brandenburger Tor. 
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VAN DOLLE DINSDÀG TOT DE LUCHTLANDING 

Nijmegen— 4 September 

Een bNijmeegs burger noteerde aan het eind van deze dag in 
zií…_ê …& oek! 
”Het reed weer de hele dag door. Het was een wanordelijke vlucht. 
Allerhande voertuigen, sommige met lekke banden of  helemaal geen 
banden, werden meegevoerd. Au to ' s  met kapotte motoren werden achter 
andere wagens meegespleept. Alle wagens waren gecamoufleerd met 
takkebossen. Op de spatschermen en op de motorkappen zaten mili— 
tairen. Soms met de vinger aan de trekker van het geweer o f  van de 
automatische pistool .  De militairen zagen er zeer smerig en ver— 
moeid uit. Blijkbaar hadden z i j  in dagen niet geslapen. Bi j  een ge— 
sprek met enkelen van hen bleek dat ze  niet eens meer wisten welke 
dag het was, zelfs niet o f  het nu ochtend o f  avond was. Als de wa- 
gens voor reparatie of  ie ts dergelijks oponthoud hadden, dan lagen 

‘ _  de mannen naast en over elkaar te  slapen. Ook uit de bepakking van 
de auto 's  bleek dat de aftocht zeer overhaast geschiedde. Militaire 
uitrustingsstukken, geweren, patroonkisten, autobanden en daarnaast 
ook meubilair van Rijksduitsers, die soms in alle haast moesten ver— 
trekken, lagen wanordelijk door elkaat. Daar er in de voertuigen 
blijkbaar weinig ruimte was voor alle manschappen, zaten o f  stonden 
deze opeengepakt t o t  aan de kappen van de au to ' s .  Soms hingen z i j  
zelfs achteraan de wagens. \ 

lucht- en landmacht o f  S .S .—ers  waren niet bi jeen gebleven. Ieder 
maakte zich maar op z i jn  eigen houtje uit de voeten. Je zag soms 
heel alleen zonder toezicht van officieren militairen vertrekken. 
Soms op een f1ets je,  soms lopende.{.. * 

'De hele dag“kondën wi j  door het aanhoudend gerij van het 
vluchtende Duitse leger niets aan het werk doen. Niemand nam ons 
dat trouwens kwal i j k ._ ‘  

. ' s  Avonds hebben wi j  nog een deel van de terugtocht aanschouwd 
over het Keizer Lodewijkplein. 1 )  Het was daar verbazend druk. Naar 
schatting * d mensen. Deze verkeerden in een nogal bl i je 

.“ stemming. Wi j  waren allen verheugd dat wi j  de Duitsers op deze w i j z e  
nogal gemakkelijk kwij t  raakten.‘ 

Het bovenstaande citaat zou met tientallen andere vermeerderd 
kunnen worden. 2 )  In hun onopgesmukte verhaaltrant geven al deze 
spontaan en onmiddellijk vastgelegde reacties de hoopvolle verwach- 
ting van een spoedige bevrijding weer, die grote delen van onze be- 
volking als in een roes bevangen en overweldigd had. 
In Limburg, Brabant en de-iuidoosthoek van Gelderland konden de be— 
woners met eigen ogen aanschouwen hoe de Duitse fronttroepen uit 
Frankrijk en België nu reeds voor de derde dag in een ongediscipli— 
neerde terugtocht naar het Noorden en Oosten uitweken. De troepen, 
die door Nijmegen trokken gingen deels b i j  Wyler de grens, deels 
bij Lent de Waaĳover. 

Het was niet enkel de teu gef%ze vlucht van de gehate Duitsers 
die de oorlogseindepsychose in het leven riep. Via een opgewonden 
berichtgeving van B. B. C .  en Radio Oranje vernamen de Nijmegenaren 
van de daverende successen van Bisenhqfiwers troepen in de laatste 
paar dagen. Bergen, Charleroi, Namen, oornik, Antwerpen, Nancy 
en Metz waren de geallieerden bijna zonder s t r i jd  in handen gevallen 
en vooral de snelle inbezitheming van Antwerpen scheen er op t e  
wi jzen, dat de Duitse divisies in België onder de voet  gelopen waren 

adressen van scholen,inrichtingen,fabrieken e t c .  zĳn,wat Nĳmegen 
_ b e t re f t  ontleend aan het 'Algemeen adresboek' 1940 ‚36s te  uitgave, 
% Nĳmegen,N.V.Uitgevers—Maatschappĳ De Gelderlander, 
2) Eind 1945 begon een commissie samengesteld uit de heren Dr.J.A.B.M. 

de Jong‚A.Timmers S . J . , A . F . U ĳ e n  en P.C.Vermeeren schriftelĳk mate— 
riaal t e  verzamelen over het "wel en w e e "  dat Nĳmegen in de  oor logs— 

jaren en vooral tĳdens de bevrĳding heef t  meegemaakt.Na af loop van haar 
werkzaamheden kon zĳ in 1947 ruim driehonderd verslagen‚dagboeken, 
rapporten,etc.eäew ten archieve der gemeente Nĳmegen deponeren.Alle 
c i ta ten  in di t  boek,waarbĳ geen bronvermelding plaats h e e f t , z ĳ n  
s t e e d s  aan he t  archief  van d e z e  commissie ont leend.  

ì ‘1)Huidige Trajanusplein.Ahlle topografische namen en alle namen en 
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Nijmegen, 5 September. 

Op deze Dolle Dinsdag nam de terugtocht van de Duitse mili— 
tairen onvoorstelbare vormen aan. Zonder pauzes trok s toe t  na 
stoet en colonne na colonne de zuidelijke invalswegen en de Oranje— 
en S t .  Canisiussingel over, op weg naar Kranenbur o f  Arnhem. 
Niets herinnerde in deze Breugheliaanse optocht! an de stramme 
tucht, de overvloedige bewapening, de uniforme kleding en de ge— 
scandeerde soldatenliederen, waarmee hun voorgangers op 10 mei 
1940 de Nijmegenaren hadden getracht te  imponeren. 

Autobussen met ossentractie, personenwagens bepakt met vloer- 
kleden, eetpannen, kantoorgerei, radio 's en honderd andere zaken, 
loslopend vee van paarden to t  varkens, haveloze soldaten en uitge— 
putte burgers, trokken de stad door. Degenen die geen vr i j  ver— 
voer hadden stoven uit de s toet  en 'vorderden' f ietsen van verbou— 
wereerde toeschouwers. Lukte het hun later toch nog een zitplaats 
t e  veroveren, dan gingen de f ietsen voor bedragen tussen 25 en 50 
gulden weer van de hand. De bewapening van sommigen bestond alleen 
maar uit een pamflet dat op bevel van Model, en door hem onderte— 
kend, aan alle militairen uitgereikt was. 'W i j  hebben een slag 
verloren, maar ik zeg jullie: wi j  zullen deze oorlog winnen. 
Meer mag ik nu niet zeggen'.1) Het was bitter weinig voor de dui- 
zenden die zich op de terugweg begaven.” 

(En“Wievondër“hën"kon'nog enig geloof hechtten aan Models belofte: 
"'denkt eraan dat op dit ogenblik alles erop aankomt, de t i jd  te  
winnen die de Führer nodig heeft om nieuwe troepen en nieuwe wapens 
in te  kunnen zetten. Z i j  zullen komen.’ 

Tussen en langs deze janboel trokken meer gedisciplineerdaĳ 
SS—eenheden en zochten munitietransporten een veilig heenkomen. 
Autobussen die de namen van hun Limburgse en Brabantse eigenaars 
nog vermeldden, vervoerden, evenals de vorige dag, aanzienlijke 
detachementen van de Reichsarbeitsdienst en de Organisation Todt .  
Groepen van de Nederlandse Arbeidsdienst passeerden t e  voet  de 
stad. Vele burgers hadden hun werk in de steek gelaten en zich 
langs de wegen opgesteld om zich aan dit unieke schouwspel te  ver- 
gapen. 

Ook elders in de stad was duidelijk t e  zien dat zich een 
grote nervositeit van de bezetters had meester gemaakt en z i j  aller 
wegen aanstalten maakten om de stad t e  verlaten. Een van de eerste 
instanties die er de brui aan gaf was het Luftschutzwarnkommando, 
Luftgau Gelderland/Overijssel, die haar kwartier betrokken had in 
de kelders van hgt_nieuwe_gedeelte_van_het_stadhuigi 2 ) )  

‘7fishfiörg€Eë”öfiìkwart—ever—vtjf=deelde z i j  aan de commandopost van 
de L.B.D. in de Fagelstraat mede dat z i j  geen melding meer zou 
doorgeven en de verbinding zou verbreken. Het is onduidelijk wat 
er daarna precies gebeurd is .  In ieder geval werden kawnangans om 
09.20 uur de sleutels b i j  de portier van het stadhuis gedeponeerd 
en bleek de centrale verlaten. 3) 
1 ) 'An  die Soldaten des Westheeres! Aufruf Generalfeldmarshall 
Model ' .  Tweezijdig bedrukt pamflet, formaat 30.5 x 20 cm; waar— 
schijnlijk t e  dateren op 3 september 1944. 
2) De L-B.D. ontving van deze centrale de Luftlagemeldungen (de si— 
tuatie in het luchtruim in en om Nijmegen), de verschillende graden 
van Fliegergefahr (de  hoogste graad betekende dat er een reële kans 
was op luchtalarm) en het eigenlijke Fliegeralarm (luchtalarm) 
waarvan ook het eindsignaal door deze centrale werd doorgegeven aan 
de L.B.D. Van de Spoorwegen, die er een eigen waarschuwingssysteem 
op na hielden, ontving de commandopost van de L.B.D. in de Fagel— 
straat bericht wanneer z i j  de waarschuwing 'luchtgevää‘ aan hun 
diensten hadden doen uitgaan of  inaptrokken.hfiàùanu 
3 )  Dit bericht komt vcor in het bewaard gebleven dagrapportenboek 
van de commandopost van de L.B.D. ,  dat helaas vanaf 17 september 
1944 niet meer bijgehouden is. 
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Het meest waarschijnlijke i s ,  dat z i j  to t  aan de Duitse grens ge- 
komen zi jn en daar door de grenswacht, die bestond uit SS-ers en 
Feldgendarmerie, naar Nijmegen zi jn teruggestuurd. Op 6 september 
om 11 .35  uur gavenuzij_weer een eerste waarschuwing door, nadat 
z i j  zich texeraëäuner in de kelderruimte van het stadhuis geïnstal— 
leerd hadden. / 

Zel fs 'Der Befehlshaber der Ordnungspolizei für die besetzten 
niederländischen Gebiete ' ,  die met zijn uitgebreide staf in het 
Oud Burgeren Gasthuis in de Molenstraat ze te lde , ‚ t ro f  alle noodza- 
kelijke voorbereidingen om de 'af tocht t e  blazen , wanneer men het 
bewaard gebleven afmarsschema kan geloven, waarop het eigen muziek- 
korps een ereplaats innam. 

_…;Het is ondoenlijk alle in Nijmegen gestationeerde militaire en 
burgerlijke Dienststellen; waarvan een deel op Dolle Dinsdag de 
stad verliet, hier op t e  sommen. De meeste gebouwen der lagere 
scholen waren reeds kortere of  lagere t i j d  in beslag genomen, veel 
particuliere garages stonden in dienst van de Duitse weermacht, 
pakhuizen en loodsen dienden voor de opslag van militaire goederen, 
grotere woonhuizen waren gevorderd om bureaux te  huisvesten, enkele 
straten (als bijvoorbeeld de Huygensweg)waren eenvoudig in hun ge— 
heel opgeëist in grote gebouwen als de Nebo 1 ) ,  Pensionaat 
Mariënbosch 2 ) ,  S t .  Maartenskliniek . waren lazaretten onderge- 
bracht, aan de Burgemeester van Schaeck Mathonsingel en de Oranje- 
singel (5-13) waren de Ortskommandatur, de Feldgendarmerie en een 
aantal landelijke onderafdelingen van de NifiiDgggP. gedomicilieerd. 
Andere vertakkingen van de NL; DLÂLP‘ haddenifiemieilie—gekezen in 
woningen in de Arksteestraat, e Reinaldstraat en het pand van de 
Incassobank aan de Burchtstraat. De Deutsche Dienstpost was neer— 
gestreken in het voormalig Rooms Katholiek Militair Tehuis aan de 
Batavierenweg in de chocolafabriek van Van Dungen en het clubhuis 
de Haard in de Groenestraat. De Rüstungsinspektion Niederland was 
te bereigken op‘Graafseweg 7 ,  het Corpsgebouw van de studenten op 
de Oranjesingel deed dienst als Wehrmachtsheim, in het Rusthuis 
Levensavond aan de Kwakkenbergweg was een NiËLËLK‘ eenheid onder- 
gebracht, enzovoorts. Om enigszins een indruk te  geven in welke 
mate de Duitsers to t  vorderingen waren overgegaan hebben wi j  van 
een willekeurige straat, in dit geval de Berg en Dalseweg, in on— 
derstaande staat vermeld welke panden en op welke datum de Duitsers 
aan één zijde van deze we in beslag genomen hebben. 3) 
Berg en Dalseweg 1 (Hotel ays Bas) - op 13 juli 1942 
Berg en Dalseweg 77—79—81 (St.Canisiuscollege)op 13 juli 1942 
Berg en Dalseweg 89 op 5 augustus 1943 
Berg en Dalseweg 91 op 8 juli 1941 
Berg en Dalseweg 93 op 7 juni 1943 
Berg en Dalseweg 95 - op 5 april 1941 
Berg en Dalseweg 97 op 5 april 1941 
Berg en Dalseweg 105 op 6 februari 1942 
Berg en Dalseweg 107 op 1 augustus 1944 
Berg en Dalseweg 147 (Parochiehuis St. Ste— 

fanusparochie) op 6 juni 1944 
Berg en Dalseweg 153-155 (Gymnasium Mater 

Dei) 4) op 8 juni 1944 
Berg en Dalseweg 287 (Rijkstuchtschool)5) op 7 juni 1944 
Berg en Dalseweg 371 op 6 ddtober 1943 
Berg en Dalseweg 411 op 1 april 1944 

1 )  Sionsweg 2 ,  het gebouwencomplex diende en dient thans weer als 
klooster van de Redemptoristen en ter huisvesting van hun St .  
Alphonsus Seminarie. 
2) Groesbeekseweg 351. 
3 )  Deze gegevens z i jn  ontleend aan een grote verzameling stukken, 
op deze vorderingen betrekking hebbende, in het archief van de ge- 
meente Nijmegen. (Dossier 46/46/1948.) Daar de gemeente Nijmegen 
de vergoedingen aan de eigenaars uitbetaalde kan men aannemen dat 
deze l i j s t  volledig is.  
4) Dit complex was pok reede gevorderd voor de periode van 19 — 31 
4huá. . ' / 9 ? -  
5 )  Thans he Rijksinn ernaat voor Meisjes, de Hunnerberg. 
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(__—»Het is lang niet alt i jd mogelijk thans nog te  achterhalen 
door wie al deze panden gebruikt o f  bewoond werden. Alleen van de 
grotere gebouwen was toendertijd vagelijk bekend wie o f  wat er een 
onderkomen in gevonden had. Zo werd HoteDfïâys Bas gebruikt als 
een soort  sociëtei t  voor de officieren van de Ordnungspolizei, 
digävrijwel zonder uitzondering b i j  particulieren gehuisvest waren. 
Op erg en Dalseweg 97 zetelde de Wehrmachtbezirksverwaltung, die 
ook een aantal andere gebouwen — voornamelijk als opslagplaatsen — 
to t  haar beschikking had. Het Wehrmachtbauamt Arnhem had z i jn  
adres op nummer 105.  In Mater Dei kon men manschappen van de R.A.D.  
aantreffen evenals bedieningsmanschappen van het luchtdoelgeschut 
op de Kopse H o f , .  …‚ ° - -  „ . ,  - -  ' - " - ° -  —- - -  - . .  „— : ie 
" : ‘ ; "  . : :  . ; " “  ' : :  : :  o o ; e s  ° 1 n u  . * ' * _  : d ; t :  . :  a r —  

» * -  = ; _.= - - " - - - - c = - . t p e  s ta f  van deze  
flakbatterij zat op de Tuchtschool. 1 )  In het€Canisius—College 
huisde het Hauptlager van het Ersatz Verpflegungsamt van de marine. 
Vanuit dit basisdepot werden een aantal depots in Rotterdam, Pari js 
en Verviers bevoorraad. Na de invasie in Normandie werd praktisch 
de hele voorraad naar Frankrijk verhuisd. Vervolgens was in dit 
zelfde College een opslaäplaats van uitrustingsstukken van de Ne— 
derlandse Marine uit’ Den elder hierheen gebracht. Daarnaast werd 
hier het beheer gevoerd over een kleiner depot,  dat gevuld was met 
uitrustingsstukken van de Ordnungspolizei. Begin september streek 
de Generaal der Flieger Wimmer met de s ta f  van de Luftgau Belgien/ 
Nord—Frankreich in hetzelfde gebouwencomplex neer. In dezelfde t i j d  
maakten een aantal NJSJKJKf en Luftwaffe eenheden hier halt. De 
grootste helft hiervan waren Vlaamse vrijwilligers, die, vergezeld 
vaak door familieleden en partijgenoten, to t  Dolle Dinsdag in en 
om dit gebouwencomplex bivakkeerden voordat z i j  hun mars vervolgde 
in de richting Keulen en Lippstadt. Op 5 september had ook de res t  
van de bezetting van deze gebouwen weinig lust om t e  blijven — o f  
kreeg bevel om te  vertrekken - zodat hier niet meer dan veertig 
oudere officieren en soldaten achterbleven. . ) 

Ook de relatief geringe bezetting van de infanteriekazernesí… 
verliet deze gebouwen. De weinige daar gnde _ìbrachte bureaux 
spoedden zich naar de grens terwij l  deîméëîâävan het E.  und A.  
Batallion 565 met eenzelfde haast zich naar het Maas-Waalkanaal 
begaven om de stellingen daar, waar men na de invasie b i j  t i j d  en 
wij le aan gegraven had, t o t  een defensiesysteem uit t e  bouwen. 
Naast de bedieningsmanschappen van het luchtafweergeschut - op de 
Kopse Hof en in de Goffert  — bleven ook de allernoodzakelijkste in— 
stanties als bijvoorbeeld de Ortskommandatur op hun posten. 

In welk een staat van opwinding de Duitsers en hun trawanten 
in deze dagen verkeerden kan het relaas van een tr iest voorval 
nader illustreren. In de namiddag van deze 5 september, tegen kwart 
voor drie, reed Ir. Hendrik L .S .  Adama per f iets vanaf de Berg en 
Dalseweg de Sophiaweg op,  waarbij hi j  een in uniform gestoken 
NLÂLKLKf'GT: Nijmegenaar, passeerde. ’Deze zou driemaal halt ge- 
roepen hebben, doch Adama reed door,  waarop hij zi jn militair ge- 

1 )  Deze staf in de Tuchtschool had weer eigen telefoonlijnen met 
het Clubhuis Kruisweg 1 ,  met Mater Dei, met de Flakstelling zelf 
(op de Kopse Hof ) ,  met het internaat van de Christelijke Kweek— 
school Klokkenberg, Ubbergseveldweg 119-121, met het pand Kruisweg 
1 ,  waarin ' dansschool gevestigd was, met de schuur achter Berg 
en Dalseweg 293‚„c$ met de woonhuizen Ubbergse/Ueldweg 127 en 
Berkstraat 7 en met de woningen Berg en Dalseweg 255 ,  259 ,  271,  
275 en 279.  Dat deze laatste nummers niet voorkomen op de gepubli— 
ceerde staat komt voor uit het fe i t ,  dat in deze huizen officieren 
ingekwartierd waren, doch de panden zelf niet gevorderd waren. 
ëz„.vaukda.zi lijst van door de bezettingsmacht gevorderde panden 
zou derhalve een onbetrouwbare indruk geven van de mate waarin deze 
stad Duitse militairen en burgers obligate huisvesting verschafte. 

De Krayenhoffkazerne aan de Groesbeekseweg 165, de Snijderskazerne 
& de Gelderselaan 1-5, de Prins Handrikkazerne aan de Daalseweg 
Bâfi, de kazerne aan de De Ruyterstraat 53—57, de kazerne aan de 
Coehoornstraat 1. 
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weer laadde en éénmaal schoot‘ .  1)  Het slachtoffer werd naar het 
St .  Canisiusziekenhuis vervoerd, waar hij de volgende ochtend over- 
leed. 

Tegen de avond mengden zich steeds meer voertuigen met burger- 
passagiers in de verkeersmêlee die een heenkomen zocht naar veili— 
ger gewaande gebieden. Ook de Nederlandse nationaal socialistische 
instellingen en mantelorganisatie verlieten Nijmegen. Een der eer- 
s te  was de Nederlandsche Volksdienst, die haar kantoor en opslag- 
plaats had in het gebouw der openbare school voor U .L .O . ‚  Gerard 
Noodtstraat 17. Met uitzondering van de portier, aan wie de zorg 
over de opgeslagen levensmiddelen en meubelen werd overgelaten, 
droste het voltallige personeel. De uit het Westend komende trans- 
porten bestonden uit vrouwen en kinderen van Rijksduitsers, die 
op hoog bevel ons land moesten verlaten. Bi j  hen hadden zich meer— 
derelhederlandse naz i 's  zonder gewetensbezwaren aangesloten, waar— 
onder, blijkens de aantekeningen van hen die deze volksverhuizing 
met eigen ogen aanschouwd hebben, de 'Schalkhaarpolitie' duidelijk 
t e  onderscheiden viel. 2 )  Zelfs een groepje Russen begaf zich per 
f iets via het Keizer Lodewijkplein naar Beek-Ubbergen 3 ) ,  terwi j l ;  
militairen van Turkestaanse herkomst wacht deden op de bruggen vai“ 
de Graafseweg. 

Het kostbare spoorwegmateriaal probeerden de Duitsers in de 
richting Utrecht in veiligheid t e  brengen. Tot  v i j f  uur in de na- 
middag was ook nog railverkeerxüa de l i jn Nijmegen—Kleef mogelijk. 
Kort daarna pleegde een sabotageploeg een aanslag dp deze verbin— 
ding. Bi j  Groesbeek werden beide sporen over een afstand van veer— 
tien en vierentwintig meter vernield. Twaalf uur later was de scha- 
de hersteld. Er waren ook verzetsgroeperingen, die zich minder met 
de actieve s t r i jd  tegen de bezetter  bezig hielden en die, niet ge- 
heel ten onrechte, de overtuiging hadden, dat maatregelen voorbe- 
reid moesten worden om*Ërde en rust t e  handhaven, wanneer de Duitse 
troepen de stad als niemandsland zouden achterlaten o f  geallieerde 
troepen op doortocht door Nijmegen de vijand zouden blijven achter- 
volgen. Zo kwam nog vóór de invasie ook in onze stad de O.D. (Oude 
Dienst) to t  stand, die in juli haar hoofdkwartier in de Bonte De 4 )  
had gevestigd. Op 5 september besloot een gremium uit deze dienst 
een organisatie op poten te  zetten, die de geallieerden na hun 
komst b i j  hun civiel-bestuurlijke taken zou pogen t e  ontlasten. 
Hiertoe werden een districtscommandant, een stadscommandant en een 
achttal wijkcommandanten benoemd. 5) P 

2 Bi j  rondschrijven van 15 februari 1944, van de directeur—gene— 
raal van politie, äËlde laatstgenoemde mede, 'dat op aanwijzing 
van de betrokken Duitsche autoriteiten to t  aanvulling van enige 
Staatspolitiecorpsen, alsmede van enige gemeentelijke politiecorp— 
sen wordt overgegaan . Van het Politie-Opleidings—Bataljon Schalk- 
haar werden de bur emeester der gemeente Nijmegen met ingang van 
21 februari 1944 éân en twintig politie-adspiranten en twaalf b i j  
dit bataljon in vaste dienst zijnde wachtmeesters ter beschikking 
gesteld. Over deze wachtmeesters valt weinig goeds t e  vertellen, 
in overgrote meerderheid waren z i j  lid van de WA o f  de SS en 
schroomden z i j  nimmer van hun gezindheid bi j  hun optreden blijk t e  
geven. De politie—adspiranten toonden, politiek gezien, een gedif— 
ferentieerdn beeld. Onder hen waren zowel leden der N.S.B. als 
uitstekende Nederl-anders. VW\-Ûa‚cvcteaflb 
3 )  Hier waren sedert enkele weken Russische vrijwilligers onderge_ 
bracht in de Villa Schoonzicht, Het Liefde-Gesticht, het S t .  Anto— 
nius Patronaat en de Mariaschool. 
4ìHet huidige Oranje-Hotel in de Molenstraat. 
5 De oorspronkelijke doelstellingen van de Oude Dienst waren lich— 
tel i jk anders georiënteerd. Kenmerkend was, dat z i j  zich als een 
soort  orgaan beschouwde, dat alle verzetsorganisaties zou overkoe- 
pelen. 
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Op de avond van Dolle Dinsdag moest de bevolking voor het eerst 
' s  avonds om acht uur binnen zijn. Heimelijk en gewoontegetrouw 
werd op vele plaatsen naar de stem uit Londen geluisterd. Hoewel 
aan de geruchten dat Maastricht en Roermond gevallen waren niet 
ernstig getwij feld werd, wachtte toch eenieder met ongeduld op een 
nadere bevestiging van de B.B.C. Als een volslagen verrassing 
kwam via Radio Oranje die avond de melding dat Breda genomen was.1)  
Het bericht verwekte een golf van optimisme. Nu de afstand Antwer— 
pen-Breda in één dag door de geallieerden was afgelegd zou de ver- 

6vbworing van Nederland bezuiden de grote rivieren geen ernstige 
moeilijkheden meer cpleveren. 2 )  

Doch de werkelijkheid was anders. Behoudens een enkele pa— 
trouille die voor korte t i j d  in het door de Duitsers bezet te  ge— 
bied was doorgedrongen, hadden de geallieerden nog op geen enkele 
plaats onze zuidelijke grens overschreden. Op de avond van Dolle 
Dinsdag bevochten de Amerikanen zich een weg naar Luik terwij l de 
Brithen zich beperkten to t  kleine schermutselingen aan en over het 
Albertkanaal. 

% 

1 )  In de achttiende uitzending van de televisieserie 9De_Bezet— 
ting” (16 september 1964, 20.20 uur — 21.35 uur) vertelde Dr. 
L. de Jong hoe dit gerucht in de wereld is gekomen. In de middag 
van 5 september kwam b i j  de Nederlandse Regering in Londen een 

' / ‚  bericht binnen dat Bredase verzetsstr i jders contact gemaakt 
- hadden met Engelse militairen. Hoewel geen plaats van ontmoeting 

genoemd werd, nam de Nederlandse Regering aan dat dit voorval 
zich in Breda had afgespeeld. Het bericht werd doorgegeven aan 
de B.B.O.  die in de avonduren haar uitzending onderbrak om deze 
melding, gevolgd door het Wilhelmus, wereldkundig t e  kunnen 
maken.Ook Radio Oranje gaf het bericht door. Beide instanties 
namen van elkaar aan, dat voldoende contröle vooraf had plaats 
gehad om twi j fe l  aan de juistheid van het bericht overbodig t e  
maken. 

2 )  Maa3tricht werd pas op 15 september, Breda eerst op 29 oktobera„ 
bevriúd. Begin-maaft»1945 trokken de geallieerden het voîkomen 
geëvacueerde Roermondìbinnen. *üáïïoqî 
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Nĳmegen, 6—16 september. 

De dag na Dolle Dinsdag zou men de dag van de grote ommekeer mogen 
noemen.Vrĳ plotseling en niet onverwacht hadden de Duitse militaire 
autoriteiten meer vat gekregenlgp de bewegingen van hun troepeneen— 
heden.Erdäaflhuacxflcca>deze'Ïàb september nog veel soldaten in de 
richting Overbetuwe o f  Kleef  maar,vergeleken met de drukte van de 
voorbĳe dagen,was hun aantal geringer. Het geheel wekte niet bepaal— 
delĳk de  indruk van een s t ra f  georganiseerde parade maar van een to— 
meloze vlucht was geen sprake meer .Ze l fs  een ongeoefend oog  kon _ 
vasts te l len  dat tucht en discipline de  overhand kregen Op chaos en 
desorganisatie.Tegen de avond begonnen de gevreesde SS—troepen‚onder— 
delen van de Frundsbergdivisie‚Nĳmegen door t e  trekken in noordelĳke 
richting.Alleen al tussen acht en t ien uur ' s  avonds werden meer dan 
driehonderd en vĳft ig wa ens geteld,waaronder zich ook enkele l ichte 
pantserwagens en gemotor seerd  pantserafweergeschut bevonden. Het 
duurde t o t  de volgende ochtend aleer de laatsten de Waalbrug gepas— 
see rd  wa32h.Voor het ee rs t , s inds  dagen,gingen ook Duitse militaire 
transporten in omgekeerde richting.Vooral over de weg Grave - ' s  Her— 
togenbosch werden vanuit Duitsland via Nĳmegen manschappen en mate— 
r ieel  naar het Zuiden des lands gebracht. 

In en om de stad werd meer luchtafweergeschut geplaatst.0p de K0p— 
s e  Hof waren na de invasie in Normandie Franse 7,5 cm kanonnen ge— 
p laatst ‚d ie  rond 18 augustus daar weggenomen werden.Zĳ waren een week 
daarna vervangen door het b e s t e  afweergeschut waarover de Duitsers bg_ 
schikten,de befaamde 8 , 8  cm.Deze stonden nu ook in de  Gof fer t .Een der— 
de bat terĳ werd op het Galgeveld geplaatst. ln Lent werd meer afweer— 
geschut opgesteld,voor het het merendeel van klein!: kaliber. 

In vergelĳking met de voorafgaande dagen was e f ' i n  het.fluchtruim 
boven Nĳmegen ie ts  meer activiteit.Bĳna vĳft ig meldingen over vĳande— 
lĳke vliegtuigen moest de commandopost van de L.B.D. deze dag verwer— 
ken.Slechts éénmaal,tfiâäëh 1 4 . 3 9  na 1 5 . 0 4  uur‚werd er luchtalarm ge— 
geven. 1 )  Een dak van het stat ion dreigde in brand t e  vl iegen‚doch 
persoonlĳk l e t se l  overkwam niemand.0p deze  dag werd voor het eers t  dg 

ÄIïîfiíïîìâëëîëï“ëëbruiktïin het logboek van de L .B.D. ‚he tgeen beduidde 
dat de geallieerde jachtbommenwerpeîs hun Operatïeterrein t o t  Nĳmegen 
en het grensgebied hadden uitgebreid.Dit gaf weer nieuw voedsel aan 
de verwachting,dat de  bevrĳders spoedig door zouden s t o t e n  naar d e z e  
stad en het front zich in noordelĳke richting zou bewegen. 

Aan alle bruggen over het Maas-Waalkanaal hadden de Duitsers ex t ra  
po l i t ie t roepen ingezet om al degenen die hier passeerden te cont ro le— 
ren.Hiervan werd een employé van de Philipsfabrieken die ochtend het 
slachtoffer.Aan de brug bĳ Neerboswhielden SS£ers kort na 08.00 uur €duaMiwmttivier Meyer aan,die in een gesloten ko f fe r t je  een zendinstallatie 
en een een p i s too l  met patronen vervoerd zou hebben. 

. 1 )  Op vrĳdag 1 september werd luchtalarm gegeven van 1 9 . 2 2  abe-t 1 9 . 3 7  
uur en van 22 .08  tot 22 .37  uur.Er vielen geen p ro jec t ie len  binnen 
het grondgebied der gemeente Nĳmegen.Het aantal meldingen over 
vreemde vliegtuigen bedroeg die dag ongeveer vĳft ig.0p zaterdag 2 
september werd geen luchtalarm gegeven.Er vielen geen p ro jec t ie len .  
Meldingen over vreemde vliegtuigen kwamen op deze dag niet voor .  

Op zondag 3 september werd luchtalarm gegeven van 17.14 £3t 
1 7 . 5 7  uur.Er vielen geen project ie len.Het aantal meldingen bedroeg 
die dag ongeveer veer t ig .  
Op maandag 4 september werd geen luchtalarm gegeven.Er vielen geen 
project ie len.Het aantal meldingen bedroeg die dag ruim twintig.0p 
dinsdag 5 september schĳnt er tweemaal luchtalarm geweest  t e  zĳn, rond 08.00 uur en van 16.56 t5% 16.17 uur. Er vielen geen bommen 
doch kort voor 1 6 . 0 0  uur werd op het Hertogplein een vrouw door mi— 
trailleurkogels gewond.Het aantal meldingen bedroeg die dag onge— 
veer vĳfi‚en_yeertig. 
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Toen hĳ kort daarna probeerde t e  vluchten werd hĳ door de SS£ers âan- 
geschoten en gedood.Dicht bĳ de plaats van executie dolven burgers 
een graf voor hem. » - 

Met terreur,intimidatie en dreigementen probeerde ook het natio— 
naal—social ist isch stadsbestuur de s i tuat ie weer in de hand t e  krĳ— 
gen. 1 

De ee rs te  en g roo ts te  zorg van van Lokhorst cum suis was de op 
grote schaal gepleegde deser t ie  va het ambten encorps‚waaraan nog 
geen einde was gekomen.Tientallen]Ëĳĳîfifiäîäfièfiâëëfi,zonder het van 
Lokhorst t e  vragen‚de straat opgegâáh‘ôm”de'Duitse aftocht gade t e  
s laan. 's  Avonds was vrĳwel niemand bereikbaar geweest  en‚aldus van 
Lokhorstós eigen woorden 'Na 18.00 uur mocht niet alles in elkaar 
zakken. ’  Vooa ‚een  bĳeenkomst in het  stadhuis Op donderdag 7 septem— 
ber  's…mergens*tëfieöá£ääë”îiep van Lokhorst de hoofden van dienst en 
de chefs bĳeen om hun in krasse termen duidelĳk t e  maken dat dit 
'ambtenarenverraad niet langer geduld kon wordenïSinds deze  burge- 
mees te r  op het stadhuis ze te lde  had hĳ om de paar weken met de  h o o f —  
den van dienst en de chefs een vergadering belegd,die e f fec t iever  zou  
werken dan de praatzieke raad van vóór de oorlog.De eers te  van deze 
serie bĳeenkomsten werd op 5 februari 1 9 4 5  door dert ig ambtenaren bg— 
zocht ,nu verschenen er s lechts twaalf op het appel. Het r i tueel  was 
s teeds  hetze l fde :een lange monoloog van van Lokhorst,waarna &bn gelo— 
genheid t o t  het stel len van vragen was .Zo  ging het ook op deze  och- 
tend.Haa‚onwezenlĳk deze  scènerie was,moge blĳken uit een enkel ci— 
taat uan de  toespraak van van Lokhorst .  'He t  is  mogelĳk dat er een 
bezett ing komt,maar dan blĳft er geen s teen  Op de ander.Elke Ameri- 

' kaanse bezett ing wordt gevolgd door hongersnood‚epidemie en b o l s j e —  
wisme.Dit krĳgen ook zĳ onder U ,d ie  naar bevrĳding verlangen.Als he t  
'Duitse volk z ich weer hervonden hee f t ,dan  komt er weer  storm over 
ons land.De Amerikanen worden er weer uitgeveegd.Gebeurt dit niet dan 
wordt ons land bolsjewistisch.Dus òf  de Duitse storm veegt over ons 
land ò f  bols jewisme.Het bolsjewisme is er trouwens al.Stalin kent 
evenals een biechtvader alle zwakheden der vo lken. ‘  2 )  Naast d e z e  pc— 
l i t ieke beschouwing‚waarmee van Lokhorst s teevast  deze  conferenties 
Opende‚kondigde hĳ op deze  vergaderingen ook s teeds  een aantal maat— 
regelen a f : i o  ook op d e z e  ochtend. ! Ik heb ook verhalen gehoord ‚dat  
Duitsers buiten hun boek je  gingen.Dit hebben leden van de Wehrmacht 
op eigen hout je  gedaan.Als Nederlanse soldaten onder deze  omstandig— 
heden teruggetrokken waren‚dan was er heel  wat anders t e  z ien ge- 
wees t .De  Duitsers hebben bĳvoorbeeld f ie tsen afgenomen en verkocht 
voor f 1 5 ‚ — . I k  ben alleen maar verbaasd,dat zulke verwildering niet  
grotere afmetingen heef t  aangenomen.Hoewel deze  mensen vĳf jaar van 
huis zĳn,vormen zĳ nog s t e e d s  een bee ld  van tucht.Zĳ s teken met kop 
en schouder uit boven het  bee ld ‚wat  wĳ gegeven hebben.Een kind is  van 
nature een wildemannetje.Daarom moeten  wĳ het Opvoeden.ïk heb z o  jui…í 
bericht gekregen‚dat er Op de wegen scherpe voorwerpen worden ge- 
s t roo id . l k  heb het  geduld van de  Duitsers bewonderd,die de kĳkers l i a  
ten staan.En wat doet  nu de bevolking? Pesten.Deze ware Nederlanders 
leren het nooit.Gedreigd, at als het niet ophoudt,dan steken we aan— 
grenzende huizen in brand ” Het laatste was klare taal.Een lange p e r o  
rat ie over de plichten van de ambtenaren eindigde aldus: 

1 ) 0 p  25 mei 1942 was Nĳmegen's burgemeester J.A.H.Steinweg Op eigen 
verzoek ontslagen.Marius van Lokhorst werd bĳ besluit dd. 26 januari 
1945 van de Rĳkscommissaris voor het b e z e t t e  Nederlandse gebied be— 
noemd to t  burgemeester.0p 28 januari 1945 werd hĳ beëdigd.De vóór 
10 mei 1940 gekozen wethouders W.Beukema‚E.G.Kalwĳ,P.l.J.N.van der  
Velden en W.F.W. van der Wagt dienden op 25 februari 1945 hun ontq 
slag in.In tegenstelling met het antwoord Op een door hen op 1 sep— 
tember 1941 ingediend gelĳkluidend verzoek werd hun dit ontslag 
thans verleend.0p de opengevallen plaatsen werden wethouders be— 
noemd‚die l id van de  N . S . B .  waren. ' 

2)Deze  en de volgende ci taten zĳn genomen uit de_fiandgeschreven notu— 
len ,opgeste ld  door Mr.J.L ‚Niessen,gemeentesecretar is .Kabinetsar— 
chief 1940—1945 ‚n0 .27 .  

5 ) …  maag-ca'wwmmaao flow—?……ce ‚_-_ 
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flDe ambtenaren denken niet voldoende aan hun ambtsplicht.Ze dansen 
naar de  pĳpen van hun vrouwen en kinderen.Dat moet  uit zĳn.Ik ver— 
wacht heden nog van allen een appèllĳst van 4 , 5 , 6  en 7 september me t  

. alle namen erop wie gemankeerd hebben en om welke redenen.Die rede— 
nen moet  U uitzoeken.Net zo  lang t o t  U z e  heef t .Wie  geen behoorlĳke 
reden h e e f t ,  moet zich schri f telĳk verantwoorden‚Ik zalmergens tegen 
op z ien,a l  waren het  kameraden,en ik zal niet rusten voor z ĳ , d i e  hun 
pos t  verlaten hebben,ter verantwoording zĳn geroepen.!  Aan het s l o t  
deelde van Lokhorst m e d e , ' d a t  morgen om acht uur de mensen klaar moe— 
ten staan.Welke aantallen elke fabriek moet leveren zal de directeur 
van het Arbeidsbureau uitmaken.’ Met kleine l e t t e r s  staat boven d e z e  
not i t ie geschreven: #Arbe i tü .  

Van Lokhorst‚die een zekere renommé had als eigenzinnig potentaat, 
ging nu verder per Hbekendmaking” regeren.De eerste was 6 september 
verschenen.De tekst luidde aldus: 
BEKENDMAKING 
De burgemeester der gemeente Nĳmegen maakt bekend,dat alle woningen, 
welke destĳds gevorderd werden en thans tĳdelĳk onbewoond zĳn, be— 
schikbaar moeten blĳven‚ten behoeve van hen,voor wie deze  woningen 
werden gevorderd. ‘  
Het is  den oorspronkelĳken eigenaar - en/of gebruiker — VERBODEN zieh 
in deze woningen t e  begeven of  anderen t o t  deze woningen toegang t e  
verlenen. 
Overtrading van dit verbod wordt met plundering gelĳk gesteld en 
dienovereenkomstig bes t ra f t .  

De Burgemeester- 
Politiegezagsdrager 
M. VAN LOKHORST. 

Nĳmegen, 6 sep t .  1944 .  
Z o  kon dus iemand best ra f t  worden omdat hĳ zĳn eigen bezitt ingen 
'p lunderde'.  Wat de politie…gezagsdrager zelf  geloofde,weten we n ie t ,  

da£_onder de bevolking waren er maar weinig t e  vinden,die nog verwachtten 
dat alle leegge$oppn gebouwen en woningen Straks weer door Duitsers 
gevorderd werden.0ndanks de stilstand aan het front was men er nog 
vast van overtuigd‚dat de bevrĳders spoedig de Duitsers uit onze s tad  
zouden verjagen. 

Kort na de vergadering-van 7 september ging de tweede oekase van 
van Lokhorst het stadhuis u i t .Zĳ luidde als volgt :  
ERNSTIGE WAARSCHUWING 
De Burgemeester der gemeente Nĳmegen maakt bekend,dat er bĳ hem 
klachten zĳn binnengekomen‚dat op rĳwegen,waarover de Weermacht haar 
colonnes dir igeert,scherpe voorwerpen zĳn gegooid,waardoor stagnatie 

. in het regelmatige verkeer is  ontstaan.Uiteraard kunnen d e z e  sabotage 
handelingen niet worden geduld.De Weermachtscommandant heef t  gedreigd 
de aan deze wegen liggende huizen zonder meer in brand t e  laten s t e -  
ken,indien deze  handelingen nogmaals voorkomen. 
De burgemeester richt in verband hiermee een ernstige waarschuwing 
t o t  de bevolking om zich t e  onthouden van elke handeling‚die aanlei- 
ding zou kunnen geven to t  het uitvoeren van het hiervorengenoemde 
dreigement. 

De Burgemeester voornoemd, 
M. VAN LOKHORST. 

Nĳmegen,7 september 1944 .  
Deze duidelĳke taal maakte op de bevolking bi t ter  weinig indruk,het— 
geen uit de volgende 'ernst ige waarschuwingen' bleek.Wel verergerde 
zĳ de  nervosi te i t  van de Dui tsers,hetgeen Op de avond van 7 september 
opnieuw een Sla h t o f f e r  e is te .0mst r  eks 2 1 . 0 0  uur werd door een 
schildwacht vanëï'lazafïi”Mariënbo Willem„L.E.C.Ridder van Rappard, 
op de Sophiaweg doodgesch9ten,terwĳl hĳ z ich‚voorz ien van een Ausweis,  
per f i e t s  naar zĳn woning begaf.In dit geval werd de naam van de 
schutter nooit achterhaald. 

Intussen probeerde van Lokhorst ĳverig mankracht t e  werven voor 
hun stellingbouw aan het Maas—Waalkanaal.Veel mogelĳkheden stonden 
hùnaechter niet ten d ienste.De mannen,die hiervoor in aanmerking zou— 
den komen,waren_òf naar Duitsland gesleept ò f  ondergedoken.Desalniet— 

“‘ temin poogden de toch  al geringe bezettingen van de fabrieken die 
nog mochten draaien‚verder uit t e  dunnen,door - via de directeur van 
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het Arbeidsbureau - hele fabrieksploegen Op t e  roepen voor graafwerk 
aan het kanaal. Men slaagde er inderdaad in een paar honderd man t e  
dwingen de spade te r  hand t e  nemen, maar Op het totaal  van de opgeroe— 
penen was dit een onbeduidende hoeveelheid. De twee volgende dagen,9 
en 10  september,  vertoonde zich helemaal geen nieuwe gezichten meer ,  
behoudens een enkeling,die Duitse politiepatrouille5van de straat 
hadden Opgepikt en naar het kanaal gebracht. 

Voor van Lokhorst, die kennelĳk gedacht had,dat zĳn terreur de ver— 
zetswil  van de Nĳmeegse bevolking wel zou breken,was dit een b i t te re  
pil.Nog s teeds  kon hĳ niet geloven dat hĳ het greint je gezag,dat hĳ 
beza t ,a l  lang verloren had.Men was niet van plan om voor enig dreige— 
ment van deze  stadhuis -N.S.B.kliek uit de weg t e  gaan.0p 8 september 
demonstreerde van Lokhorst met een nieuwe 'waarschuwing' hoezeer zĳn 
0 zo  goed bedoelde adviezen genegeerd werden. 
WEGEN VRIJ VAN SCHERPE VOORWERPEN 
De Burgemeester—Politiegezagsdrager der gemeente Nĳmegen maakt be— 
kend,dat de bewoners der aan rĳ en verkeerswegen gelegen huizen,als— 
mede de gebruikers der aan die wegen liggende percelen - geen woning 
zĳnde — verplicht zĳn volgens nadere door den Directeur der Gemeente— 
reiniging t e  stellen voorwaarden de rĳwegen van scherpe voorwerpen 
vrĳ t e  houden. 
Wanneer geen spontane medewerking daartoe wordt verleend‚dan wel van 
onwil sprake mocht zĳn,wordt dit als sabotage beschouwd en dienover— 
eenkomstig gest raf t .  
In het belang der gehele bevolking wordt Op act ieve medewerking gere— 
kend. 
Nadere uitvoerige publicatie verschĳnt morgen. 

De Burgem. voornoemd, 
M. VAN LOKHORST- 

Nĳmegen, 8 september 1944 .  
Het enige opmerkelĳke hierin was,dat de politiegezagsdrager z i ch -d i t -  
maal niet achter de weermachüìommandant verschool.Van de spontane 
medewerking ervoer van Lokhorst opnieuw zo  weinig,dat hĳ het noodza— 
kelĳk acht te de volgende dag onderstaand schotSchrif t  aan de Openbaar 
heid prĳs t e  geven.Het is aandoenlĳk t e  lezen hoezeer  hĳ met het lO t  
van ”onze mooie stad' begaan is.En dan t e  bedenken dat deze  zelfde 
man een maand tevoren het besluit l iet nemen om het oude stadhuis 
9 het puit je is onbetekenend” - af t e  breken en een geheel nieuw t e  bouwen. 1)  
WAARSCHUWING. 
Met verwĳzing naar de verordening,die hieraan toegevoegd wordt,deel 
ik het volgende mede:  
Het zĳn vermoedelĳk s lechts weinig volksgenoten die door het Op de 
weg werpen van scherpe voorwerpen het willen doen voorkomen o f  zĳ 
daarmede de Duitse weermacht ernstige moeilĳkheden bereiden.Deze Weer— 
macht is waarlĳk wel tegen ernstiger moeilĳkheden opgewassen en zal 
uiteraard zeer afdoende maatregelen nemen om een einde t e  maken aan 
dit anarchistisch optreden.De daders zĳn dan ook geen werkelĳke o f  
vermeende vaderlanders,maar a-sociale elementen,die wanorde willen 
stichten en daardoor het Nederlandse volk aan grote gevaren b loo ts te l -  
len. 
Het is  derhalve een vaderlandse plicht van ieder Nederlander met be— 
slistheid tegen verstoringen van de orde Op t e  treden.Wie niet daarte— 
gen met alle gegeven middelen op t reed t , i s  mede schuldig.Men begrĳpe 
dus goed,dat de door mĳ genomen strenge maatregelen slechts beogen de 
bevolking voor grote ellende t e  behoeden. 
Zouden deze  maatregelen blĳken niet afdoende t e  zĳn,dan zullen zĳ zo 
verscherpt worden,dat er geen ontkomen meer aan is . Ieder  werke dus mee 
in het eigen belang van onze mooie stad en haar bevolking om vergel- 
dingsmaatregelen van de bezettende macht t e  voorkomen. 

De Burgem.van Nĳmegen, 
-, M. VAN LOKHORST., 

1 )  Bĳeenkomst in het stadhuis van Op 4 augustus 1944 t e  
10.00 uur,waarbĳ aanwezig van Lokhorst, twee wethouders en een„en** 
dert ig hoofdambtenaren.Het citaat is  uit de gestencilde notulen 
van deze  b eenkomst. 
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De teks t  van de verordening,waar d e z e  bekendmaking op doe l t ‚kan hier 
gevoegelĳk achterwege blĳven.De inhoud kwam hier0p neer,dat aan iedere  
Nĳmegenaar de plicht werd opgelegd als onbezoldigd straatveger t e  
fungeren.Niet alleen de handlangers doch ook hun Duitse meesters  wer— 
den s t e e d s  d r ies ter  in hun Opt reden.Zo moes ten  de manschappen‚die t e n  
dienste van de luchtbescherming een uitkĳkpost op de Marathontoren 
b e z e t t e n  Op 7 september ' s  morgens om half el f  deze  pos t  verlaten op 
last van enige of f ic ieren,d ie de zorg droegen over het Flakgeschut 
op de  Go f fe r t .De  motivering was vrĳ simpel;indien de Duitsers gedwon— 
gen waren op vĳandelĳke vliegtuigen t e  vuren zouden zĳ z o  nodig dwars 
door de toren schieten.Een dag later werd een groot deel  van het wei— 
nige automaterieel, waarover de L .  D .  D .  .ëge beschikking had in beslag 
genomen. De brancardwagen werd bestemd een pendeldienst op Millingen 
t e  onderhouden, de vrachtauto werd toebedacht aan de chemische dienst 
van de weermacht, terwĳl  ook de  ontsmettingswagen def ini t ief in Duitse 
hand overging. Een gelukkig toeval was dat de s tad voor ernstige bom- 
inslagen gespaard b lee f .  Het enige vermeldenswaardige uit de periode 
6— 10 september £Ë?het vallen van een brisantbom achter het pand Dr. 
de Blécourtstraat 48 op 7 september t e  0 1 .  5 5  uur. Twee kinderen wer- 
den hierbĳ licht gewond. 1)  

Ook in de randgemeenten werd weinig schade aangericht.Heumen ver— 
loor door brand in die dagen zĳn‚fieomskathelieke kerk‚doch toren en 
pastorie konden behouden blĳven. ‚B-Ë» 

Conform Hitlers beVÊäen voor de bouw van de Westââhelling zou het 
9Volksaufgebot’deze moeten bouwen. 2)Aangezien een klein deel 
van deze stelling aan het Maas—Waalkanaal gedacht was — op Neder— 
lands grondgebied dus - was voor alle zaken die deze stellingbouw be— 
t ro f fen  de commandant van Wehrkreis VI verantwoordelĳk.ln Duitsland 
moest de NSDAP zorgen voor voldoende mensen om de graafwerkzaamheden 
t e  verrichten.Voor de minieme Ortsgruppe Nĳmegen was dit een onmoge- 
lĳke opgave,zodat van Lokhorst deze taak overnam.Daar deze er echter 
niet zeker van was o f  hĳ op de gemeentepolitie kon rekenen anneer 
tegen de bevolking maatregelen genomen moesten worden,üáüfiääï“ìĳ in 
haar weigerachtige houding bleef volharden en aangezien betrouwbaar 
toezichthoudend personeel een eers te  vere is te was om dagdieverĳ en 
sabotage t e  voorkomen,“ äĳfzinh verzekeren van de steun van een 
aantal SA—lieden‚die anuit Duitsland op 10 september hierheen ge— 
bracht werden.Zo kon via een omweg de 'par tĳ '  toch nog ingeschakeld 
worden. 

Op 11 september arriveerden ook driehonderd jongens van de Hitler— 
jugend uit Recklinghausen en omgeving om aan het Maas-Waalkanaal een— 
mansgaten aan t e  leggen. 5 )  

W‚vu_L/LË\-dal ‚‚ -Mêv 
1 )  Op 7 september werd geen& luchtalarm gegeven. Er viel slechts één 

brisantbom. Het aantal meldingen aangaande de aanwezigheid van vĳ— 
‚ andelĳke vliegtuigen in de lucht bedroeg ongeveer vĳftien. 

v -  Op 8 september werd geen luchtalarm gegeven. Er vielen geen p r o j e c —  
tielen. Het aantal meldingen bedroeg vĳftien. 
Op 9 september werd luchtalarm gegeven_ van 14.  22 t;t 1 4 .  58 uur, 
van 15 .  50 téî 16.15 uur en van 17 .  26 tot 17.  41 uur. Er vielen geen 
project ie len.  Het aantal meldingen bedroeg ongeveer dertig. 
Op 10 september werd luchtalarm gegeven van 11 .58  t o t  1 1 . 5 6  uur. 
Er viel één niet ontplofte granaat van het luchtafweergeschut voor 
perceel  S t .  Annastraat 9 6 .  Het aantal meldingen bedroeg ongeveer 
twintig. 

; Zie Hoofdstuk I I ‚p .13.  
Aan de grens bĳ Wyler waren deze 16-  en 17-jarigen ingezet als 
Flakhelfer.Hun taak was daar het technisch personeel bĳ t e  staan. 
In deze hoedanigheid zĳn zĳ in Nĳmegen niet werkzaam geweest.  
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„ Zĳ werden in het Albertinum gekazerneerd. 1 )  
Met deze steun in de rug kon en moest van Lokhorst t o t  nog grotere 

act iv i te i t  overgaan.Hĳ wilde zĳn Duitse meesters  tonen dat zĳn gezag 
ver genoeg re ikte om de Nĳmeegse jongelieden en mannen massaal t o t  
graven aan het Maas—Waalkanaal t e  dwingen.0p maandag 11 september _ 
l iet  hĳ een aantal directeuren van gro te  bedrĳven op het stadhuis ont 
bieden.Hĳ deelde hen kortaf mede dat hĳ verwachtte,dat de volgende 
dag minstens drieduizend man,op hun fabrieken werkzaam,zich bĳ de HJ 
hadden t e  voegen.Er waren helaas geen voldoende gereedschappen aanwe— 
zig‚maar ook hiervoor had van Lokhorst een pasklare oplossing bĳ de 
hand. 
BEVEL! 
Op last van de Duitse autoriteiten vorder ik van de inwoners der ge- meente de inlevering van de volgende gereedschappen: 
Schoppen, spaden, pikhouwelen, bĳlen, zagen, hamers, breekĳzers, nĳp— 
tangen, nagels, gladde- en prikkeldraad, snĳ— en kniptangen. „_ 
De inlevering moet  plaats hebben op de stadswerkplaats aan de Domini— canenstraat no .23  alhier,0p morgen woensdag 15  Sept .1944, tussen 9 en 1 2  uur en 1 4  en 18 uur.Niet voldoen aan dit bevel is strafbaar. 

De Burgemeester van Nĳmegen, 
ì> M. VAN LOKHORST. g 

Er was nog een arbeidspotentieel‚dat ingeschakeld kon worden bĳ het aanleggen van verdedigingswerken: de leerlingen van de middelbare ‘scholen.0p advies van hun leraren waren echter vrĳwel a le leerlingen van deze  scholen waande grote vakantie thuis gebleven. an Lokhorst en zĳn raadgevers zagen wel in,dat de e e r s t e  stap m o e s t { z ĳ n  de herope— ning van deze scholen.Eerst daarna kon men razz ia ' s  ondernemen o f  strafmaatregelen tegen de leraren ondernemen.Het begon met een tamelĳk mild gestelde bekendmaking. 
BEVEL! 
In opdracht van de Duitse autoriteiten gelast ik de leerlingen bĳ het middelbaar en voorbereidend hoger onderwĳs in de gemeente Nĳmegen‚zich terstond t e  melden bĳ de hoofden hunner onderwĳsinrichtingeh.De leer— lingen zĳn verplicht de lessen regelmatig t e  volgen‚dan wel de aanwĳ— zingen der hoofden na t e  komen voor tewerkstelling elders.Niet—nako- ming van dit bevel zal ernstige gevolgen voor betrokkenen hebben. 

De Burgemeester van Nĳmegen, 
. VAN LOKHORST. _Nĳmegen,10 september 1944.  

Dank zĳ de krachtige houding der leraren en het flinke gedrag van de schoolgaande jeugd was het resultaa v n dit 'Bevel '  volkomen nihil.De— Í /ze eendrachtigheid van docenten en wekte  Van Lokhorsts razernĳ eers t  goed op.Zĳn woede over het volkomen negeren van zĳn commando's werd nog verergerd door het f iasco van de verplichte arbeidsinzet van de gro te  bedrĳven.De paar honderd Nĳmegenaren,die aan het kanaal werk— zaam waren,zorgden er bovendien wel voor dat het werktempo stevig ge— drukt werd. . Fabrieksploegen,die rechtstreeks van hun werk naar het kanaal gebracht werden‚hadden nog voor het avond was de helft van hun getalsterkte ver— loren.Nog gaf van Lokhorst de moed niet op,al  zag hĳ wel in dat de s t e r  ke arm van de bezet te r  nodig zou zĳn om zĳn doel t e  bereiken.Alle man- nen tussen twintig en vĳft ig jaar moesten zich opgeven om elders te— werkgesteld t e  worden.Kennelĳk na overleg met de Duitse autoriteiten 
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’Het resultaat was overweldigend’1à,zo noteert iemand in zĳn dagboek, 'Nĳmegen een stad van meer dan honderdgduizend inwoners leverde vier hamers en drie zagen.Waarschĳnlĳk nog van de N . S . B . ’  
1 )  In dit Dominicanenklooster aan de Driehuizerweg was reeds het Direc— toraat Generaal van Politie - dat gedeeltelĳk ook ondergebracht was in Huize St.Anna‚Groesbeekseweg 329 - gevestigd. 



werd nu een andere methode gevolgd.Vanuit het stadhuis ging het zo-  
vee ls te  ”Bevel”‚waarin de vogelaar zel fs geldelĳke vergoeding en war— 
me maaltĳden beloofde aan hen‚die naar zĳn stem luisterden. 

BEVEL! _ 
De Burgemeester van Nĳmegen roept  o p :  ALLE MANNELIJKE PERSONEN‚geb0— 

ren in de jaren 1894 to t  en met 1926,die niet werkzaam zĳn in vitale 
bedrĳven‚zich Op donderdag 1 4  September a . s .  van des voormiddags 8 

uur af t e  melden aan het gebouw der M e i s j e s  H.B.S.,Centrumplein 1 ,  

teneinde op lastgeving der Duitse autoriteiten tegen vergoeding werk— 
zaamheden in deze gemeente t e  verrichten. 
Bĳ het werk wordt warm eten als bĳvoeding verstrekt ‚zadat het aanbe— 
veling verdient voor eetgerei zorg t e  dragen. 
Zĳ‚d ie in het bezi t  zĳn van graaf- en ander benodigd gereedschap, wor— 
den verzocht dit mede t e  brengen. 
Het niet voldoen aan deze oproep kan ernstige gevolgen hebben voor de 
betrokkenen. 

De Burgem. voornoemd, 
M. VAN LOKHORST. 

Deze  oproep - en dit was de nieuwe koers  die thans gevaren werd — 
ging vergezeld van een tweetalige 'Warnung — Waarschuwing' van de Ge- 
volmachtigde van de Rĳkscommissaris van de Provincie Gelderland: 
Dr.Schneider.De Nederlandse beWo0rdîngën waren als volgt:  

Waarschuwing. 

In opdracht van den RĳkScommissaris van het beze t te  Nederlandsche ge— 
bied maak ik bekend: 
Hĳ die tĳdens den thans bestaanden uitzonderingstoestand een bevel  
van een militaire o f  civiele instantie — hiertoe behooren ook de bu— 
reaux van de Organisatie Tod t  ( C . T . )  - niet nauwgezet en terstond op— 
volgt, 
hĳ die zich schuldig maakt aan eenig verzet o f  sabotage pleegt, in het 
bĳzonder onrust sticht o f  tracht t e  stichten dan wel transporten 
tracht t e  verhinderen, 
wordt terstond standrechtelĳk 
doodgeschoten. 

In gemeenten,waarin zoodanige gevallen voorkomen o f  de gevorderde 
arbeidskrachten niet overeenkomstig de opdracht ter  beschikking wor- 
den gesteld dan wel de ter  beschikking gestelde arbeidskrachten onder— 
duiken,worden gĳzelaars genomen en enkele o f  meerdere huizen verwoest .  

Arnhem‚14 September 1944 .  
De Gevolmachtigde van den Rĳkscommissaris 

voor de Provincie Gelderland: ' 

Dr.Schneider. 

Daar alleen in Nĳmegen op grote schaal gegann?fioest worden en dienten— 
gevolge het verze t  hierüag9n de scherps te  vormen had aangenomen,is h e t  
niet twĳfelachtig wie Schneider t o t  deze brute bekendmaking geïnspi— 
reerd hee f t .Deze  zwanezang van het Duitse administratieve apparaat i s  
tekenend voor de scherpe tegenstellingen,die in ruim vier jaar occu— 
pat ie tussen bevolking en bezett ingî in ons land en onze s tad ge- 
groeid waren.Op 11 mei 1940 was het mogelĳk dat de burgemeester en 
de  plaatselĳke Duitse commandant samen een openbare bekendmaking on— 
dertekenden‚waarbĳ maatregelen uitgevaardigd werden om rust en orde 
in deze stad t e  handhaven.Nu,drie dagen vóór de luchtlanding en het 
begin van de bevrĳding‚dreigö*het Duitse civfîêĳestuur mensen zonder 
vorm van p roces  dood t e  sch ie ten ‚d ie  z ich inze en voor het behoud 
van.rechten„huh door het NelkenrsCht‘ gegarandeerd.De bevolking van 
een b e z e t  land verplichten militaire werken aan t e  leggen voor een be -  
zettingsmacht gold en geldt als één der ergste schendingen van de 
rechten,die de burgers van een beze t  land genieten. 

De Nĳmeegse bevolking weigerde voor deze terreur t e  bukken.Er werd 
op grote schaal ondergedoken‚meestal Op adressen in de stad.De ver- 
zetsgroepen waren zo  verstandig om — teneinde de Duitsers niet over— 
matig t e  prikkelen — sabotagedaden na t e  laten.Na 8 september‚toen de 
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K . P .  haar laa ts te  treinoberval had gepleegd‚had zĳ zichzelf een ge— 

dwongen rust 0pge1egd. 1 )  
Op 14  september werd in de namiddag nog een zwakke poging ondernomen 

om de spoorverbinding met ' s  Hertogenbosch tussen Nĳmegen en Wychen, 

onklaar te4maken.Een twintigtal kopschroeven en twee lasplaten wer- 

den losge ' ' en meegenomen.Het is niet bekend wie deze sabotage, 
die verder geen gevolgen had,gepleegd hebben. _ 

Op de avond van dezel fde dag viel in Nĳmegen het laatste s lachtof— 
fer  uit het v e r z e t . T e  ongeveer middernacht belde de Arnhemse S .D .  
aan bĳ de  woning van de  vĳf_en_zestig jarige Franciscus Reichelt aan 

de'Vän Peltlaan.Hĳ werd t e r  plaatse met drie revolverschoten gedoou. 

Reichelt - in het verzet  bekend onder de naam de Vrĳ”- had geruime 
tĳd joodse  kinderen in zĳn woning verzorgd,die inmiddels al naar een 

ander adres waren overgebracht en daar de  oor log over leefd  hebben. 

Ook ging hem de verzending van illegale bladen zeer  te r  harte.Daar 
het vast schĳnt t e  staan dat men in zĳn woning geen bezwarend mate— 
riaal heef t  gevonden,is het motief van deze  moord duister gebleven. 

Twee en een half uur daarna kwam bĳ de Nĳmeegse po l i t ie  het beve l  

binnen om bĳ een negental directeuren van middelbare scholen monde— 
ling aanzegging t e  doen‚dat zĳ vrĳdagmàèéag om 1 5 . 0 0  uur op het stad— 
huis moesten verschĳnen.De po l i t ie  voldeed aan die taak en meldde na 

af loop dat de opdracht moes t  vervallen‚daar geen van deze  negen 
thuis werd aangetroffen.Daarop kwam het bevel  om de vrouwen en kinde— 
ren t e  arresteren.Ook hieraan heef t  de pol i t ie geen gevolg kunnen 
geven,omdat allen hun woningen verlaten hadden. 

Voor een zestal  ambtenaren van het stadhuis werd in de namiddag 
in opdracht van de Duitse autoriteiten een soortgelĳk bevel uitge— 
vaardigd,met dit verschi l ‚dat thans bĳ niet aantreffen onmiddellĳk 

de vrouwen en kinderen in arrest gesteld moesten worden.Ook hier 
ving men bo t  en werd nergens iemand thuis get ro f fen .  2 )  

Uit deze  fe i ten‚d ie met andere zĳn aan t e  vullen‚blĳkt de reusach- 
t ige mate en omvang van het ve rze t ‚ da t  door de ganse bevolking tegen 
van Lokhorst en de S .D .  ten toon gespreid werd.De kracht hiertoe 
werd bĳ velen gevoed door de verwachting dat de geringe voortgang, 
die de Amerikanen en Engelsen in België sinds 4 september geboekt 
hadden,het gevolg was van de bescheiden inzet van huan.troepen.lede- 
r e  dag kon het bericht brengen van de hervatting van het grote  of fen— 
s ie f ,dat  de geallieerden in enkele weken van Normandië naar Luik en 
Antwerpen deed 0prukken.Het onwankelbare vertrouwen in de superiori- 
te i t  van de geallieerde legers en de onwrikbare zekerheid,dat haar 
persoonlĳke vrĳheid herwonnen zou worden door de d o o r - d e z e  legers t e  
bewerkstelligen af tocht van de Duitsers waren in wezen de fundamen— 
ten,waarop de  passieve weerstand van vrĳwel heel de bevolking in de— 
z e  laatste twee zo  berucht geworden weken steunde.En 16 september kan 
met recht de climax genoemd worden in dit veertiendaags terreùhbe— 
wind. 

Op 1 5  september werd het duidelĳk dat het van nu af aan hard t e -  
gen hard zou gaan.Van Lokhorst vaardigde de zovee ls te  proclamatie u i t  

ditmaal rechtstreeks tegen de leraren der middelbare scholen gericht. 

OPENBARE BEKENDMAKING! 
ĳnopdracht van de Duitse autori tei ten beveel t  de Burgemeester der Ge-  
meente Nĳmegen,dat alle leerkrachten z ich op zaterdag 1 6  september 
1944  hebben t e  melden aan het Gemeentehuis. 

De Burgemeester M.VAN LOKHORST. 

Nĳmegen, 15  september 1944.  

Ook de res t  van de mannelĳke bevolking werd nog eens extra onder 
druk geze t .  

1 )  Bĳ d e z e  overval op de  spoorlĳn Nĳmegen-Kleef l iet  men bĳ Groesbeek 

een trein kantelen en vernielde men zest ig  meter spoorrai ls.Vier—- 
en_twintig uur later was het bouwvak weer berĳdbaar. 

2 )  Onder hen was de huidige_chef-kamerbewaarder van het stadhuis Wil- 
lem Martens.Hĳ dook onder in de Achterhoek en werd op woensdag 20 
september in Doetinchem op straat gearresteerd door niemand minder 
dan de uit Nĳmegen gevluchte van Lokhorst.0p weg naar de S . D .  s t e l  

den Nederlandse politiefunctionarissen hem in staat t e  vluchten. 



“?(. 
WAARSCHUWING! 
In opdracht van de Duitsche autor i tei ten wordt het volgende meege— 
deeldzDuizenden mannelĳke arbeidskrachten zĳn noodig om graaf- en an— 
der werk t e  verr ichten.Tot  nu t o e  hee f t  de aanmelding van d e z e  
krachten ZEER VEEL t e  wenschen overgelaten. 
Het is  duidelĳk dat de Nĳmeegsche bevolking niet doordrongen is  van 
den ernst van deze  vordering en niet voldoende bese f t  welke gevolgen 
het na z ich moet  s leepen‚ indien men z ich aan dezen plicht tracht t e  
onttrekken o f  anderen daartoe aanzet. 

Indien 1 6  september z ich  niet alle opgeroepenen onmiddellĳk mel- 
den,zullen de Duitsche autoriteiten buitengewoon strenge maatregelen 
nemen,waarvan de gezinnen mede ernstig t e  lĳden zullen hebben. 
.Nĳmegenaren,neemt deze  waarschuwing te r  harte en voorkomt‚dat de b e -  
zet tende macht ingrĳpt op een wĳze die leed  over onze gezinnen 
brengt. ‚ 

De Burgemeester van Nĳmegen. 
Nĳmegen‚15 september 1944 .  

Het is goed hierbĳ t e  bedenken dat vele uren voor het_opstellen van 
deze ”Waarschuwing!! de Duitse autoriteiten probeerdefiìal de vrou— 
wen en kinderen van een aantal leraren t e  arresteren‚ terwĳl  van Lok- 
horst zel f  in de namiddag van de 15de september het verzoek aan de 
Duitsers l ieten uitgaan om de vrouwen en kinderen van een aantalJUn-» 
ambtenaren gevangen t e  nemen. 

Een aantal leraren verscheen Op zatef€äĳêmiddag ten stadhuize, 
waar van Lokhorst de bĳeenkomst als volgt opende: 1 )  
?Ik heb klare taal t e  spreken.Het i s  U bekend dat de bĳzondere scho-  
len niet onder mĳ staan.0p wens der Duitse autori tei ten zĳn z e  ech— 
t e r  vanaf dit moment onder mĳ ges te ld .Wie  ook het bestuur vormen van 
d e z e  scholen‚van nu af aan zĳn allen aan mĳ verplichte gehoorzaamheid 
schuldig.! Zo  was naar de almachtige wens der Duitse autoriteiten van 
Lokhorst naast burgemeester ook universeel schoolhoofd geworden.ln 
deze  nieuwe status beval hĳ,dat ”er een eind moet komen aan het 
schoolverzuim.De leerkrachten worden daarvoor verantwoordelĳk ge- 
s te ld .Zĳ  moeten naar de ouders gaan.” In het vuur van zĳn be toog  
kwam van Lokhorst t o t  de  volgende markante uitspraken. !Op U en mĳ 
rust de plicht om vaderlandslievend t e  zĳn door t o e  t e  geven aan de 
eisen van de beze t t e r s .He t  i s  bekend,hoe ik probeer die eisen af t e  
zwakken.Waar Britten o f  Amerikanen‚na het nodige verraad met hun wa- 
penen vreemde landen veroveren‚dan komt t och  het bo ls jew isme ‚de  hon— 
gersnood‚epidemische ziekten en wantoestanden.Daar viert de misdaad 
hoogtĳ onder het oog van de bezet ter .A l les  heef t  bĳ de Britten en 
Amerikanen een bols jewist ische bĳsmaak.lk wil slechts laten zien wat 
in het hart van een burgemeester omgaat.Men heeft  het mis‚als men 
denkt dat ik de Duitse bevelen dien. !  Toen van Lokhorst beweerde‚dat  
9velen willen‚kunnen o f  mogen dit niet begrĳpen 9 werd er hard0p ge— 

1 )  Er waren leraren aanwezig van het gemeente—gymnasium (schoolge- 
bouw van Schevichavenstraat 6)  van de H.B.S.A der gemeente 
(schoolgebouw Bĳleveldsingel 2 0 ) ,  van de H.B.S.B der gemeente 
(school ebouw Kronenburgersingel 53) ,van de openbare school voor 
U.L.O.  schoolgebouw Gerard Noodtstraat 17),van de christelĳke 
school voor U.L.O.  (schoolgebouw Klokkenberg 12),van de bĳzondere 
school voor U.L.O.  van de Nĳmeegsche Schoolvereeniging (schoolge- 
bouw Driehuizerweg 145) van de Roomskatholieke bĳzondere jongens— 
school voor U.L.O.  van de Stichting HSt.Josephscholen* (schoolge— 
bouw Schoolstraat 6 )  en van het St.Canisius College voor gymna- 
siaal en middelbaar onderwĳs van de St.Willebrordus Stichting t e  
Amsterdam (schoolgebouw Berg en Dalseweg 8 1 ) .  Van de &nomskatho- 
lieke bĳzondere jon ensschool voor U .L .O .  van de Stichting 
9St.Josephscholen" schoolgebouw Kelfkensbosch 17) was niemand 
verschenen. 



lachen. ”Als men verbeeldt zich t e  kunnen verzet ten door t e  lachen 

of  hoe dan ook, is men er naast.Dit is ophitsing.1 En zo  kwam langza— 

merhand de b o z e  aap uit de mouw. ”Alle leraren worden persoonlĳk ver— 

antwoordelĳk gesteld voor het schoolbezoek. ’  Waaruit dat schoolbezoek 

zou moeten bestaan‚bleef niet lang verborgen.? Ik draag alle leerlin— 

gen boven de veertien jaar op om graafwerk t e  doen. Per vĳf_en_twin— 

tig man moet een leraar zĳn voor het toezicht.Morgen vóór 15 .00  uur 

verwacht ik de lĳsten op mĳn kabinet, met de namen van hen die gaan 

graven en de hun toegevoegde leraren.? Voor de volgende dag 10 .00  uur 

verwachtte van Lokhorst lĳsten met de namen van de leerlingen bene— 

den de veer t ien jaar ,d ie  het onderwĳs zouden gaan volgen plus lĳs ten 

van hen‚die noch bĳ de graafwerken noch bĳ het onderwĳsmnĳfifmet rede— 

nen omkleed.En dat alles in drievoud.De leraar R .  was de enige die 

nog een vraag t e  stellen had. 'En als er geen lĳsten zĳn?’Van Lok— 

hors t ‚d ie  het dubbelzinnige van de vraag niet doorzag,antwoordde 

prompt:  'dan maakt U z e . '  Aan het  einde van de notulen van d e z e  ve r— 

gadering staat geschreven: ' leraar R .  blĳft apar t . ’  

Zonder het resultaat van de lĳstenindienerĳ af t e  wachten ging Van 

Lokhorst in de namiddag t o t  hem gepast lĳkende maatregelen over.Duit— 

s e  SA-lieden kregen opdracht de woningen van Ir Henri Hopster‚ leraar 

aan het gemeente gymnasium,8t.Annastraat 17  en van Dr .M.A.Schwar tz ,  

rec to r  van hetzel fde gymnasium‚Kronenburgersingel 7 1  t e  plunderen. 

Beiden waren die ochtend niet verschenen.Ook de woning van J .J .H.  

Hilgers — hoofd van de U.L .O.  school aan de Schoolstraat — Groene- 

straat 39 werd van alle meubilair beroofd.  1 )  Nĳmeegse burgers werden 

door de SA—lieden — p is tool  in de hand - gedwongen hieraan mede t e  

helpen.Het meubilair werd op straat geze t  als afschrikwekkend voor— 

beeld  voor de passerende burgerĳ.Een deel  hiervan werd dinsdag in e e n  

goederenwagen met bestemming Duitsland op het stationsemplacement 

aangetroffen. 2) 
Op de avond van 1 6  september wisten veel  Nĳmegenaren dat het N . S . u  

bestuur van deze stad voor geen middel zou terugdeinzen om aan de ver  

langens van hun Duitse meesters t e  voldoen.0ndanks alle angst om wat 

de komende dagen nog aan terreur zouden brengen‚heerste er een eens— 

gezinde vastbeslotenheid om vol t e  houden t o t  de geallieerden zouden 

komen.* 'De stad is stilfi De straten verlaten.00k zĳn er weinig Duit— 
sers  t e  zien.Er hangt een gespannen st i l te. alles in afwachting 

van de volgende Pruisische maatregelen.' 3)  

1 )  Dĳheest waarschĳnlĳke reden van deze wraakneming is de afwezigheid 

van een der leraren van zĳn school Op de bĳeenkomst ' s  ochtends 

ten stadhuize. 
2) Vriendelĳke mededeling van Dr.M.Schwartz. _ _ 
3 )  Er was op deze  dag geen luchtalarm gegeven.0p het grondgebied van 

de gemeente Nĳmegen vielen geen project ie len.De commandopost van 

de L.B.D.bèreiktàn ongeveer vĳft ig meldingen over de aanwezigheid 

van vreemde vliegtuigen boven o f  in de omgeving van Nĳmegen. 
Ook op 15  september was geen luchtalarm,noch vielen er die dag 
project ie len.Het aantal meldingen bedroeg die dag ongeveer vĳf…en 

dertig. 
Op 14  september bedroeg het aantal meldingen o geveer dertig.Er 

werd geen luchtalarm gegeven en er vielen geegËrojegtielen. 
Op 1 3  september werd luchtalarm gegeven van 1 . 5 7  tot 1 8 . 2 3  uur. 

Het aantal meldingen bedroeg ongeveer vĳf en tachtig. 
Op 1 2  september werd vier maal luchtalarm gegeven en wel van 1 3 . 0 9  

— 1 4 . 0 1  uur, van 1 4 . 2 1  — 1 4 . 2 9  uur, van 1 7 . 5 8  t o t  1 8 . 3 7  uur en van 

2 2 . 3 3  - 23 .09  uur. Het aantal meldingen bedroeg ongeveer vĳf_en—- 

tachtig.Voor perceel  Groenestraat 39 kwam een scherf neer die geen 

schade aanrichtte.Het spelen met een granaat van het afweergeschut 

bĳ pe rcee l  Oude Heselaan 6 5  verwondde twee  kinderen. 

Op 11 september werd luchtalarm gegeven van 18.14 t3ì 18.52  uur. 
Er vielen geen project ielen.Het aantal meldingen bedroeg die dag 

ongeveer vĳf_enxveertig. 
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Hoofdstuk VIII 

NIJMEGEN — ZONDAG 17 SEPTEMBER 
To t  De Landing Van De 82s te  Airbornedivisie 

Een groter aantal mannen dan de voorgaande dagen had zich deze zon- 
dagochtend gemeld voor het graafwerk aan het Maas-Waalkanaal.0econ— 
fronteerd met het ultimatum van de heer Schneider en het ontruimen 
van woningen kon niemand hen garanderen,dat Op deze  dag geen s t ra f fe-  
r e  maatregelen tegen de wegblĳvers genomen zouden worden.Het zou na 
bĳna viereneenhalf jaar bezett ing geen verbazing wekken‚wanneer van- 
daag een aantal huizen van weigeraars in brand gestoken zou worden o f  
een aantal mannen hun leven voor het vuug_peloton zou laten.Zĳ,die 
voor geen bedreiging wilden wĳken‚hoedden er zich angstvallig voor 
buitenshuis t e  komen.Kerkgangers en wat Duitse militairen waren de 
enigen‚die zich op deze zondagmorgen Op straat vertoonden.In tegen— 
stelling t o t  de drie vorige zondagen trokken geen troepentransporten 
door de s tad.Het  was een kalme ochtend bĳ stralende zonneschĳn. 

Ook in de lucht was het tamelĳk rustig na een weinig bewogen nacht. 
De avond tevoren was een granaat van het Duitse afweergeschut t e  Nĳ— 
megen om ongeveer 1 9 . 2 0  uur ingeslagen in een woning in Wychen.Drie 
personen waren met ernstige wonden naar het  St.Canisius Ziekenhuis vervoerd.Te 01.04 uur !} l iet een laagcirkelend vliegtuig boven de 
Ooy een bom vallen,waarschĳnlĳk bestemd voor het afweergeschut Op de  
Kopse Hof.De schade beperkte zich t o t  wat gebroken ruiten.De hele ver 
dere nacht en ochtend was er met tussenpozen motorengeronk t e  horen geweest ,een enkele maal versterkt door het blaffen van afweergeschut. 
Om 09 .09  uur zwenkte een twaalftal vliegtuigen naar het Zuiden a f ,ver— 
der viel e r ‚ w e ' n i g  van een verhoogde luchtactiviteit t e  bespeuren t o t  

' " ' *- ‘ " «  f Op de nadering van Britse vliegtui— er om o. '  - - : :  ‘--. "J‘"'“"'v-I . .  
gen luchtalarm gegeven werd.Uit oostelĳke richting hoorden de uitkĳk- 
posten  van de luchtbeschermingsdienst het inslaan van bommen en ra— 
ke t ten .  

Om 1 1 . 1 0  uur vielen de eers te  bommen. Het luOhtdoelgeschut in Lent, 
dat rond de be ide fo r ten  en op het Visveld stond opgeste ld ‚werd ui t— 
geschakeld.Typhoons vielen met hun raketten ook andere geschutsopstel— 
lingen en munitiedepots aan De Thermionfabriek voor het Lentseveld 
liep hierbĳ zware schade op ‘ In  het hierop volgende kwartier koers ten  
vier formaties bommenwerpers over de stad,terwĳl jagers met mitrail- 
leurvuur bedieningsmanschappen van de Duitse luchtdoelarti l lerie be— 
s took ten .Te  1 1 . 3 5  uur klonken er detonat ies vanuit de westrand van de  
s tad ,d ie  z ich vier minuten later  herhaalden.Beide keren was de cen— 
trale van de 

studie zĳn alle tĳden - . o t  2 *ptemoer 1944 - vermeld in d—feurOp-se tĳd,zoals die hf;c in ons land gold krachtens 
' . coperbevel  van d f  Duits: bezett ingstroepen van 16 mei 

: 17 september t -  O3.00  uur _wam in Engeland de Zone A 
- r k i rg .D í  b e t -  ende dat er va : f  dit moment een verschil  

‚ ' ‚ r " t u s  ” de Br i tse tĳd en o r  hier geldende Duitse 
. ’ o u  o ĳ  oorbeeld in geall ieerde *app0r ten  sprake is  van 

; oĳ Nĳmegen Op 17 september en 13.00 uur betekent 
; ' _ e v o e r d  werd om 1 4 . 0 0  uur plaa.  elĳke tĳd .0p 23  

„ we  d in Nĳmegen de Engelse tĳd ingevoerd.Bĳ de be— 
e r tenissen die z ich Op en na de : datum afge- 

i s  éíëîfilve de Engelse‚in Nĳmegen gel . -nde, tĳd ge— 
- n e e r  d s bĳvoorbeeld in Duitse bronnen sprake is  van 

‚ - ,  aanval Op 2 « eptember 19 .00  uur,wordt door ons de-tĳdaandui— . . .  ' A_AÌAA1R'L' g_n-nfl . _ . - _u;.gou.u. v v v . - .  _ _ _ — _  

3 "Huidige Philips Gloeilampenfabriek N.V.  



“< 

_ 117 _ 

P.G.E.M; aan de Linker Waalbandijk het doelwit. Het gebouw zelf werd 
nauwelijks beschadigd, maar de vernieling van de bovengrondse kabel b i j  
het onderstation aan de Oosterhoutsedijk in Lent was belangrijk. Alle 
hoog5panningslijnen waren daardoor verbroken en van stroomlevering kon 
geen sprake zijn. Ook de stad zelf kwam zonder stroom t e  zitten. De 
Flakstellingen b i j  de centrale kregen enige treffers en werden door de 
manschappen in de steek gelaten. Aan Nederlandse zijde vielen geen 
slachtoffers. Bij de tweede aanval werd ook de Kunstzijdefabriek 'Nyma' 
aan de waalbandijk getroffen en hier was de toestand ernstiger: er viele 
hier drie doden te betreuren en één gewonde. Zes woningen aan de Oost- 
kanaaldijk en twee aan de Biezenstraat (na's 302 en 304) hadden dusdanige 
zware schade opge10pen, dat de bewoners deze panden moesten verlaten. 
Ook de stellingen aan het Maas—Waalkanaal werden bestookt en ijlings 
verlaten. De burgers konden t e  voet proberen hun woningen te  bereiken, 
de Hitlerjugend werd met vrachtwagens naar het Albertinum gebracht, 
Rond de middag kwamen z i j  daar aan. 

Burgemeester van äokhgrst, wethouder Wolzak l )  en kapitein Versloot 2) 
waren inmiddels op e command0post van de luchtbeschermingsdienst aan 
de Fagelstraat, waar de Inspecteur van Politie, B.  Buiting, het commando 
voerde. aangekemen. Met vakleider Petrus Willems begaven z i j  zich naar 
de Nijma om te zien of er nog hulp geboden kan worden. Daar de sirenes 
door het uitvallen van de elektrische stroom niet langer functioneerden, 
werden z i j  letterlijk overvallen door het tweede bombardement. Mèt 
mitrailleursalvo's werden de stellingen langs het Maas—waalkanaal nog- 
maals schoongeveegd en allen, die in actie waren b i j  het reddings- en 
Opruimingswerk rond de Nijma moesten ijlings dekking zoeken voor de 
laag vliegende Spitfires. Tezelfdertijd, het was kort na half één, vielen 
er bommen Op de Hatertseweg nabij de Oude Molenweg_aayop de St. Anna— 
molen - die vlam vatte - en op het ’Spoorgat°, het b i j  het station 
behorende rangeerterrein. Toen om kwart voor één de Luftschutzwarnzentra— 
le aan de commandopost van de L.B.D. meldde, dat het 'Luftgefahr' voorbij 
was, waren er in totaal vijf doden 3)  en negen gewonden te betreuren. 
Nüsschien was het gelukkig, dat de sirenes het signaal 'alles veilig' 
niet meer konden geven, want er bleven ook in de volgende drie kwartier 
nog bommen vallen. Inslagen werden gemeld in de Reestraat, achter het 
perceel Hatertseweg 280 en in de Hermelijnstraat. Weer rukte een hulp— 
verlening3ploeg van de L.B.D. uit. Met voortvarendheid werden op de com- 
mand0post van de L.B.D. maatregelen getroffen om de situatie in de hand 
t e  kunnen houden. Het gebouw van de Katholieke Gezellen Vereniging aan 
de Smetiusstraat werd geopend als evacuatiepost voor hen, die dakloos 
waren geworden. Na overleg met de brandweer ging kort na één uur een 
verzoek uit van de 

1) Hendrik wolzak werd door burgemeester van Lokhorst Op 19 augustus 
1943 benoemd tot wethouder van de gemeente Nijmegen met onmiddellijke 
ingang. 
Pieter Versloot werd door burgemeester van Lokhorst Op 24 maart 1944 
met ingang van 16 maart 1944 aangesteld tot corpschef van de gemeente— 
politie van Nijmegen in de rang van kapitein. 

Hun namen zijn Hendrikus Johannes Bierman,(vijfentwintig jaar oud) 
Gerrit Verwoert (vijfenveertig jaar oud), Wilhelmus Gijsbertus 
Janssen (êénenveertig jaar oud) en Petrus Theodorus Willems (negen— 
envijftig jaar oud). Daarnaast werd door granaatscherven op de hoek 
Groesbeekseweg — Surinameweg kor na het middaguur Johanna Janssen- 
Jansen, oud achtenvijftig jaar, wonende te Wijchen, dodelijk getrof- 
fen. Deze vi jf personen waren de eerste slachtoffers van de bevrijding 
van Nijmegen. 

2) 
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commandant van de Nĳmeegse brandweer aan alle brandweren in een 
straal van vĳft ien ki lometer om Nĳmegen z ich gereed t e  houden. Tevens 
nam de L .  B .  D.  met de Ordnungspolizei‚d$e_haan_ëemèeilie_had-èfifhet 
‚Du&-Burgeren“Gä€thfiïë“âäfi‘de-Moîenstraat‚verbinding Op over de ver— 
wĳdering van het relat ief hoge aantaLâphtplofte bommen, dat gevallen 
was.  1 

Om kwart voor één was de brand Op de S t .  Annamolen geblust. Negen 
minuten later gaf de Warnzentrale voor de laatste maal de melding 
door ‚da t  er weer 'Fliegeralarm' bestond.De sirenes bleven zwĳgen. 2 )  
Bĳ dit derde bpmbardement probeerden de geallieerde vliegers de door 
Duitse troepen b e z e t t e  kazernes t e  t re f fen  .De Krayenhoffkazerne aan 
de Groesbeekseweg werd gemitrailleerd,een loods op het kazerneter- 
rein bĳ de Duncklerstraat werd getroffen.Door bommen werden de per— 
celen Groesbeekseweg 222 en 224 verwoest en s to r t ten  de panden Drie— 
huizerweg 26 en 54 in.Andere pro jec t ie len kwamen terecht oplyeür 
dea&7de Eloraweg,de meis jesschoo l  aan de Akkerlaan‚de Maria aan‚Ha— 
zenkampseweg 1 4 2 , d e  Kolkweg,de Nĳma en de Oude Molenweg 191.00k 
thans ontplof te een dee l  van de bommen niet.Bĳ dit bombardement wer— 
den één burger gedood en twee zwaar gewond. 

Niet alleen Nĳmegen was die dag het doelwit van de geallieerde ja- 
gers en zware bommenwerpers.ln de naaste omgeving hadden Grave‚Arn— 
hem,Ede en het Duitse gebied bĳ Nĳmegen in gelĳke mate ondervonden, 
dat de geallieerde luchtmacht in doeltreffendheid en macht die van 
de vĳand verre superieur was. Zo slaagden Engelse vliegtuigen erin 
nog vóór elf uur bĳ een bombardement het ontstekingsmechanisme van 
de springladingen van de brug en de sluis van de Maas bĳ Grave vol le 
dig uit t e  schakelen.Hierbĳ sneuvelde de Duitse wachtcommandant van 
de brug;een sergeant werd zĳn opvolger. ln Ede en Arnhem werden kazer  
nes gelĳktĳdig met de Krayenëoffkazerne gebombardeerd.Tevoren was de 
spoordĳk ten  Noorden van de spoorbrug over de Rĳn bĳ Arnhem reeds z o  
zwaar door Engelse bommenwerpers beschadigd‚dat tussen Nĳmegen en 
Arnhem elk verkeer per rails onmogelĳk was.Vanaf half elf hadden de  
jagers en bommenwerpers dusdanig huisgehouden boven het Duitse ge— 
bied tussen de Rĳn en de lĳn Nĳmegen—Kleef-Emmerik.‚dat duizenden 
'gravers '  al lang een veilig heenkomen hadden gezocht‚voordat hun de 
zin van d e z e  overval duidelĳk was geworden. 

Terwĳl de kogels‚bommen en raket ten op Nĳmegen in een wĳde perime 
ter  neerkwamen,was een kilometersla e luchtvloot naar dit gebied 
onderweg.ln totaal vlogen.ééüfläâ$$fiäâfiĳáhonderd vierenveertig motor-  
vliegtuigen het Kanaal over ,  waarvan er vierhonderd achtenzeventig 
een zweefvliegtuig (glider) voorttrokken, terwĳl de overige de para- 

hu s ten naar hun afspringgebieden brachten ‚begeleid door _‚_i__- ' &  
onderd veert ig Engelse en Amerikaanse jagers. Ter voorbereiding 

hadden in de avond en nacht van 16 september tweehonderd tweeentach— 
t ig  bommenwerpers van het Br i t se  Bomber Command de verschillende 
vliegvelden gebombardeerd,waar,naar men aannam‚de jagers gestat io- 
neerd waren,die de operat ie Market Garden hadden kunnen storen.De 
ochtendmelding van armeegroep B van 17 september ber icht te hierover, 
dat in Nederland de vliegvelden Steenwĳk en Leeuwarden gebombardeerd 
waren. 3 
De zondagochtend was ingezet met aanvallen van vĳfentachtig Lancas— 
te rs  en vĳft ien Mosqu i to ' s  van de R . A . P .  geëscor tee rd  door drieen- 
vĳftig spi t f i res op kustbatterĳen en Flakstellingen Op de kustverde- 
diging van het eiland Walcheren.Het was als een afleidingsmanoeuvre 
bedoeld om de Duitsers in de waan t e  brengen dat luchtlandingstroe- 
pen op Walcheren zouden landen.Speciale aandacht kreeg het Duitse 
luchtafweergeschut van een vloot van achthonderd tweeenzeventig B-17 
bommenwerpers (vliegende forten) van de Amerikaanse VIIIe luchtvloot. 

1)  Het is moeilĳk een verklaring t e  vinden voor dit relatief grote 
getal niet ontplofte mmen. 

2) Tot 5 mei 1945 ' ””“” r werden ze niet meer ge- 
bruikt.0p dat tĳdstip kondigden zĳ het einde van de oorlog in 
West—Europa aan. 

5) Uitvoeriger nog in het Kriegstagebuch van het XIIe Fliegerkorps: 
'De R .  A .  E .  voerde te r  voorbereiding van de voor 1 7 .  9 .  1944 geplan— 
de luchtlanding in het gebied van Arnhem-Nĳmegen—Eindhoven in de  
nacht van 16/17. 9 .  1944 aanvallen op de volgende vliegvelden u i t ,  
van waaruit een inzet ten van het Duitse luchtwapen voor mogelĳk 
gehouden werd:Leeuwarden,Steenwĳk,Hopsten‚Rheine,Plantlünne.Boven_ 
dien werden Flakstellingen langs de door de Br i tse luchtlandings— 
d iv i s ie  voorgenomen r o u t e ,  voora l  bĳ d e  Moerdĳkbruggen,gebombar— 
d e e r d .  



/ Onder bescherming van honder zevenenveertig P—51 jagers l ieten ze  
bĳna drie mil joen kilogram b mmen vallen.De 2de Tact ical Air Force 
bestookte met honderdtwee l ichte en middelzware bommenwerpers ( vĳ f t ig  
Mosquito's‚vĳfenveertinîtchellaanvierentwint g Bostonse) t o t  vĳfen- 
twintig minuten vóór de luchtlanding de eerder genoemde kazernes.De 
aanval op de Nĳmeegse kazerne werd uitgevoerd door z e s  Mosqu i t o ' s ,  
die van geringe hoogte vier ton hoog-explosieve bommen l ieten vallen 

- ' - . u 1 )  Individuele act ies werden ondernomen doOr 
tweehonderd enentwintig bommenwerpers van het Bomber Command.ln to— 
taal waren meer dan vierduizendfiriehonderd vliegtuigen in ac t ie  bĳ 
de voorbereiding en uitvoering van de Operat ie Market.De tegenstand 
van de Duitsers in de lucht was miniemzop enkele plaatsen werden Duit 
s e  jagers ontmoet.Hun totale aantal werd geschat op dertig,waarvan er 
zeven werden neergeschoten.Hoeveel batterĳen van het Duitse afweerge— 
schut uitgeschakeld werden is onbekend.Vast staat,dat aan het einde 
van de dag Op een totaal van vierduizendzeshonderd geallieerde vlieg- 
tuigen er drieenveertig verloren gingen door Duits luchtafweergev 
schut en geen enkele door luchtgevechten. 2 )  Wanneer men hierbĳ be— 
denkt‚dat de Duitsers door de terugtocht uit het in Frankrĳk en Bel- 
gië eertĳds b e z e t t e  gebied en door het tĳdig in veiligheid brengen 
van een groot aantal batterĳen luchtdoelgeschut in de voorgaande t w e e  
weken in staat waren geweest hun Plakstellingen aanmerkelĳk t e  ver— 
sterken 3 ) ,  dan is het geen houte uitspraak t e  beweren‚dat de aan- 
vang van Market een volledig succes werd. Eén enkel t o t  nu t o e  niet 
bekend voorbeeld moge dit bewĳzen: 

Op het vliegveld Deelen was de commandopost gevestigd van de 3de 
Jagddivision.De jachtvliegtuigen van deze divisieopereerden normali— 
ter boven Nĳmegen en Arnhem.Welke uitwerking de bombardementen op 
Deelen hadden‚kan uit het volgende citaat blĳken? 

1 )  Vierendertig Mosqu i to 's  l ieten op Arnhem zevenentwintig ton aan 
bommen vallen.Dooĳhet Duitse Flakgeschut gingen drie vliegtuigen 
verloren.Ede werd gebombardeerd door dertig Mitchells en dertien 
Bostons‚d ie drieenzestig ton aan explosieven l ieten neerkomen.De 
res t  van de vliegtuigen slaagde er niet in de vastgestelde doelen 

t e  bereiken.De aanvallen hadden vrĳwel geen uitwerking op de weer— 
stand der Duitse troepen. 

2) In dit totaal zĳn ook Opgenomen de vliegtuigen‚die de uitbraak van 
de garde—tankdivisie uit het bruggehoofd bĳ Neerpelt ondersteun- 
den. ' 

3 )  Op 4 september arriveerden in Kranenburg batterĳen luchtdoelge- 
schut ‚d ie  uit Antwerpen gevlucht waren.Het is  mogelĳk,dat het 
luchtdoelgeschut‚dat na 4 september in Nĳmegen opgesteld werd, 
eveneens uit Antwerpen verdreven was.  
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'Door aanvallen van viermotorige bommenwerpers en voortdurende aan- 

vallen van jachtbommenwerpers op de command0post van de 3de Jagddivi- 

sien van Deelen waren alle draadverbindingen van de divisiestaf met de  

buitenwereld uitgevallen. Voor het radioverkeer stonden alleen de in de  

commandopost ingebouwde lichte zenders ter  beschikking. Er was geen mo- 

gelĳkheid meer om informaties t e  leiden o f  to t  een snel en alles omvat— 

tend inzicht in de situatie in de lucht t e  komen. Deze toestand werkte 

uiterst remmend op een onmiddellĳke Duitse inzet van het luchtwapen te r  

bestrĳding van de gelande troepen. 
JXLÉÊkÈÊtG namiddag van 17 september verhuisde op bevel van het Ie 

Jagdleger orps de staf van de 3de Jagddivision van Deelen naar de voor- 

bereide uitwĳkcommandopost Duisburg—Kaiserberg en was daar voor de in- 

zet  in de)komende nacht voor het hele divisiegebied weer gevechts- 

klaar.’ 1 
'.' ÍL» 

0m ‘ uur JËÉË%g waren van zeven vliegvelden in de buurt van Grant- 

ham ( t en  Oosten van de lĳn B'rmingham-Liverpool) de eerste vliegtuigen 

Opgestegen,die de D-day l i f t  van de Amerikaanse 82ste  airbornedivisie 

naar hun landingsterreinen bĳ Grave en Nĳmegen zouden brengen.Er had in 

de vroege ochtend een lichte nevel gehangen op de vliegvelden‚maar met 

het doorbreken van de zon was het zicht helder geworden en onder ideaal 

vliegweer stegen de vliegtuigen op.Van andere vliegvelden meer in het 

Zuiden van Groot—Brittannië gelegen‚vertrokken bĳna terzelfder tĳd de 

eerste toestel len van de luchtvloot, die de Britse 1 s t e  en Amerikaanse 

101ste  airbornedivisie naar Nederland zouden brengen.Twee routes waren 

uitgestippeld‚die de stroom van toestellen naar hun landing- en drop- 

pingzones zouden volgen.De noordelĳkste van deze twee werd benut door 

de Douglas C-47 's  (Dakota's) ,d ie de parachutisten_finpgèèèers.van de 
828te vervoerden oven March in Cambridgeshire zoc ten de vliegtuigen 

hun formatie Op om zich boven de kustplaats Aldeburg,waar de vliegtuigen 

van de Britse divisie zich bĳ hen voegden‚te hergroeperen om van daaruit 

de oversteek over de Noordzee t e  wagen.ln kilometerslange snoeren vlogen 

de beide luchtvloten over de Noordzee.Tĳdens de tweede wereldoorlog is  

geen luchtlandingsoperatie to t  uitvoering gekomen‚die in precisie en om- 

vang Market heeft geëvenaard. ;) Elk vliegtuig moest nauwkeurig zĳn 
plaats in de lucht weten.Vóór alles mocht dit onderling verband niet ver 

broken worden,want het slagen van dit krĳgsplan was in eerste instantie 

hiervan afhankelĳk.Voor elke glider en elke st ick parachutisten was t e -  

voren vastgesteld‚waar en wanneer hĳ zou landen.Volgens een minitieus 

en t o t  in de kleinste details uitgewerkt schema was de eerste fase - 

het neerkomen van de parachutisten en gliders - voorbereid en het .fiucces 

hiervan was in hoge mate afhankelĳk van de vaardigheid van de vliegtuig- 

bemanningen dit vliegplan na…€—Ì ‘-?-M—£»La *v«s.‚z°c1âaa . 
Van de Duitse luchtmacht had men niets t e  vrezefiímaar de Flak‚die de 

vĳand nog in rĳke mate bezat,was een geducht wapen.De algemene verwach- 

ting was dan ook dat minstens een vĳfde van de vliegtuigen op de heen- 

weg verloren zou gaan.Het vliegen over land betekende,dat de Duitse ka- 

nonniers ruimschoots de gelegenheid hadden zich ' in t e  sch ie ten ' :  er ver 

streken ruim drie kwartier na het opdoemen van de eerste toestellen‚al— 

1 )  Op 18 september vermeldt het Kriegstagebuch van het XIIe Flieger— 

korps,dat overdag nog geen ac t ies  mogelĳk waren‚maar dat eerst  tegen 

de avond‚nadat twee eskaders en negen groepen jagers naar vliegvelden 

in het gebied Paderborn-Dortmund Plantlünne waren overgebracht,de 

11de groep jagers als eers te  eenheid van het XIIe Fliegerkorps in ac- 

t ie kon komen tegen Arnhem. C.Bauer en Th.A.Boeree schrĳven in 'De 

slag bĳ Arnhem'‚Amsterdam,1963‚Elsevier‚op p .80 : '0p  het vliegveld 

Deelen waren geen vliegtuigen meer aanwezig en lag alleen wat grond— 

personeel van de Luftwaffe. 'Van het Duitse luchtafweergeschut op dit 

vliegveld verklaarde Rauter na de oorlog: 'War völlig abgebaut.’ 

2) Het woord ’ l i f t? is dusdanig ingeburgerd;dat wĳ aan het ge— 
{ bruik hiervan de voorkeur geven boven de term ”golf? die in 

publicaties van de krĳgsgeschiedkundige afdeling van het 
hoofdkwartier van de generale s ta fwe l  gebezigd w o r d t . Z i e  bv .  

V.E.Nierstrasz,’ lnleiding en algemeen overzicht van de ge— 
vechtsdagen van 10—19 mei 19409, 's-Gravenhage‚Staatsdrukke— 

È )  rĳ- en U i tgeverĳbedrĳ f ,1957,p.189.  ‘ 

In Felix Richardïb 'Untergang der Stadt Wesel ' : 
dorf‚Rheinland—Verlag,1961 wordt op p.139 de oÈËrÊÎÎZG‚%ZÉZiËDËSÊel' 
grootste luchtlanding van alle tĳden genoemd. Deze vaststelliä i e  
gebaseerd Op het aantal ingezette vliegtuigen‚waarvan een roo% dS l 
echter niet voor de luchtlanding gebruikt werd‚doch enkel Ëh d t e e  
stellen met parachutisten en gliders t e  beschermen.Naar de ma Ë tOÊ- 
van het aantal neergelaten of f ic ieren en manschappen geldt Maîkîtano 
steeds als de groots te  airborne—operatie die ooit  uitgevoerd i s .  g 
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eer het laatste vliegtuig een Plakstelling gepasseerd was.Men mag daar— 
bĳ niet uit het oog verliezen,dat de beslissing om Market Garden door- 
gang t e  doen vinden eerst op 10 september viel.Tussen de vaststelling 
van de definitieve datum en D-day zelf lagen zelfs maar vĳf dagen In 
deze ene week moest een groot deel van Nederland en België - de zuide ' 
lĳke vliegroute ging over Belgisch grondgebied to t  aan Gleel om daarna 
in noordwestelĳke richting om t e  buigen in richting Eindhoven — uit de 
lucht verkend worden. De uitwerking van deze lucht foto 's  moest zowel 
de meest veilige vliegroute opleveren,als ook de plaatsen verraden, 
waar de Flak geconcentreerd was,opdat de voorbereidende bombardementen 
op 17 september voormiddags,waarvan op de vorige pagina's sprake i s ,  
het maximale e f fec t  zouden sorteren. 

Bĳ de voorbereiding van Market was één belangrĳk en voor die dagen 
moedig besluit genomen: de operatie zou bĳ dag uitgevoerd worden.Het 
staat buiten discussie‚dat het vĳandelĳke afweervuur bĳ nachtelĳke 
vluchten aanzienlĳk minder trefkansen had,doch daar stond tegenover, 
dat het verzamelen na een landing o f  dropping bĳ daglicht minder r is i— 
c o ' s  in zich borg dan bĳ nacht.De ervaringen in Normandië opgedaan 
maakten,dat het besluit om deze luchtlandingsoperatie bĳ daglicht uit 
t e  voeren,door allen‚die er belang bĳ hadden,met vreugde werd begroet .  
Een gelukkig gevolg hiervan was,dat ook de navigatiemoeilĳkheden van 
geringere omvang werden.De Engelsen en Amerikanen hadden overigens en— 
kele ingenieuze systemen bedacht om aan deze moeilĳkheden het hoofd t e  
kunnen bieden. Het meest gebruikt waren de Eureka-bakens,die in Enge- 
land en op de Noordzee‘äën afstand van honderd kilometer van elkaar uit 
gezet  waren.Deze apparaten konden door de in de vliegtuigen meegevoer— 
de Eureka— en Rebecca-apparatuur t o t  op een afstand van honderdtachtig 
kilometer gepeild worden en door van baken op baken t e  springen hadden 
de vliegtuigbemanningen de zekerheid,dat zĳ een veilige koers v0eren. 

Voorop — wĳ doelen hier alleen op de 823te airbornedivisie - gingen 
twee padvindersvliegtuigen,die tien minuten voor de hoofdmacht hun pa— 
rachutisten zouden droppen.Met rooksignalen en veelkleurige nylonlinte 
zouden zĳ de dr0ppingzone moeten markeren,maar daarnaast onmiddellĳk 
een Eureka—baken installeren om elke koersafwĳking van de volgende da— 
ko ta '  8 t e  verhinderen. Naast deze Eureka-bakens werden nog hulpmiddelen 
als Holophane-lichten, Compass Beacons en Verey—lichten gebruikt om de 
vliegtuigen veilig naar hun doelen t e  leiden. 

Behalve een stortvloed van bombardementen op Flakstellingen,die ook 
in het verdere verloop van de dag werden voor tgezet ‚en een zo groot mo— 
gelĳk gebruik van een aantal vernuftige navigatiemiddelen werd tenslot— 
t e  de armada — wier kwetsbaarheid door de vastgestelde snelheid en 
koers tamelĳk groot was - beschermd door eenheden van de VIIIe 
U.S.A.A.F .  en jachtvliegtuigen van de Air Defence Great Britain.Dako— 
t a ' s  van het IXe U.S.Troop Carrier Command 1 )  vervoerden de 82s te  divi— 
sie naar hun afspring— en landingzones. Technisch was het onmogelĳk de 
zwaardere wapens aan parachutes t e  laten dalen en daarom hadden de ge— 
allieerden een oorspronkelĳk Duits idee overgenomen om deze met zweef— 
vliegtuigen,die door sleepvliegtuigen voortgetrokken werden en kort 
voor de landing werden losgek0ppeld,a n de rond t e  brengen. 2)  De zo— 
nes voor deze gliders bestemd werden andinäfibnes genoemd,de gebieden 
waar de parachutisten zouden springenĳòr0ppi àëpnes. 

Het plan voor zondag 17 september ging van d gedachte uit de eers te  
l i f t  van de 82s te  in zes zones t e  laten neerkomen.Deze zes zones waren 
als volgt gesitueerd: 
Dr0pping Zone (bĳ Grave) 
Dr0pping Zone "Q" 
Dr0pping Zone (bĳ Overasselt) 
Dr0pping Zone "N" 
Dr0pping Zone " T "  
Landin Zone "N" 

De oppiné)flbne)bĳ Grave was een ovaalvormig gebied ten Westen van 
de toegangsweg naar de brug over de Maas ‚halverwege tussen Velp en 
Grave,ten Noorden en Zuiden van de Horssensche Graaf. De Dreppèng Zone 
“0"  was een ovaalvormig gebied in de gemeente Overasselt, pal ten Zuid— 
westen van het gemeentehuis aan beide zĳden van de Schoonenburgseweg 

1 )  Troepentransportcommando. 
2)  De verdere ontwikkeling van de vliegtuigbouw heeft de glider to t  mu— 

seumstuk gemaakt. Zelfs de zwaarste wapens, jeeps,trailers e t c .  kunnen 
thans per parachute omlaaggelaten worden. 
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met als middelpunt het Duifhuis. De DZ (bij Overasselt) was een bijna 
rond gebied bij'Worsem in de gemeente Overasselt ongeveer halverwege 
tussen het gemeentehuis van Overasselt en de brug b i j  Malden over het 
Maas4Waalkanaal bi j  de Kievitshof en de Kleine Donderberg, ten Zuiden 
van de Vosseneindseweg. De DZ "N“ was een ovaalvormig gebied rondom het 
gehucht Knapheide, ten Zuiden van Groesbeek. In het Zuiden werd het be- 
grensd door de Zevendaalse Baan, raakte dan in het Oosten be Kuul (Den 
Heuvel en Breedeweg vielen buiten de DZ "N" ) ,  in het Noorden lag Klein 
America nog juist binnen deze DZ, die in het Westen nog net aan de Bies— 
seltse Baan raakte. DZ "T" was een ovaalvormig gebied ten Noorden van 
Groesbeek aan beide zijden van de Wĳlerbaan; in het Noorden liep de be- 
grenzing in dit gebied door Hooge Hof en Den Heuvel, 1) terwijl Foxhil 
er juist buiten viel. In het Zuiden werd de wylerbaan tussen Kamp en 
Groesbeek doorsneden, terwijl in het Westen deze DZ de Zevenheuvelenweg 
over een honderd meter raakte. De L(anding) Z(one) "N" was een recht- 
hoekig gebied met als middelpunt de samenkomst van Lage Horst en de 
Plakseweg. De noordzijde van deze zone werd gevormd door de Cranenburg- 
sestraat, de zuidzijde door de weg van Bruuk naar Colonjes. 

1) Bij  deze en andere beschrijvingen is zowel gebruik gemaakt van de 
Amerikaanse stafkaart 'Holland, Groesbeek,’ Sheet 12 NW, First Editi— 
on 1943 (geschatte schaal 1:15.500) als van het blad no.46 B en E 
van de topografische dienst 'Groesbeek + Grenskantoor, 1956' (schaal 
1:25.000). Op beide komt een Den Heuvel voor, één ten Zuiden van de 
dorpskom van Groesbeek aan de weg van Grafwegen naar Knapheide en 
één Den Heuvel ten Noordoosten van de dorpskom van Groesbeek ten Ooste 
van de wylerbaan. Het laatste gehucht heeft een grote rol gespeeld 
in de gevechten tijdens de winter 1944—1945 en is een van de meest 
geciteerde namen in de oorlogsliteratuur, die deze sector van het 
‘westelijk front beschrijft. 
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De divisie werd b i j  de eerste l i f t  niet in haar geheel over— 
gebracht. Op de twee volgende dagen zouden gliders de res t  van de 
'eighty second' naar landingszones b i j  Groesbeek overvliegen. 
Doch het grootste deel van de officieren en manschappen sprong“ 
en landde zondag 17 september. Vanaf het moment, toen duidelijk 
werd, dat er voor de b i j  Arnhem en Nijmegen—Grave neer t e  laten 
troepen niet voldoende transportvliegtuigeh aanwezig waren om 
beide divisies in één vlucht over t e  brengen, had Gavin voor een 
moeilijke keus gestaan. Hi j  wist uit de ervaringen, die de divisie 
b i j  de drie vorige landingen opgedaan had, dat zware wapens en 
lichte voertuigen voor de staven en verbindingsdiensten van groot 
belang zi jn. Een luchtlanding heeft de eerste uren van haar e— 
vechtsactiviteit meestal slechts af t e  rekenen met plaatseli jke 
bewakingseenheden, die doorgaans niet t o t  de best uitgeruste t roe- 
pen behoren en tegen wie de inzet van zware mitrailleurs, houwit— 
sers en antitankgeschut uiterst e f fec t ie f  kan werken. In dit ge- 
val had Gavin ook nog rekening t e  houden met de uitgestrektheid 
van het gebied, waarin z i jn  mannen werden neergelaten en met het 
van hem en z i jn  divisie verlangde. Z i jn  parachutisten zouden twee 
van Nederlands langste bruggen moeten nemen en, wanneer de vijand 
zich van de eerste schok hersteld had en de gestelde doelen niet 
onmiddellijk veroverd werden — hetgeen in het geval van de Nijmeeg— 
s e  brug vr i j  vaststaand leek ‚ dan zouden de gevechtskwaliteiten 
van leiding en soldaten alleen met steun van voldoende vuurkracht 
de opgedragen missie to t  een goed einde kunnen brengen. Gavin be— 
sloot desalniettemin de eerste dag een zo  groot mogelijk aantal 
infanteristen over t e  brengen en hi j  had daar twee zwaar wegende 
gronden voor. De eerste is reeds vermeld: om de driehoek Grave- 
Groesbeek—Nijmegen t e  bezet ten zouden de eerste dag nooit voldoen— 
_de infanteristen overgevloggnnäuëäâä…È2äÉîêeì 

1De tweede reden volgde uit de aard van e operatie, waarbij aan 
het verrassingselement een grote rol  was toebedeeld. Parachutis— 
ten kunnen vlugger gedropt worden dan gliders kunnen landen en om 
eenzelfde aantal manschappen,in plaats van per parachute, per 
glider omlaag t e  brengen, heeft  men bijna driemaal zoveel t i j d  
nodig, nog afgezien van de omstandigheid, dat een vliegtuig met 
een stick parachutisten maximaal twintig, een glider maximaal 
vi j f t ien soldaten overbracht. B i j  de krapte aan transportvlieg- 

1…hÁfituigeh maakt dit voor het overbrengen van eenzelfde aantal mili— 

L"Ï'3Ï _…Af tairen een verschil vanlêiflfi»vooruitlopend op de beschrijving 
van de 1 van de gebeurtenissen kan het dienstig z i jn  reeds 
hier t e  %%%Ëijâĳää dat Gavins beslissing nooit is aangevochten. 
Alleen — en dit geldtymutatis mutandis ook voor de Britten in 
Arnhem - stonden zeer de landing t e  Nijmegen de mannen van de 
82ste op-Nederlanèserbedem voor een t e  groot aantal Opdrachten. 

Als vanzelf volgt hier de vraag, welke opgaven de airbornes 
bi j  Nijmegen moesten verweggnlijken. Gavin zelf beschri j f t  de 
missie van zi jn divisie alë$èbigt 1 ) :  'Te beginnen met D—day per 
parachute en glider landen ten Zuiden van Nijmegen; de verkeers- 
bruggen over de Maas b i j  Grave en de Waal b i j  Nijmegen veroveren 
en in bezit houden; het hoge terrein tussen Nijmegen en Groesbeek 
veroveren, in staat van verdediging brengen en in bezit  houden; 
het gebruik van de wegen in het divisiegebied de vijand onmogelijk 
maken; het gebied t e  beheersen, 2 )  dat in het Noorden begrensd 
wordt door een l i jn, die van Beek in westel i jke richting door Ha— 
tert loopt en vandaar in zuidwestelijke richting naar de Eindsche— 
straat, dat in het Zuiden begrensd wordt door de Maas en de weg 
Mook — Riethorst, in het Oosten door de weg Nijmegen - Kleef en 
het Reichswald en in het Westen door een l i jn, die in noordelijke 

b‘k ‘ 
1 )  Ontleend aan 'The Narrative' ( z i e  páêâĳdnoot'ì). Het in het 

bezit van de gemeente Nijmegen zijnde’exemplaar is door Gavin 
zelf  ondertekend. ' 

2) In de tekst 'dominat9'. 
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. De verdeling van de drie infanterieregimenten over de v i j f  
droppingzones was als volgt voorzien: 

kop de DZ (b i j  Grave) zou de 'E '  compagnie van II-SO4 sprin— 
gen; 
%p de DZ "0“ zouden I en II—504 springen (met uitzondering 
van de 'E '  compagnie van II—SO4); 

é<fI/f_ %p de DZ (b i j  Overasselt) zou III-504 springen; 
{ p  de DZ "N“ zou het 505de regiment springen; 

Êp de DZ "T“ zou het 508ste regiment springen. 
lle andere parachutisteneenheden zouden op de DZ "N" neer— 

komen, de zone ten Zuiden van Groesbeek, die dus in de eerste 
stadia van Market als hoofdverzamelplaats van de divisie diende 
en aan vier zijden beschermd waag,” 
tîfifhét Noorden dööïwde troepen, die neerkwamen op de DZ "T"  
' (boven Groesbeek) ,  in het Oosten door het Rheichswald, in het 

Westen door de eenheden, die omlaag sprongen b i j  Overasselt. 
Ook de gliders zouden in deze streek landen, evenals het hoofd- 
kwartier van Browning, d t in 35 gliders getrokken door evenzo— 
vele Stirlings van de roup esamen met deEQste airborne— 
divisie hierheen gevlogen werd. r ”e,3ó> 

Het plan voor de 82ste divisie in operatie Market is hier 
tamelijk uitvoerig besproken. De bekendheid hiermee staat het 
echter toe  de gebeurtenissen in de t i jdsvolgorde, zoals z i j  zich 
na de luchtlanding afspeelden, als logisch te  verklaren. Tevens 
kan uit het vorenstaande de gevolgtrekking gemaakt worden, dat 
het een reëel  en goed-sluitend plan was, dat, uitgaande van de 
beperkte mogelijkheden die Gavin door het gebrek aan transport— 
vliegtuigen ter beschikking stonden, optimale kansen bood om ver- 
wezenlijkt t e  kunnen worden. 

B i j  het analyseren van de oorzaken van het falen van de 
luohtlanding b i j  Arnhem is herhaaldelijk de opmerking gemaakt, 
dat de parachutisten t e  ver van hun doelen sprongen. Kan dit nu 
ook van Nijmegen gezegd worden? Was een gunstiger keuze van de 
drdppingzones en de landingzones mogelijk? Wat de laatste be— 
t ref t  l i jkt alle discussie overbodig. Het eniggâe niet beboste 
en niet t e  laag liggende terrein, dat voor de landing van zweef— 
vliegtuigen geschikt was (voor 18 september was een landing van 
enige honderden zweefvliegtuigen gepland) lag in een halve cirkel 
om Groesbeek tegen de Duitse grens en het Reichswald aan. 
Maar ook de keuze van de droppingzones voor de parachutisten 
had moeilijk andere uit kunnen vallen. Eén compagnie sprong op 

-zicht—afstand van de brug bij Grave, twee regimenten (b i j  Over— 
asselt)  kwamen op ruim twee kilometer van de brug omlaag. Om nog 
dichter b i j  de brug af t e  springen zou de Folder van Nederasselt 
als afspringgebied gekozen moeten z i jn,  maar terecht werd dit 
door sloten doorsneden gebied hiervoor ongeschikt geacht. De drop— 
ping op deze DZ "0"  was een mes,  dat aan twee kanten sneed. 
Ongeveer halfweg gelegen tussen de bruggen van Grave en Hatert 
konden de hier gelande parachutisten èn snel t e  hulp komen om 
de brug b i j  Grave t e  veroveren, èn, zo  dit niet nodig mocht z i jn ,  
even snel het III—504 assisteren b i j  z i jn  pogingen een brug over 
het Maas—Waalkanaal in handen t e  krijgen. Voor III—504 was een 
zone bestemd, die even ver van de brug b i j  Heumen als van die b i j  
Malden verwijderd was. Dichter aan het Maas—Waalkanaal t e  landen 
was aan de westel i jke z i jde onmogelijk. De broeklanden langs het 
kanaal vormden hiervoor een onoverkomelijke hindernis. Een lan- 
ding van III-504 ten Noorden van Malden o f  Molenhoek bood wat 
terreingesteldheid betreft  geen bezwaren, doch hield wel het ge- 
vaar in, dat het contact met de res t  van de divisie verloren ging. 
Mocht de verovering van de brug b i j  Grave onverhoopt grote moei- 
lijkheden bieden, dan kon ook dit regiment, nu het ten Westen van 
het kanaal zou landen, snel naar deze brug oprukken. 

yf$\ Zuiden door de Maas en de heuvels boven de Plasmolen en in het 
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Ook de twee droppingzones bi j  Groesbeek waren door hun lig— 
ging automatisch hiervoor bestemd. Al het andere terrein om Nijme— 
gen is ò f  bebost ,  o f  bebouwd, ö f  t e  laag gelegen. De parachutis— 
ten ergens anders t e  laten droppen had daarom ook geen zin, omdat 
de heuvelrug onherroepelijk genomen moest worden, aleer men de 
blik kon wenden naar de Waalbrug. Er res t  nog slechts de vraag, 
of  het toch niet beter geweest zou zi jn één of  meer compagnieën 
dichter b i j  de Waalbrug t e  laten springen? Natuurlijk is het moge- 
l i jk in vredest i jd  een veertigtal parachutisten in de Ooy te  
droppen, maar mochten de geallieerden het waagstuk ondernemen 
een veel groter aantal soldaten bloot t e  stellen aan het hevige 
Flakvuur, dat de 8 .8  cm kanonnen b i j  de brug uitspoten? En gold 
hetzelfde niet voor een landing ten Noorden van de brug bi j  Oos- 
terhout o f  tussen Lent en Elst? En zou het deze gedecimeerde 
troepen dan gelukken de brug t e  bezetten? In het licht van de 
feiten, zoals ze  zich op zondagmiddag hebben afgespeeld — een 
SS-eenheid, die onmiddellijk na de luchtlanding uit Arnhem naar 
Nijmegen vertrok en de hevige Duitse weerstand op het Nijmeegse 
bruggehoofd - ,zou dit waagstuk zeker op een f iasco z i jn  uitge— 
lopen. En ware dit toch gelukt, dan behoeft de vraag, o f  de brug 
driemaal vierentwintig uur bezet  zou kunnen worden gehouden, niet 
eens geponeerd t e  worden, als men bedenkt hoeveel inspanning het 
een veel grotere troepenmacht kos t te  om woensdag 20 september t o t  
de brug door t e  dringen. 

In het geheel van Market Garden was het operatieplan van de 
82ste  een organisch en gezond geheel. Het gaf blijk van vertrouwen 
in eigen kunnen zonder de vijand t e  onderschatten. Het getuigde 
van koenheid zonder de levens van geallieerde soldaten onnodig 
op het spel t e  zetten. 

Op de commandopost van de luchtbeschermingsdienst kwam om 
vier minuten voor twee de eerste melding binnen van het afwerpen 
van parachutisten. De post  op de Marathontoren van het Goffert- 
stadion gaf deze tijding door zonder de richting te  vermelden. 
Geen bericht kon scherper de op de commandopost aanwezigen van 
elkaar gescheiden hebben. De mannen van de L.B.D. noteerden in 
uiterlijke rust de elkaar thans snel opvolgende meldingen en 
troffen verder maatregelen om de gevolgen van het laatste bombar- 
dement, dat voor de kazernes bedoeld was, t e  kunnen overzien. 
Burgemeester van Lokhorst en politiekorpschef Versloot realiseer- 
den zich, dat deze landing juist voor hen de meest verregaande 
consequenties had. Vers loot ,  nerveus, l iet zich het bericht nog— 
maals voorlezen en belde daarna de Ordnungspoliz&i en de Orts- 
kammandantur opüffiët was z i jn  enige react ie.  Van Lokhorst scheen 
onberoerd t e  z i jn  door het bericht en toonde een merkwaardige 
kalmte. Over zekere technische facetten leverde hij zelfs commen— 
taar. Het moet tegen drieën geweest zi jn, toen het onderstaande 
zich afspeelde: 'Van Lokhorst k i jkt  op z i jn  horlegg„en komt to t  
de ontdekking, dat het beste  wat h i j  doen kan is,even naar huis 
t e  gaan. Hi j  weet werkelijk goed in vorm t e  blijven en zegt Bui— 
ting 1 ) ,  dat hij gaarne telefonisch op de hoogte gehouden wil 
worden van de verdere bijzonderheden. Hi j  drukt Buiting de hand 
en dankt hem voor de krachtige leiding deze morgen. Hi j  groet 
ons verder allen zeer beleefd en vertrekt dan. Ik ga nog kijken 
o f  hi j  een auto meeneemt; dit is niet het geval. Hi j  wandelt de 
Johannes Vijghstraat af en kri jgt nog woorden met een vrouw; 
waarover, kan %k,niet verstaan. Marius van Lokhorst, de kapitein, 
zoals h i ‘ ez i ch  vorige week noemde, liet het schip op het laatste 
ogenblik nog in de s teek. ‘  

Diezelfde middag vluchtte het overgrote deel van de natio- 
naal socialistische stedeli jke functionarissen. Bestuurlijk was 
de bezetting ten einde. 

1 )  Bernardus Buiting, inspecteur van de gemeentepolitie te  Ni j— 
megen. 
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De Landing Van De 82ste Airbornedivisie 1 )  

Dertien minuten voor twee waren vierentwintig ‘padvinders' ‚die be— 
hoorden to t  het 504de regiment‚omlaag gesprongen bĳ Overasselt.Met 
kleurige nylonlinten‚rooksignalen en lichtseinen en door opstelling 
van radar— en Eurekabakens wezen zĳ de volgende toestel len de weg .2 )  
Precies om twee uur sprongen de  ee r s t e  manschappen van het 505de be— 
zuiden Groesbeek omlaag.Dertien minuten later sprongen de eersten van 
het 504de bĳ Overasselt.Benoorden Groesbeek sprongen om 1 4 . 2 8  uur de 
eers te  parachutisten van het ;B083te naar beneden.0m kwart voor drie 
kwam de laatste parachutist aan de grond.Tien voor drie begon de lan— 
ding van de zesenzeventig gliders‚waaronder de achtendertig van 
Browning.Kort na drieën stond de hele l i f t  van de 82s te  divisie Op 
Nederlandse bodem. 

De landing was in meerdere opzichten een groot succes.Niemand had 
tevoren verwacht,dat het aantal vliegtuigen,dat de zones zou bere i— 
ken,zo weinig verliezen geleden zou hebben.Ook de tegenstand van de 
vĳand direct  na de landing kon door doeltreffend handelen snel gebro- 
ken worden.Volmaakt was de landing zeker niet en de opzet om alle 
eenheden binnen de Op de kaart afgebakende zones aan de grond t e  bren 
gen,kon moeilĳk geslaagd genoemd worden.Belangrĳke gevolgen had di t  
niet behoudens de gelukkige snelle verovering van de brug bĳ Grave 
en de ongelukkige executie van twee Amerikanen in Kranenburg.Slechts 
z e s  gliders kwamen terecht  in de hun toegewezen LZ " N " , d e  overige 
landden bĳ Knapheide ten Zuidoosten van deze landingzone,in de rech- 
t e  hoek,die gevormd wordt door de Mookse Baan en de B iesse l tses t raat .  
Hier was ook de voorziene droppingzone (DZ "N") van het 505dê.Het me— 
rendeel van dit regiment — de res t  kwam terecht in de dr0ppingzone 
van het 508s te  bĳ Kamp — was z ich hier al aan het verzamelen en kon 
zo waardevolle hulp verlenen bĳ het uiladen van de gliders. 

'De Duitschers waren in den aanvang volkomen verrast.Een teekenend 
voorbeeld hie van i s ,da t , toen  soldaat L.Raub van het 505de regffient 
parachute—infantry in de omgeving van Nĳmegen daalde‚hĳ in de onmid— 
dellĳke nabĳheid van een Duits afweerkanon terechtkwam.Zonder zĳn pa— 
rachute af t e  doen‚bond hĳ het gevecht aan,doodde één Duitscher,nam 
de res t  van de bedieningsmanschappen gevangen en maakte het kanon on— 
klaar.0ndertusschen vlogen hem de kogels om de ooren. ’  

Ook het 508ste was in twee zwermen gespl i tst ‚één daalde bĳ Den Heu- 
vel ‚nog juist binnen de DZ " T " , d e  andere kwam bĳ Foxhilfiîaan de 
grond,juist i e ts  ten Noorden van de geplande zone.Deze afwĳking was 
echter zo miniem,dat het springen van het 508ste regelrecht voor een 
schoonheidsprĳs in aanmerking zou komen.Dubbel jammer was het daarom, 
dat z ich ‘ s  morgens bĳ het vormen van de f i le vliegtuigen een kleine 
vergissing had voorgedaan.Daardoor kwamen twee s t icks van de 2A'com- 
pagnie van I—508 ten Oosten van de droppingzone bĳ Lagewald op Neder- 
lands gebied terecht .Twee mannen werden op Duits grondgebied gevan— 
gen genomen,naar Kranenburg gebracht en daar door een SA—man lafhar- 
t ig met pistoolschoten vermoord. 3 )  De twintig overigen,waarvan Lieu- 
tenant Rex Combs,hoewel vóór het afspringen door vĳandelĳk Flakge- 
schut gewond,de leiding op zich had genomen‚slaagden erin hun eenheid 
weer t e  bereiken onder meevoering van l ie fs t  negenenveertig Duitse 

1 )  Zie voor de uitvoerige gegevens hierover Bĳlage I bĳ dit Hoofdstuk 
2)  Behoudens deze twee teams padvinders hadùunade 82s te  geen verken— 

ners vooruit gestuurd om de D Z ' s  en D Z ' s  t e  markeren.Waarom men zo 
karig met het gebruik van padvinders is omgesprongen‚is onbekend.Wan- 
neer ook Op de dr0pping— en landingzones bĳ Groesbeek d e z e  verkenners 
waren neergekomen,zou de landing een groter succes zĳn geworden.Wan- 
neer radar en visuele hulpmiddelen op de DZ "N" aanwezig waren ge- 
weest , l ĳk t  het onwaarschĳnlĳk da t ‚zoa ls  nu gebeurde,bĳna het volledi— 
ge II—505 twee to t  vier en een halve kilometer ten Noordoosten van de 
droppingzone terechtkwam. 
3 )  Dit voorval is  mĳ alleen bekend uit een aantal processenverbaal, 

door Duitse gerechtelĳke instanties epgemaakt.De bet re f fende SA— 
man is na een proces op 16  mei 1946 in Dachau opgehangen.ln de 
Amerikaanse litteratuur over de 82s te  airbornedivisie is hierover 
niets t e  vinden. 
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Van de acht 5 . 7  cm kanonnen‚die_per Waco overgebracht waren‚werden 

er per infanterieregiment twee toegewezen‚ terwĳl  twee stukken als di- 

visie—reserve bĳ de divisiecommand0post opgesteld werden. Het 376de 

bataljon veldartillerie,dat eveneens op de droppingzone bĳ Knapheide 

ten Zuiden van Groesbeek terechtkwam,ondersteunde aanvankelĳk het 

505de regiment.Het was de eerste keer,dat dit bataljon,inclusief zĳn 

wapens‚pîr  parachute landde.Tien houwitsers arriveerden intact op d e  

grond. 2 _ 
Als resultaat van de tussen kwart over drie en half vier uitgevoer ‘ 

‚ d e  verkenningsvluchten kon de R .A .P .  het hoofdkwartier van het geal— 
-lieerde eers te  luchtlandingsleger melden‚dat alle troepen in o f  bĳ 

»hun zones waren terechtgekomen en dat alle parachute—eenheden de a f— 

werpterreinen al verlaten hadden op weg naar hun verzamelplaatsen.Te— 
vens was vastgesteld,dat het uitladen van de gliders zonder vĳandelĳ— 
ke tussenkomst ongestoord verder ging. 

Het 5088te Regiment Van de 82ste Airbornedivisiè 

Aan dit regiment‚dat onder bevel stond van Colonel Roy Lindquist, 
was een vĳfvoudige opgave gesteld.Onmiddellĳk na de landing moest het 
LZ " T "  bezetten.Deze landingzone " T "  besloeg de heleáNoordwesthoek 
van de gemeente Groesbeek.Haar omtrek viel Vanaf Lagewald in oostelĳ- 
k e  en daarna in zuidelĳke richting praktisch samen met de Duitse 
grens.De basis vormde de Cranenburgsestraat,de4Westzĳde:de Wylerbaan. 

Hier was voor de volgende dag de tweede l i ft  van de 82s te ,d ie  uit 
louter gliders zou bestaan‚voorzien.2ĳn tweede taak zou omvatten in 
het onder controle krĳgen van de heuvelrug tussen Wyler en de Kopse 
Hof en het opwerpen van versperringen op de Ubbergseweg.0p de derde 

plaats werd van het regiment verwacht,dat het zĳn hulp verleende bĳ 
het veroveren van de bruggen bĳ Hatert en-*Honighutìe‘“ää<nflnï het 
Maas-Waalkamaal.Het regiment moest de toegewezen sec to r  volledig van 
vĳanden zuiveren.Tenslotte moest  het de brug bĳ Nĳmegen nemen. 

1)  In Lewis H.Brereton,'The Brereton Diaries'‚New York,William Morrow 
and Company‚1946‚staat op p . 3 4 5 =  'Een klein aantal gliders van de 
82s te  airbornedivisie kregen bpven hun LZ geen groen waarschuwings 
licht door en werdeh pas‚na ruim acht kilometer Duitsland t e  zĳn 

ingevlogen,losgehaakt.Latere toevoeging:0ngeveer de helft van de 
bemanningen konden met behulp van een Oekraïnse deserteur uit het 
Duitse leger hun weg naar de divisie terugvinden.'Dit bericht moet 

op een vergissing berusten.0p 17 september landden alle gliders en 
parachutisten van de 82s te  op Nederlands gebied. 

2 )  De Britten komt de eer t o e  als eers te  een Oplossing gevonden t e  
hebben voor het per parachute neerlaten van zwaardere wapens.0p 
10 juni 1944 l ieten zĳ voor de eers te  maal kanonnen en jeeps per 

valscherm boven Normandië neer.Terwĳl op dat moment de Amerikanen hun 
houwitsers in zeven afzonderlĳke delen door de deur van hun Dako- 

t a ' s  wrongen‚l ieten de Engelsen eerder genoemde wapens neer van— 
uit d e  bomluiken van z e s  Hal i faxes.Elk  s tuk geschut  o f  voer tu ig  
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ten Oosten van dit kanaal afgesprongen was en een spoorbrug over de 
Maas moesten verkennen ' tussen Molenhoek en Mook ' .0m half vier nam 
het regiment Groesbeek in.0m vier uur trok het IIe batal jon in de 
richting van de H0ge Hoenderberg‚die om kwart voor vĳf beze t  werd.0m 
zes  uur werd dit batal jon uit de strĳd genomen als divisiereserve na— 
dat drie patrouilles gevormd waren om de toestand aan de bruggen op 
t e  nemen.Het 505de r ichtte ook zĳn commandopost in Groesbeek in,waar 
het onmiddellĳk contact opnam met de Binnenlandse Strĳdkrachten.Deze 
konden de Amerikanen belangrĳke hulp verlenen bĳ het bewaken van ge— 
vangenen‚het arresteren van N.S.B.îers en het leveren van gidsen. 

-Daarnaast stond Groesbeek nog in normale telefonische verbinding met 
Nĳmegen‚Van hieruit kreeg men een groot aantal inlichtingen over de 
toestand en s terk te  van de Duitse troepen in Nĳmegen; 1 )  

De sterke s too t t roep die in zuidelĳke richting gestuurd was naar de 
spoorbrug over de Maas moest dra melden dat de brug bĳ Cuyk vernield 
was.Van de beide patrofiil les‚die in westelĳke richting gegaan waren, 
kwam om half negen het eers te  bericht binnen.Zĳ hadden de brug over 
het Maas—Waalkanaal bĳ Malden bereikt.De brug was gesprongen,maar 
aan de overzĳde en.het kanaal hadden zĳ manschappen van het 504de 
gesignaleerd.Te %£ä5n uur maakte de derde patrouille contact met het 
504de bĳ de brug van Heumen over hetzel fde kanaal,die onbeschadigd 
in handen van het 504de was gevallen.0p dat moment kon Ekman aan Ga— 
vin melden‚nadat het ook het hoog gelegen gebied van Biesselt in han- 
den had gekregen,dat de gestelde doelen bereikt waren. 

_Het 504de Regiment Van De 828te  Airbornedivisie 

Het 504de regiment,onder bevel van Colonel Reuben Tucker,was zon— 
der twĳfel de zwaarste opdracht toebedeeld.De verovering van de_zes— 
honderd meter lange verkeersbrug over de Maas bĳ Grave werd van II— 
504 verwacht,Zesendertig uur vóór de landing had Tucker gedaan gekre— 
gen,dat een wĳziging in de plannen werd aangebrachtzde 'E'compagnie 
zou ten  Zuiden van de  brug gedr0pt worde„n.Het oorspronkelĳke plan 
voorzag alleen maar in de landing in het Overasseltse‚maar een aan— 
val van beide zĳden ondernomen bood aanzienlĳk minder r i s i c o ' s  voor 
het welslagen van de onderneming.Bĳ het droppen van de 'E'compagnie 
deed zich een menselĳke fout voor‚die de act ie  in hoge mate begunstig 
de.Terwĳl de 'E'oompagnie,tegen half drie‚uit tien vliegtuigen sprong 
en bezuiden de voorziene afwerpzone terechtkwam in de binnenpolder 
van Velp‚ongeveer anderhalve kilometer ten Zuidwesten van de brug, 
ging in één vliegtuig het groene licht ie ts  t e  laat branden.Aan 
springen viel niet t e  denken,daar het vliegtuig zich op dat moment 
juist boven de Bronckhorst en de twee daarbĳ gelegen kloosters5%e— 
vond.Lieutenant John Thompson‚die de leiding had van de ' s t i c k '  van 
zes t ien  man,besloot een paar seconden t e  wachten.Het evolg was dat 
ze  juist achter de winterdĳk van de Maas terechtkwamen?zeshonderdvĳf— 
t ig meterwáal ten Oosten van het zuidelĳk landhoofd van de brug. 
Thompson aarzelde geen moment om naar de brug op t e  rukken.0ver het 
weiland en door sloten‚onder onregelmatig vuur van Duitse l ichte wa— 
pens,naderden z e  een houten Flaktoren,waar0p een 2 om Flakkanon was 
Opgesteld.Twee t re f fers  uit een bazooka waren voldoende om het lich— 
t e  stuk geschut uit t e  schakelen.Daarna richtten zĳ het vuur op een 
soortgelĳke toren aan de overkant van de rivier en gingen over 

1)  Zie ook p.207. ’ _ 
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t o t  een aanval op het zuidelĳke uiteinde van de brug. 'Vanuit het 
Noorden doen de overige compagnieën van dit bataljon hetzelfde.Het 
element verrassing speelt de verwachte rol  — een beter voorbeeld is 
in geen leerboek t e  vinden -.Na een kort maar hevig gevecht zĳn de 
bewakingsmanschappen overmeesterd en is de lange brug onbeschadigd in 
handen van de Amerikanen.Zodoende is t e  14 .30  1 )  reeds één van de 
hoofdobjecten veroverd.Het bataljon vormt voor het aanbreken van de 
avond een sterk bruggehoofd ten Zuiden van de Maas. ‘  2 )  Het wegdek 
van de brug en ook de ĳzerconstructie had schade opgelopen door gra— 
naat— en bominslag.Voorlopig kon slechts één rĳbaan gebruikt worden, 
doch binnen drie dagen was de brug hersteld en was zĳ in staat om 

'zevent ig tons lasten t e  dragen. ' 
Thompsons mannen hadden bĳ het oprukken naar de brug alles wat aan 

draden zichtbaar was ĳverig doorgesneden;0f daardoor de brug niet ge— 
sprongen is staat in genen dele vast.Het bevel t o t  vernietiging van 
de brug moest uitgaan van het Stelvertretendes Generalkommando Wehr- 
kreis V l ‚da t  zĳn commandopost in Rheinberg had naar het korps Fe ld t .  
De brugcommandant zou dan van Feldt weer bevel t o t  het laten sprin— 
gen van de brug krĳgen. 5 )  Dit bevel is nooit gegeven.Door het bom— 
bardement van zondagvoormiddag waren alle verbindingen tussen Grave 
en Hüls‚waar Feldts commandopost was,volkomen verbroken.Eerst op 20 
september ' s  avonds kreeg Feldt bericht dat de brug bĳ Grave nog in- 
tact  was. 4 )  Gavin was over dit wapenfeit eerder geînformeerd:’om 
16.50  meldde de bataljonscommandant 5) triomfantelĳk'Brug 11 in onze 
handen") 6)  ' 

fz$“- “’>0 Luu» 
1)  Half—vier plaatselĳke tĳd. 
2) A.D.Bestebreurt je, 'De luchtlandingsoperaties in Nederland? 

(herfst 1944) in 'De Militaire Spectator ' ,  114e jaar,no.2‚fiovember 
1 9 4 5 9 p 0 8 7 _ 9 7 ‚ p 0 8 8 0  2 m …  

3 )  Kriegstagebuch Korps Feldt,16«äîî1944: ' 1 4 . 3 5  komt een bevel van 
Gen.Kdo.Vl.  A.K.,command0post Rheinberg; korps Feldt meldt t e l e f o— 
nisch zo  spoedig mogelĳk: 
a) dat voorbereidingen getroffen zĳn voor het laten springen van 

alle bruggen‚inclusief die bĳ Grave en Ravenstein; 
b)  dat de benodigde munitie voor het laten springen gereed l igt; 
c )  dat de hiervoor verantwoordelĳke eenheden ingedeeld zĳn; 
d) dat in de sector  Kleef voor de betreffende vernietigingstroe— 

pen bĳ Grave en Ravenstein zorg gedragen i s ;  
e) dat bĳ dbcrgifte van het vernietigingsbevel door het Gen.Kdo. 

VI.A.K.  het onmiddellĳke doorgeven van dit bevel verzekerd i s ;  
Ï )  de namen van de o f f ic ier  of  de of f ic ieren‚die in de hele sec— 

tor  o f  in de ondersectoren voor de uitvoering van de vernieti— 
ging,krachtens dit bevel‚verant ggrdelĳk z ĳ n ! ’  

4)  Kriegstagebuch Korps Feldt 20!íäiï°44 '21;00 uur: melding van Di- 
visie Schmidt‚de bruggen bĳ Grave zĳn niet in de lucht gevlogen.’ 

5) Van II-508. ' 
6 )  Dr.John C.Warren3Airborne Operations in World War II European thea 

terïUSAF Historical Studies: no.97‚USAË Historical Division, 
T‘ _. _. _‚ ( .  «__1'_ ‘ ' __ - r _  .1__: ; . __ ‚- ° - …  - „ ‚ _  „_ ' j___._ ‘ ‚_ __ .‚__» __ …\ : ; "  _ A »: ' 
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Na De Landing Van De 82ste Airbornedivisie. 

Onder de Nijmeegse burgerij heerste die middag een beslist 
opgewekter stemming dan onder de bezettingstroepen, die to t  hun 
ontzetting ervaren hadden dat in één uur t i j ds  Nijmegen frontstad 
waS'geworden. 

Wat de burgerij be t re f t :  onder hen druppelde het nieuws van 

de landing slechts langzaam door. Uit betrouwbare berichten is 
bekend, dat menig bewoner van het westel i jk deel van de stad eerst  

de volgende dag ervoer wat er precies aan de hand was. Aan de stads— 

kant van het !spoor9 was men eerder op de hoogte van de landing 
van de parachutisten. Vanuit de hoger liggende delen der stad had- 

den sommigen vanaf de daken de st icks uit de vliegtuigen zien sprin- 
gen en de fe l  gekleurde schermen zich zien openen. Andere”Vernamen 

uit de mond van kennissen o f  vrienden de opgewonde verhalen over de 

duizenden — o f  waren het er tienduizenden? - die uit de lucht waren 
komen vallen. En z i j  die aan de grote toevoerwegen o f  in de nabij- 
heid van Duitse stellingen woonden, konden met eigen ogen vast- 
stellen, dat angst en nervositeit zich van de Duitse soldaten had— 
den meester gemaakt. Er was echter geen paniek onder de Duitsers, 
die zich geleidelijk uit de buitenwijken terugtrokken en klaar- 
bli jkeli jk voorbereidingen t rof fen om een groot bruggehoofd t e  gaan 

vormen dat spoor- en verkeersbrug moest dekken, totdat uit het 
Noorden o f  Oosten versterkingen waren aangekomen. Als kern van heel 

hun verdedigingsstelsel hadden de Duitsers het Hunnerpark en het 
Keizer Lodewijkplein gekozen. Het Valkhof dekte de westel i jke flank, 

de Waal de noordelijke flank. Naar het Zuiden en Oosten was geen 

directe dekking. De huizen op het Kelfkensbos, de S t .  Jorisstraat, 

de Barbarossastraat en de Batavierenweg lieten voor het geschut 
geen schootsveld toe .  De villa Belvoir aan het Keizer Lodewijkplein; 
was enigermate versterkt .  Er waren prikkeldraadversperringen om- 

heen gelegd en wat loopgraven, maar omdat z e  door de huizen van 
Barbarossastraat, Reinaldstraat, Graadt van Roggenstraat nauw om- 

sloten was, werd z e  door de Duitsers alleen gebruikt als opslag— 

plaats. In oostel i jke en zuidelijke richting waren vóór 17 septem— 
ber geen versterkingen aangelegd. Op zondagmiddag werden nog mili— 

tairen en Hitlerjugend in de richting Berg en Dal gestuurd om daar 

loopgraven en eenmansgaten t e  graven maar z i j  weken uit van de 

grens in de richting Kranenburg. Z i j  waren niet gebrand op schermut— 

selingen met het naar Berg en Dal oprukkende 5085te regiment. 

Op het Valkhof waren twee kazematten gebouwd. Op een v i j f t ig  

meter afstand van de Karolingische kapel 1 )  was een betonnen kazemat 

_J‚ epa“-f.… h—L/‚ì‘xl/LĲ ‚")?ÛÀ/Y0ïüìylfk—Lf 14.» % 1,52…0wd4’ VW’V KÚÎ7 ("Lc-. a [« ‚5… . '  ; 

1)  Mondelinge mededeling van de heer A.  van der Kloot ,  die als 

hoofd van de Kunstbescherming van de L.B.D. toegang had tot  

het Valkhof. Ook is hierbij gebruik gemaakt van een kaart die 

door de G.D.N. van de stellingen van het Valkhof in juni 1944 

ggrvaardigd isLJ ' 
[Deze inlichtingendienst, die in Nijmegen zeer actief was, gaf 

haar berbhten via contacten in Holland naar Engeland door. 





J£&vk 

- 139 - 

waarvan de twee kanonnen in de richting Lent en de richting de Ooy kon— 
den schieten. Vervolgens was er een versterkt mitrailleursnest Op het 
Valkhof gebouwd dat de Voerweg bestreek. Verder waren er minder uit— 
gebouwde mitrailleur50pstellingen op het Valkhof, ten behoeve van een 
'rond-om' verdediging en wat loopgraven, die als verbinding dienst deden. 
De!Westzijde was geducht versterkt. Het rooms-katholiek verenigings- 
gebouw Unitas en het gebouw van Gemeentewerken 1) waren geblindeerd en 
van schuilkelders voorzien. De bi j  het dichtmetselen 0pengelaten schiet- 
gaten waren voor mitrailleurs berekend. Ook aan de Voerweg had een aantal 
huizen hetzelfde lot ondergaan. Vóór al deze panden was in 1943 - 1944 
een tankgracht gegraven. Naast de stellingen aan het Maas-Waalkanaal 
waren door de Duitsers geen permanente verdedigingsinstallaties inge— 
richt. In Lent waren verder in de Septemberdagen nog graafwerkzaanheden 
verricht maar deze her en der ver3preide stellingen vormden geen linie. 

De plaatsen, waar luchtdoelgeschut cpgesteld werd, wisselden regel- 
matig. Vast staat dat Nijmegen geen schakel was in de keten van luchtaf— 
weergeschut die het Ruhrgebied moestan beschermen. Begin september werd 
de stad echter direct bedreigd en na Dolle Dinsdag werd vooral het lucht- 
doelgeschut in Lent versterkt, terwijl landgeschut de toegangen tot de 
brug en de brug_zelf moest beschermen. In een halve cirkel om Lent waren 
dezejkanonnen o gesteld, die uiteenliepen van zwaar luchtdoelgeschut van 
17.5 cm tot licfitere batterijen van 2 cm. In de omgeving van Nijmegen 
stond ook op twee of drie plaatsen langs het Maas—waalkanaal luchtdoel- 
geschut. 

Enige dagen voor de luchtlanding stond in Nijmegen zelf luchtdoel- 
geschut op de Kepse Hof, de Goffert en het Galgenveld. De batterij Op 
het Galgenveld was al voor 17 september vertrokken. De Flak Op de Gof— 
fert was na de laatste aanvallen van de geallieerde jagers, die rond 
twee uur boven west en Zuid Nijmegen Opereerden, tot zwijgen gebracht, 
zodat alleen de 8 .8 .  cm Flak Op de K0pse Hof zich nog kon doen gelden. 
Door de lagen vlieghoogte van de tran5portvliegtuigen, waaruit de para- 
chutisten sprongen, heeft haar hevig vuur de luchtlanding ten Noordoosten 
van Groesbeek echter geen schade berokkend. 

De eerste maatregelen die de Duitsers namen na het bekend worden van 
het neerkomen van de geallieerde parachutisten was het afzetten van het 
stad5park de Goffert en de toegangswegen hierheen. Men vreesde namelijk 
dat ook hier parachutisten zouden landen. In de binnenstad namen de 
Duitsers na drie uur de eerste maatregelen om de toegang tot de Waal- 
bruggen, de Voerweg en Beekseweg te  versperren. 

1) Aan het begin van de Lindenberg - wanneer men haar afdaalde - stonden 
twee grote panden. Links het hoofdbureau van politie rechts het 
gebouw Unitas. Zi j  waren respectievelijk genummerd Valkhof 10 en 11. 
Valkhof 12 was het Gebouw van Gemeentewerken. Het lag pal ten Oosten 
van Unitas doch week enige meters terug. 
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In de Burchtstraten verschenen na drie uur goed bewapende Duitse solda— 
ten die mitrailleurSposten aanlegden in de voorportalen van het kleding— 
magazijn Peek & CIOppenburg, Korte Burchtstraat 31 en b i j  de firma van 
Raay, Lange Burchtstraat 2. b )  Met balken en stenen werden deze posten 
verstevigd. Valsehermjagers werden tezelfdertijd naar het Keizer Lode- 
wijkplein ebracht waar z i j  in stelling gingen. Hun sterkte bedroeg niet 
meer dan één compagnie. In de drukke winkelstraat, die van de Grote 
Markt - die bestreken werd door de mitrailleurs in de Korte Burchtstraat 
— naar de Nieuwe Markt lOOpt, waren geen verdedigingsmaatregelen getrof- 
fen. Wel hadden de zakenlieden hun etalages geblindeerd met restanten 
van de meest verscheiden houten voorwerpen. Het viaduct onder de Spoor- 
lijn Nijmegen — Arnhem was dusdanig gebarricadeerd dat nog slechts een 
nauwe doorgang Openbleef. Op deze Hezelpoort stonden mitrailleurs, in de 
berm van de dijk waren soldaten al geruime t i jd éénman3putten aan het 
graven. In het gebouw van de Veemarkt, aan de Lange Hezelstraat en Nieuwe 
Markt, bevonden zich Duitse soldaten. Daartegenover, Op de hoek Kronen— 
burgersingel - Lange Hezelstraat 2)  werd een stuk Rkü‚geschut in stelling 
gebracht. Ook in het Kronenburgerpark werden eerder opgeworpen stellingen 
van lichte wapens voorzien. Aan de andere zijde van de spoorlijn bouwden 
de Duitsers het Krayenhoffpark met het kruispunt van de Weurtseweg en 
Voorstadslaan uit tot een sterk bastion. Loodrecht Op het oostelijk einde 
van deze linie begonnen soldaten zondagmiddag het traject Keizer Karel- 
plein — Oranjesingel — St.  Canisiussingel - Keizer Lodewijkplein in 
staat van verdediging te brengen. Links en rechts van de singels werden 
in het bouwland — de vroegere gazons waren al enige jaren geleden omge— 
ploegd — éénmanSputten…ygegraven. Op het Keizer Karelplein werden 
mitrailleurs Opgesteld. Voor zover manschappen die middag aanwezig waren 
werden terzijde van deze as wachtposten geplaatst en wat lichte en zware 
mitrailleurs gecamoufleerd opgesteld. Het was echter reeds late namiddag 
voor hieraan begonnen werd. Mitrailleurs werden toen geplaatst b i j  de 
Tuchtschool Op de Berg en Dalseweg, Op de Barbarossastraat - hoek museum 
Kamstraat, Op het Mariaplein‚ bi j  het Centraal Gebouw 3) op de Bijleveld- 
singel en b i j  de Ortskommandantur, aan de van Schevichavenstraat. 

1) Het gedeelte Burchtstraat tussen Lange Nieuwstraat (thans Nieuwstraat) 
en Broerstraat heette Korte, het overige Lange Burchtstraat. 

2 )  Het stuk Lange Hezelstraat tussen Parkweg en Hezelpoort werd en wordt 
nog vaak in het Spraakgebruik 'Verlengde Hezelstraat' genoemd. 

3 )  Hier gebruikt als afkorting voor het 'Centraal Gebouw van de Kerkvoog— 
dij der Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land'. 
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Aan de rand van d%lstad groeven zich in de namiddag Duitsers in op 

het landgoed Heyendaal en in het Jonkerboschï Ter bescherming van de 

Goffer t  waren ook op de Hazenkampseweg wat posten uitgezet. De van de 

Goffert  teruggetrokken 8.8 cm Plak werd hierheen gebracht om als artil— 

lerie t e  kunnen fungeren. 
Nu Nijmegen to t  Kampfgebiet geworden was, trad ook in de bevelsvoe— 

ring een wijziging in. T o t  nu t oe  was de Ortskommandant de hoogste be -_  

1 & f f '  ' t N d 1 ' Ëäêëëêj ‘Xe voeren e o aâèênkìâr aa s e .  a e uchtland1ng trad voor — 
— «MN-VX …ga, Jw — …„ 
-fifiëâä ’ {OberêtäHartung ËÏË°Kampfkommandant op 1). Zi jn staf 

“ \ „  

betrok in de avond hetfëÊbouw van het‘Qewestelijk;êrbeidsbureau aan de 
Ridderstraat als bureau. Daarna koos Hartung het huis Kelfkensbos 37 
als commandopost uit 3 ) .  Kapitän Hagemeister, de Ortskommandant, was 

’ s  middags tussen v i j f  en zes uur de Waal overgestoken. Alle militaire, 

semi-militaire o f  civiele instanties, die voor de gevechtsvoering van 
geen belang waren, werden van Duitse z i jde geëvacueerd. Zo trok de 

s taf  van de Befehlshaber der Ordnungspolizei für die besetzen nieder- 

ländischen Gebiete met aan het hoofd âeneralmajor Mascus kort na vi jven 

uit het Oud Burgeren Gasthuis om in Deventer z i jn  kwartier op t e  ”säaanlö. 

Ook andere staven verlieten Nijmegeh, hieronder waren die van de tech_ 

nische noodhulp in Nederland, van de Rüstungsinspektion in Nederland, 

van de Luftgau West .  Ook bureaux van de Marine, Wehrmacht en NSKK, die 

op lager niveau werkzaam waren, werden ontruimd. De plaatselijke Luft— 

schutzwarnzentrale verliet om zes  uur ' s  middags de stad. De meeste 

grote gebouwen die de Duitsers in de loop der jaren gevorderd hadden 

werden verlaten en via de Waalbrug o f  de weg naar Beek zochten hun 

laatste bewoners een veilig heenkomen. 

Toen tegen zeven uur de schemering inviel, bestond de bezettingfnog 

slechts uit militairen. Wie in staat was een wapen t e  hanteren werd 

ingelijfd onder Hartungs commando. Of  de uit Oostenrijk afkomstige 

Hitlerjugend (dert ig jongens) ook hieronder gerekend moet worden is 

niet duidelijk ' . 
&& Het staat onomstotelijk vast dat deze Hartung een valschermjager 

en géén SS—er was. Op 5 september bevond hi j  zich nog in Saarburg, 
waar hem opgedragen werd de valschermjagers van het IIe valscherm— 
jagerkorps, die in groepjes o f  individueel na de catastr0phe in 
Noord—Frankrijk de Duitse grens passeerden, op t e  vangen en naar ver— 
zamelcentra door t e  sturen. Hoe lang Hartung en z i jn  staf daar ge— 
bleven z i jn  is niet meer t e  achterhalen. Wel is zeker dat hi j  en 
z i jn  staf  zich op 15  september t e  Nijmegen bevonden o f  op die dag 
opdracht kregen zich daarheen t e  begeven. Z i j n  taak en die van het 
groepje off icieren, die z i jn  kleine staf  uitmaakten, was hier een 
opleidingsschool t e  vestigen. Intensieve nasporingen hebben helaas 
nog geen verdere gegevens aan het licht kunnen brengen over deze eers t  

en laatste Kampfkommandant van de sector’Waalbrugî dan de wetenschap, 
dat h i j  op donderdag 21 september b i j  Elst act ief  was. 

? )  Het huis van Robert Janssen was Kelfkensbos 35. Daarbij behoorden 
de twee panden 3 6  en 37 . Het  hele complex werd successievel i jk  door 
Hartung in gebruik genomen. 

\à) Dat niet alle leden van de Grüne Polizei zo  gelukkig waren om zich 
boven de rivieren in veiligheid te  kunnen stellen, kan geïllustreerd 
worden door een krijgsgevangenenstaat van 20 september 1944. De 82s te  
airbornedivisie nam op die dag zeven leden van het muziekkorps ge— 
vangen. ü .').5’É, W‘1- 

1) Onder Jonkerbosch wordt hier verstaan het gebied aan de zuidzijde ; 
«' \‘ van de Oude Mollenhutseweg. 

| 
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Als voorspel Op de gevechten van de komende dagen beleefde de binnen- stad in de namiddag reeds een paar spannende uren. Alle bewoners van panden, die in de nabijheid van de Waalbrug gelegen waren, kregen die 
middag bevel zich er0p voor te bereiden, dat de brug tot Springen ge- 
bracht zou worden. Tevens werden door de Duitsers om tamelijk duistere redenen de woonschuiten Op het Maertje gevorderd. Een direct hierbij 
betrokkene schreef hierbver: 'om vier uur zi jn toen officieren in Duits 
uniform b i j  ons gekomen met het bevel om tegen vier uur alle grote boten 
klaar te leggen, waar z i j  met tenminste vier of acht man in zouden kun— 
nen. De bewoners van de verschillende woonschuiten zijn toen aan het zoeken gegaan. "Vat deze oude maar" zei ik. De goeden wilden wij natuur- lijk achterhouden, zoals mijn eigen schip, dat van N. ,  dan het schip van van der K. en nog drie van ons. De mensen van het Meertje hebben 
toen enkele oude boten klaar gelegd. Tot aan het donker zijn wij met de boten bezig geweest, dat wil zeggen hebben de nieuwe schepen die we niet ter beschikking wilden stellen van de Duitsers doen zinken, door er grote stenen in t e  sjouwen en er water in t e  laten 10pen. Broeder T .  heeft ons bi j  dit werk ijverig geholpen. De Duitsers waren net gek en liepen maar zenuwachtig op en neer. De beide officieren die ons bevel gegeven hebben om de boten klaar t e  leggen, hebben wij niet meer gezien.' Ook veel be- woners van de benedenstad kregen de waarschuwing ramen en deuren ge0pend te  houden b i j  de te  verwachten luchtdrukverplaatsing door het springen van de brug. Er gebeurde echter niets, nóch om zes uur, nòch later. Van 
een gegeven bevel om de waalbrug te laten Springen Op die avond is nooit iets naders bekend geworden, zodat heel deze affaire alleen een aanwij- zing vormt voor het in paniek geraakt zijn van enkele Duitse officieren. Nog voordat de schemering‘üiel, was men erin geslaagd de elektrici— teitsvoorziening weer Op gang te  brengen. Na koortsachtig werken lukte het tegen zes uur de oude centrale aan de waalkade in werking te  stellen. Daar stond echter tegenover dat het lokale telefoonverkeer na zeven uur ernstige moeilijkheden ondervond. Op bevel van de Duitsers moesten hele groepen 'afgestopt' worden. Artsen en ziekenhuizen werden hier aanvanke- lijk de dupe van, maar ook de L.B‚D. werd hiermede een communicatiemid- del ontnomen. Alleen de beide piketposten aan de Hugo de Grootstraat en de Hatertseweg en het Hoofdbureau van Politie 1) bleven nog voor de bur- gers via de stadstelefoon bereikbaar. Het interne contact met de beide uitkijkposten was om andere redenen volledig verloren gegaan. 0m vier uur hadden de L.B.D;*ers de post op de Marathontoren in het Goffertstadi- on moeten verlaten en plaats moeten maken voor Duitse soldaten. Kort na zessen moest ook de uitkijkpost Op de Twentse Bank aan de Hertogstraat ontruimd worden. De Duitsers hadden door het uitnemen van de lampen de telefooncentrale onklaar gemaakt. Het P.T.T. personeel slaagde er echter in door de Wèhrmachtslijnen uit te  schakelen, waarop de lampen waren blijven zitten, de centrale weer gedeeltelijk in gebruik te  nemen. Zij haalden deze lampen eruit en gebruikten ze voor het inschakelen van stads lijnen. Daarbij werd na ieder geeprek de hoofdstroom een t i jd je verbroken om de om het gebouw sluipende Duitsers niet de gelegenheid te geven vast t e  stellen dat de telefoon nog werkte. 

1) zie p. 139, voetnoot l. 
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De Eerste Aanval Op De Waalbruggen. 

Het was tegen zeven uur in de avond dat Gavin zich in verbinding stel— 
de met het hoofdkwartier van het 5083te, dat in de Wester Meerwijk lag. 
Van de beide andere regimenten waren op zijn commandopost uiterst gunsti- 
ge berichten binnengekomen. Zonder twijfel zouden z i j  de gestelde doelen 
bereiken en z i j  hadden hiertoe beslist geen versterkingen van node. 
Gavin had zo de zekerheid dat op het 50 ste regiment geen beroep zou 
worden gedaan om elders hulp t e  verlenen. maar er was nog een tweede en 
zeer belangrijke reden dat hij, de bevelhebber van 823te divisie, aan 
Roy Lindquist, commandant van het 5083te, bevel gaf op te rukken naar 
de waalbrug en deze te nemen. 
Uit informaties, die hem uit Nijmegen van de zijde van de ondergrondse 
hadden bereikt, kon Gavin geen andere gevolgtrekking maken dan dat een 
snelle stoot naar de waalbrugxniet op noemenswaardige Duitse tegenstand 
zou stoten. Een algemene aftocht van de Duitsers uit Nijmegen scheen 
plaats gehad t e  hebben en'aangezien tamelijk betrouwbare bronnen uit de 
ondergrondse beweging nogmaals verzekerden dat Nijmegen praktisch onver- 
dedigd was en daar het juist op het verrassingselement aankwam als de 
patrouille succes zou willen oogsten, waren er tevoren geen verkenningen 
gedaan.' 1) De ondergrondse s eelde Captain walter Silver, hoofd van de 
inlichtingensectie van het 5083te nog een belangrijke mededeling in han— 
den: 'vlak b i j  de oprit naar de Waalbrug bevond zich een controletoren 
voor de vernietiging van de Waalbrug.‘ 2 )  Met deze toren was de Belve- 
dère 3 )  bedoeld en, aldus Gavins eigen woorden, 'omdat de ondergrondse 
wist waar het gebouw gelegen was, van waaruit naar z i j  zeiden de Spring— 
ladingen in de brug onder controle stonden, werd bevel gegeven deze 
(toren) te  vernietigen.’ 4 )  

Nog kort voor men in Engeland Opgestegen was, hadden Gavin en Lind-‘ 
quist over de verovering van de Waalbrug geaproken. In dit gesprek had 
Gavin Lindquist Opdracht gegeven te  proberen de Waalbrug zo Spoedig 
mogelijk na de landing t e  bezetten, maar dit onder 
1) William G. Lord, 'History of the 508th Parachute Infantry,‘ 

Washington, Infantry Journal Press, 1948, p. 43. 
2 )  William G. Lord, 'History of the 508th Parachute Infantry,' 

washington, Infantry Journal Press, 1948, p. 44. 
3 )  Deze toren, die eens deel uit…maakte van de stadswal, ligt ifiinoord— 

westelijke hoek van het Hunnerpark, vlak bij de zuidelijke Oprit van 
de Waalbrug. ”Hoewel z i j  nimmer deel uit maakte van de keizerlijke 
burcht wordt z i j  in het Spraakgebruik meestal b i j  het Valkhof gere- 
kend. 

4) James M; Gavin, 'Airborne warfare', washington, Infantry Journal 
Press, 1948, p. 105. 



« van Luitenant Ros.Hĳ ze i  onmiddellĳk: "Ik geef de gehele bezett ing 

1)  De juiste gang van zaken rond het bevel aan Lindquist om de Waal- 

f „  Gavins lezing volgens Charles B.MacDonald,'The Siegfried ine 
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een dubbele res t r i c t ie .De eers te  was dat zĳn regiment opgerukt moes t  

zĳn naar de l inie,die zĳ volgens de plannen op de avond van 17 sep— 
tember genomen zou moeten hebben.De tweede beperking bestond hierin, 
dat voor deze aanvalbp de brug niet meer dan één bataljon zou mogen 
worden ingezet,om geen gevaar t e  10pen dat de door het 508ste  b e z e t t e  
sec to r  tegen eventuele Duitse tegenaanvallen onvoldoende tegenstand 
zou kunnen bieden.Toen om ‘ " ”Lieutenant—Colonel Shields War- 
ren,die het Ie batal jon van het 508ste onder zich had,zĳn regiments- 
commandant l iet  weten,dat  het einddoel‚De Ploeg,bereikt  was,gaf Lind— 
quist hem de  opdracht met een gevechtsgroep bestaande uit de ' A '  en 
'B'compagnie van het bataljon,het 8 . 1  cm mortier peloton en de s e c t i e  
zware mit ailleurs van de divisiestafcompagnie Op t e  rukken naar de 
WaalbrugäêGescheiden daarvan zou ook een patrouille van de 'C'com— 
pagnie va I—508 proberen de Waalbrug t e  bereiken.Nadat de stellingen 
bĳ de  Ploeg in s taat  van verdediging waren gebracht zond Warren te— 
gen haëË—äêät‘een patrouille,bestaande uit een peloton infanterie en 
de inlichtingensectie van het bataljon,naar Nĳmegen om het ber icht ,  
dat hoogstens twintig Duitsers de brug bewaakten‚letterlĳk Op zĳn 
waarde t e  t e s t e n  door de zuidelĳke oprit van de brug t e  nemen.Helaas 
weigerde de meegenodÊn radioset zĳn diensten‚zodat Warren pas de vo l— 
gende ochtend een bericht van het groepje ontving.Hun missie was vol- 
komen mislukt. (“uu… 

_ Nadat de duisternis ingetreden was vond Warren het niet hanger ver— 
‚ antwoord nog langer t e  wachten op bericht van de 3tgezonden patrouil 

le.Hĳ gelast te de ' A '  en 'B'compagnie zich om-âáâë-uur t e  verzamelen 
bĳ de Nebo.De Ëerde compagnie,zou,met uitzondering natuurlĳk van het  
peloton dat al in de richting van de stad vertrokken was,achtergev 
houden worden als regimentsreserve. De 'A'compagnie was op tĳd bĳ de  
Nebo doch de 'B'compagnie raakte "onderweg verlore " Warren wacht— 
t e  een uur lang op deze  eenheid‚maar ging tdwrond ‘ uur met de 
'A'compagnie onder Captain Jonathan Adams de Groesbeekseweg af,na 
een gids voor de 'B'compagnie t e  hebben achtergelaten,die niet vee l  
later onder First—lieutenant Woodrow Millsaps de Nebo bereikte,  en 
de ' A '  mensen op afstand volgde.Een half uur voor Adams en zĳn groep 
Op weg gingen naar de Waalbrug,was in Hotel Sionshof kapitein Beste— 
breurt je in gezelschap van een Amerikaanse of f ic ier ,zĳn second in 
command Lieutenant George Verhaeghe, binnen komen vallen.î) Hoewel 
ze  al geruime tĳd zochten naar leden van de ondergrondse waren al 
hun pogingen zonder resultaat gebleven.Tenslotte kwam Bestebreur t je  
bĳ Sionshof binnen.De eigenaar‚de heer J.Theunissen en twee perso— 
neelsleden waren nog op .Bes tebreur t je  vroeg hen o f  z e  mee wilden 
gaan om t e  zien in hoeverre de stad verdedigd was.Een der beide koks ,  
J.T.M.Reinders‚meldde zich.Als 9voorpatrouilleü voor de achter hen 
komende Gompagnie van het 508ste verkenden zĳ in een bewapende j e e p  
de weg,töt  zĳ op de hoek van de Postweg en de Groesbeekseweg aan de  
kant van het café Rissenbeek in hevig Duits vuur belandden.Reinders 
sneuVelde,Verhaeghe liep ernstige kwetsuren op en Bestebreurt je werd 
aan beide armen gewond.Bestebreurtje maakte rechtsomkeer en zĳn 
zwaar gewonde collega werd naar Groesbeek vervoerd.De 'A'compagnie 
was vanaf dit moment volledig aangewezen Op de Nederlandse gids, 
G.van Hees,d ie  zich vrĳwillig gemeld had.Hier volgt een fragment uit 
diens eigen relaas over het Vâârgevallene:'Zondag 17 september ver— 
nam ik ' s  avonds om half acht ĳn duikadres,dat er parachutisten ge- 
land waren.0nmiddellĳk ben ik daarop met een p laat je van de L .B.D.  
om de arm de Groesbeekseweg afgegaan in de richting van de Nebo. 

0m 8 uur passeerde ik de ee rs te  schildwacht van de Amerikanen.Deze 
bracht mĳ naar een commandopost.Daar heb ik mĳn diensten aangeboden 
en ook voorgesteld om contact t e  leggen met de ondergrondse beweging 
in Nĳmegen.De Amerikaanse sergeant vroeg mĳ naar de Duitse pos i t ies .  
Ik van mĳn kant vroeg hem om verdere orders.De sergeant wilde mĳ 
gaarne houden en gaf mĳ een p is too l .Wĳ zĳn toen om 9 uur opgerukt 
naar de Groesbeekseweg.Die colonne stond in radiografisch contact 
met de kolonel.0p de Groesbeekseweg kwamen wĳ in donker ' s  avonds om 
half 11 aan op de St.Annastichting/Dit gebouw moest genomen worden. 
Met vĳf man hebben wĳ toen aangebeld.Van binnen uit werd er gevraagd: 

flWie zĳn daar??waar0p wĳ zeidenb AMERIKANENÍDe deur werd toen ge— 
opend en de gehele bezett ing kwam toen voor de dag onder aanvoering 

over . "  Zĳ hebben toen hun wapenen overgegeven.lk ben toen onmiddel— 
lĳk met d e s f i e t s  verder gegaan,terwĳl de Amerikanen volgden.De twee— 
de kazerne)bleek leeg t e  zĳne 

In de veronderstelling dat er geen Duitsers meer waren.ben_ik_ 

brug t e  heroveren zal wel nooit meer worden vastgesteld,daar 
juist hierover in de archieven van het Department o f  the Army al- 
le  gevechtsberichten van het 508ste  ontbreken.Wel 13 er in het be— 

ì z i t  van $he(bffice of  the fhief of  äplitarw üistory_een manus— 
cript van Captain John G.Westover  9The American Div1s10ns in Ope— 

ration Marke_tfl,dat niet lange: na de oorlog geschreven 18 en waar— 
ua%“ênige b zonderheden vallen t e  ontlenen.De verdere gegevens 
Waarover de‘Amerikaanse Krĳgsgeschiedkundige Sec t ie  beschikt ‚be- 
staan uit correspondentie met de voornaamste o f f ic ieren van de 

82ste,d ie op 17 september in N” 9 ? ‚ _gevoch ten  hebben.De waarde 
hiervan is betrekkelĳk,daar ‘ e jaar na de oorlog-ge: 

( \ , - ‚  ‚ .. " ‚ ” \  
. IX"-«W…. . ‚3J  

Campaign' ‚Washington,0ffice of  the Chief o f  Military ”is cry ,  
p.163 is dat hĳ vóór de landing Lindquist heeft 0pgedragen 'zon— 
der uitstel na de landing' met één bataljon naar de brug op t e  
rukken.Lindquist' vers ie hierover i s ,da t  hĳ begrepen had dat geen 

batal jon naar de brug mocht oprukken,totdat zĳn regiment de anae— 
r e  doelen had bereikt.uetísmui"âfâjpwìg#Ïbk“"fL;uävfw»r-W%,Lĳga 
7Got lost en route?.Messagë,fiarhêss Redfto CO (zonder vermelding 
van tĳd,maarzïanahet Divisiehoofdkwartierïte_OO.15 uur),508th 
Parachute Infantry Journal f i le,17 Sept-16 fikt. 1944. 
Verklaring van Majoor Bestebreurt je dd.1 december 1946,afgelegd 
tegenover de heer Timmers S . J . , a l s  lid van de documentat1ecomm1s— 
s ì e .  ‚ ( ' ,  « ' a  … … - 3 4 9 y  

. * ‘ l ;— ‚ ‚  ‚ - _‚- . _; X 



nu; 
’ ! vooruit ‘gef ietst, tot ik Op het punt Groesbeekseweg komende van de S t .  

' Annastraat,op de hoek van de S loets t raat ,werd aangehouden door een 
twaalftal Duitsers.Plotseling hoorde ik "Halt" roepen en moest ik 
van de f i e t s  afstappen.Zĳ vroegen mĳ waarom ik nog Op s t raat  was.Ik 
heb gezegd‚dat ik naar mĳn me i s j e  moest ,n iet  ver daar vandaan.Een 
van de Duitsers wilde de f i e t s  hebben.0p die f i e t s  had ik een vier— 
tal revolvers zi t ten,met het gevolg dat ik onmiddellĳk wâíg gearres— 
teerd en medegenomen.Dit zal geweest zĳn:plm.kwart voor .Ik—ben 
. ' s - °  --. ° . v "  :—;_19Ĳo_n—gebra ' ' 
overgeîeverdvaan—denflbevelvoerendeaeldwebelf'« _ 

De arrestat ie van haar gids was voor de 'A'compagnie een geduchte 
' tegenslag,want  het betekende dat zĳ zonder 'padvinder'  door d o n k e r _  

Nĳmegen op zoek moes ten_  an naar de brug.Voor de manschappen enapf— 
f ic ieren‚die in hêî_fiîìäââkâî°0nhoorbaar op hun rubberzolen‚omzich— 
t i g  oprukten naar het Keizer  Karelplein,was het onverklaarbaar‚dat 
het verdwĳnen van hun gids samenviel met het zien van de bĳ het plein 
opgestelde Duitse mitrailleurs.Na het t ref fen met de groep Beste— 
breurt je had de Duitse voorpost aan de Postweg zich teruggetrokken. 

; Daar de kazernes‚ook die van de Groesbeekseweg,door de Duitsers ver— 
laten waren,hadden de Amerikanen t o t  Op dat ogenblik geen contact ge— 
had met Duitse troepen en was de opmars zonder enig incident verlo— 
pen.Maar dat zou spoedig anders worden.Een bewoner van een der huizen 
bĳ de Vereeniging?*chreef enige dagen later over zĳn belevenissen: 
'Het zal zowat táëÈ-uur geweest zĳn,toen de eerste schoten vielen.Wĳ 
dachten nog aan burgers ‚d ie beschoten werden,maar plotseling knetter— 
de het mitrailleurvuur zo hevig/dat wĳ begrepen/dat er i e t s  andere 
aan de hand was.Erik hoorde toen Engels spreken en bevelen Op een 
zoemer in morsetekens—seinen.Dan brak het plotseling over en weer 
los.0p straat en in de tuin werd het een fusillade.0nze ruit ging ‚ 

1 met veel  gerinkel naar beneden door de handgranaten‚die vanaf de ‚ 

_ 

‘ (fig“, \’äpQw’D-e. Y … ‚ a a n  … )ó‚__'_ ka'nn2h&c°cc 
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del om het Hunnerpark en het Keizer Lodewijkplein.nDe vijand werd 
door de luchtlanding volkomen verrast. Wel kregen de Duitsers omdat 
de airbornes op de dichtst b i j  de waalbrug gelegen dr0ppingzone nog 
altijd tien kilometer hiervan verwijderd waren acht uur de t i jd  om 
hun troepen bijeen te garen voor de verdediging van het bruggehoofd. 
Ook in Arnhem landden de parachutisten ver van hun hoofdobject, de 
brug over de Rijn, en, vooral van Duitse zijde is na de oorlog be- 
weerd, dat indien deze dropping dichter b i j  de Rijnbrug was uitgevoerd 
, er voor de Britten een grotere kans was geweest de brug bezet te 
houden. Dat de luchtlanding in Nijmegen deze kritiek bespaard bleef 
komt voort uit de omstandigheid, dat de bezetting van de brug nooit 
blijvend zou kunnen zijn indien niet het hoge gebied tussen de Kopse 
Hof en Berg en Dal beheerst werd. 

De landing b i j  Nijmegen hing nauw samen met die b i j  Arnhem en Eind— 
hoven. En heel deze operatie Market was onverbrekelijk verbonden met 
de Operatie Garden. Het Britse XXXe corps onder Horrocks zou vanuit 
het bruggehoofd b i j  Neerpelt door een smalle corridor 0prukken naar 
Arnhem. Binnen vier tot v i j f  dagen verwachtte men aan de Zuiderzeer 
te  staan. De gard tankdivisie zou de Spits moeten afbijten en in een 
bliksemoffensief oor de korst van de Duitse verdediging heen moeten 
breken. Twee infanteriedivisies, de SOste en de 433te zouden volgen 
tot Arnhem. Na het passeren van de Rijn aldaar zouden de drie divi- 
sies dan weer in breed front moeten optrekken en zich.waaiervormig 
ontplooien. 

In de namiddag van 17 september kreeg Horrocks om half drie het 
bericht door, dat Operatie Market naar wens verliep. Horrocks, die 
vanaf een puinberg dicht b i j  de Joe's brug 1) over het Kempisch-Kanaal 
bi j  de GrooípBarrière de laatste voorbereidingen voor de grootste 
uitbraak in de geschiedenis samen met Lieutenant-Colonel Adair de 
commandant van de gì5ge-tankdivisie gadesloeg, stelde daarop het Uur 
H ìiëxant Op 153fiur. orrocks was er niet onkundig van dat aan Duitse 
zijde deze sector bezet was met volwaardige valschermjagers, die ge- 
steund werden door tanks en geschut. maar hij rekende_erop, dat door 

‚ een massaal artilleriebombardement van driehonderdvijftig kanonnen, 
direct gevolgd door de tankcolonne van de Irish Guards, de weerstand 
binnen redelijke ti jd gebroken zou zijn. Om drie uur precies begon de 
artillerie beschieting die snel naar een hoogtepunt ging. Een half 
uur later namen ook de zware mortieren van de 505te divisie aan het 
bombardement deel en liefst tweehonderd veertig stuks veldgeschut 
volgde twee minuten later hun voorbeeld. Horrocks en Adair waren in— 
tussen op het dak van een fabriek aan het kanaal geklommen om het 
begin van het offensief gade te slaan. Het immense trommelvuur dat op 
een gebied van anderhalve kilometer breed neerkwam zou als een wals 
naar voren rollen om zo de tanks de gelegenheid te  geven achter dit 
spervuur op te trekken. En wanneer de tanks zo ver naar vore waren, 
dat de artillerie geen steun meer kon bieden, zouden van bo ogte 
Typhoons met mitrailleurvuur en raketten in de slag ingrijpen. 
De artillerieregimenten en eskadrons werden niet ingezet als een even- 
tueel onnodige veiligheidsmaatregel. Horrocks en Adair hadden hun hulp 
dringend nodig om de brug b i j  Neerpelt achter zich te kunnen laten. 
De weg naar Valkenswaard bood de tanks geen andere mogelijkheid dan 
zich achter elkaar op te stellen. Op een één-tank—front begon dus het 
offensief. Voorop de tank van Lieutenant Keith Keathcote van het der— 
de eskadron van het IIe bataljon tanks der Irish Guards, De tegenstand 
was zwaarder dan men had kunnen vermoeden. Tegen half zeven was de 
brug over de Dommel b i j  Valkenswaard bereikt en het werd al donker 
toen de Irish Guards Group Valkenswaard bereikte. Hun verliezen waren 
zwaar geweest. Alleen al één eskadron had binnen enkele minuten negen 
tanks verloren. De brandende tanks en exploderende munitie had de Weg 
geblokkeerd, zodat een andere route genomen moest worden om Valkens- 
waard te  bereiken. De Irish- en Grenadier Guards bleven die nacht in 
Valkenswaard, de volgende ochtend zouden ze proberen via Aalst-Eind- 
hoven verbinding t e  krijgen met de lOlste Airbornedivisie. Het tijd- 
schema van de garde-tankdivisie dat in vierentwintig uur de afstand 
van Belgische grens naar Nijmegen liet overbruggen, scheen die avond 
al in gevaar te komen,aüu Eindhoven, dat tegen negen uur bereikt zou 
moeten zijn, nog in Duitse handen was 
l ) ]àe 'brug was genoemd naar Colonel J.O.B. Vandeleur, wiens IIe batal— 
jon Irish Guards op 10 september de brug veroverd had. Het IIIe batal- 
jon Irish Guards werd geleid door Colonel Giles Vandeleur. 
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Een Duits opperofficier na de oorlog ondervraagd 1) over de Duitse plannen 
in september 1944, verklaarde onder meer: 'De gehele situatie was in de 
herfst van 1944 een zaak van ernstige bezorgdheid voor het Duitse opper— 
commando. Ofschoon dit Oppercommando zich realiseerde, dat de geallieerden 
voldoende airbornetroepnn hadden om een grote luchtlanding uit te  voeren, 
meende het anderzijds, dat zo 'n landing alleen zou plaats hebben gecombi— 
neerd met een aanval vanuit de zee, gericht 0ppeen punt achter de Duitse 
linies. De luchtlandingen kwamen als een verrassing vanwege de gekozen 
t i jd en plaats. Tegen midden september was de consolidatie van de Duitse 
strijdkrachten zover gevorderd, dat men het uitvoeren van een luchtlanding 
in midden Holland te  riskant voor de geallieerden achtte. Bovendien waren 
de Duitsers er zeker van, dat de talrijke waterwegen in deze sector het ter 
rein onbruikbaar maakten voor operaties met tankcolonnes, die onontbeerlijk 
waren ter ondersteuning van de airbornetroepen.' 2 )  

In de eerste helft van september zijn door von Rundstedt en Mbdel diverse 
speculaties gemaakt over de mogelijke inzet van de airbornetroepen, die 
Eisenhower in Engeland nog in reserve hield. Geen van beiden heeft in deze 
voorspellingen laten blijken, dat z i j  een luchtlanding op Nederlands gebied 
voor waarschijnlijk hielden. Een luchtlanding ten Oosten van de Rijn in 
Duitsland hielden z i j  daarentegen niet voor onmogelijk. Op lange termijn 
zijn hun voerapellingen ook uitgekomen, want Op 24 maart 1945dhad deze lan— 
ding werkelijk plaats tijdens de Operatie Varsity. Toch waren er in septem- 
ber 1944 wel enige voorbereidende maatregelen getroffen om zich snel tegen 
een geallieerde luchtlanding in Nederland te weer te stellen. De directe 
aanleiding daartoe was een bericht, dat de afluisteringsdienst van de Duit- 
se vijftiende armee Op zondagavond 10 september te half tien opving. De 
tekst hiervan luidde: 'Met het kaden van de landingsvaartuigen voor tanks 
moet onverwijld begonnen worden. De bemanningen moeten paraat blijven, de 
motoren moeten warm gehouden worden, alle landingsvaartuigen moeten precies 
ten Noorden van het BENQ—strand verankerd worden, minstens 100 yards van 
alle boten en vaartuigen. De landingsvaartuigen voor tanks moeten na het 
lossen onmiddellijk terugvaren.' 3 )  De tekst van de boodschap bevond zich 
binnen een uur Op alle Duitse hoofdkwartieren en om half elf werd voor de 
Duitse troepen in Nederland Alarmstufe II uitgevaardigd. Eeen landing Op de 
kust in combinatie met een luchtlanding scheen niet tot de onmogelijkheden 
te horen. Daar kwam nog b i j ,  dat Generalleutnant Heinz von Wülisch, staf— 
chef van Christiansen, de Duitse militaire bevelhebber in Nederland, Model 
de dag tevoren had medegedeeld, dat gliders (Schleppflugzeuge) boven Cronin 
gen verschenen waren om verkenningen t e  verrichten. 4 )  Toen was al voorge- 
steld om eenheden van het IIe SS—pantserkorps naar het Noóden te verleggen. 
Model was hierop niet ingegaan, maar na dit tweede bericht gelastte hij 
Bittrich om uit het IIe SS—pantserkorps een aantal mobiele eenheden t e  vor— 
men en onmiddellijk te kunnen ingrijpen. Tevoren — de order aan het IIe 
SS-pantserkorps werd ' s  nachts om drie minuten over één uitgestuurd — was 
Christiansen opgedragen de uiterste waakzaamheid te betrachten en tran5port 
middelen gereed te houden voor de aan de Waal liggende eenheden. 

In hoeverre aan deze bevelen gevolg gegeven is ,  valt moeilijk meer na t e  
gaan. Bij de meeste garnizoenen bestonden deze Alarmeinheitej al. Het waren 
een soort stoottroepen, meestal niet groter dan veertig man, voer wie één 
of twee vrachtwagens gereserveerd waren om Op het eerste bevel naar een 
bedreigd gebied vervoerd te kunnen worden. Het belangrijkste gevolg van Mo— 
dels bevel schijnt wel geweest te  zijn, dat deze alarmeenheden, die groten— 
deels uit bureaupersoneel samengesteld waren, ook na hun kantoortijd bijeen 
bleven om zo sneller te kunnen ingrijpen. Werkelijke betekenis had Models 
bevel alleen voor het IIe SS—pgntserkorps, de enige operationele reserve, 
die Op Nederlandse bodem stond. En dit korps slaagde er inderdaad in op de 
luchtlandingen b i j  Arnhem en Nijmegen wonderbaarlijk snel te reageren. 
1) Ondervraging van Dr. Wilhelm H. Scherdt, O.K.W. Historische Sectie, alge 

mene ondervragingsinstructie no. 11 ondervragingscentrum van het Ameri— 
kaanse zevende leger. 

2) Ratägon McG. Tompkins, 'The bridge', marine Corps Gazette„àpril 1951, 
p. . 

3)Dit bericht bevatte in gecodeerde tekst schijnbaar aanwijzingen voor de 
operatie Market. ‚{ C [5 ‚_ 

4 )  Kriegstagebuch " , 9.9.44., 4 % W M 4 . 2 5 … .  
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Student was de enige, die vermoedde dat er een grote Operatie Op t i l  
was. Hij verwachtte op de avond van 1Ê september een offensief van de Brit— 
ten vanuit de bruggehoofden aan het Kempisch+Kanaal. Maar de hiermee annex 
zijnde luchtlanding was voor hem en voor alle andere Duitse generaals een 
perfecte en algehele verrassing._Mbdel of Student zouden beslist niet aan 
de rand van de gevarenzone hun hoofdkwartier hebben Opgeslagenaals z i j  enig 
voorgevoel of enige kennis zouden hebben gehad van de Op handen zijnde 
luchtlanding. 

Jodl profeteerde Op 16 september, dat luchtlandingen in Nederland, Noord— 
Duitsland en Denemarken niet uitgesloten waren. Hoezeer de Duitse leger- 
leiding mistastte, blijkt wel uit het bericht in et Kriegstagebuch van de 
Oberbefehlshaber West gedateerd 17 september 13 ‘ur à55 waarin uitvoerig 
de mogelijkheden nagegaan worden, die de geallieerden hadden om aan de Ne- 
derlandse kusten of in het gebied van de wadden- en Westfriese eilanden t e  
landen. En het bericht in de Morgenmeldung van DB West van dezelfde datum, 
dat achter Calais tran3portvliegtuigen en gliders geland waren, bood al 
even weinig aanvdjzingen, waar in de komende dagen of weken de Britten en 
Amerikanen zouden landen. 

De vroegste Duitse melding over het neerkomen van de airbornes b i j  Nijme- 
gen komt voor in het oorlogsdagboek van OB West. De staf van General Kamm- 
ler l )  meldde om vijf minuten over twee, dat parachutisten geland waren 
b i j  Graasbeek en Kranenburg. Het korps Feldt gaf v i j f  minuten later een 
bericht door, dat tussen de vijfhonderd en tweeduizend man en dertig zweef— 
vliegtuigen tem Zuiden van Nijmegen en b i j  Kranenburg — Mook - Groesbeek 
geland waren. 2 )  Daarna kwamen de berichten over de luchtlandingen in een 
onafgebroken stroom b i j  von Rundstedt binnen. Tien voor half drie meldde 
de l t e  Flakdivisie luchtlandingen in het gebied van Nijmegen - Emmerik. 
0m vi j f  voor half drie werd de luchtlandingàbij Arnhem en Eindhoven voor 

.«het eerst vermeld. Om kwart voor drie zijn berichten binnengekomen over 
luchtlandingen Op het vliegveld Eindhoven, ten Zuiden van Nijmegen, in het 
gebied van Goch, ten Westen van Arnhem en tussen Emmerik en Arnhem. Deze 
eerste binnengekomen meldingen gaven von Rundstedt en Model nog geen enkel 
houvast, wáár en in welke omvang parachutisten en gliders omlaag kwamen. 
Ook tussdn Arnhem en Apeldoorn werden gliders gesignaleerd evenals b i j  
' s  Hertogenbosch. Kwart over drie werden twintig gliders gezien, die zich 

- boven Rheinberg in oostelijke richting bewogen. Ook in het gebied van Kleef 
zouden tweehonderd vijandelijke parachutisten neergekomen zi jn. Om drie uur 
seinde de 3de Flakdivisie Op Deelen door, dat z i j  omsingeld was. Hoezeer 
de fantasie de waarnemers parten speelde, blijkt wel uit het bericht, dat 
om vier uur in het gebied van Kleef en ten Westen daatvan negentig tot hon- 
derd gliders neergekomen zouden zi jn,  bijna het dubbele van de totale hoe— 
veelheid, die b i j  Groesbeek aan de grond gezet werd. 

Wanneer men al deze berichten van de eerste tweeduur na het begin van de 
luchtlandingen nauwkeurig analyseert, dan ontkomt men niet aan de indruk, 
dat vr i j  algemeen b i j  de Duitsers de Opvatting heerste, dat Wezel en het 
Rijnland de doelen waren van deze operatie en dat de Amerikanen naar Kleef 
en Goch zouden Optrekken. Het militaire district Wezel werd kwart over drie 
in alarmtoestand gebracht en extra maatregelen werden getroffen om de brug— 
gen b i j  de stad wezel t e  beschermen. Vanuit Wezel werd ook naar von Rund— 
stedt geseind, dat men de sterkte van de luchtlandingstroepen‚ die tussen 
Apeldoorn en Xanten geland zouden zi jn, Op één divisie schatte. Tegen half 
vier deelde men vanuit Deelen mede, dat het zwaartepunt van de luchtlandin— 
gen b i j  Arnhem het vliegveld Deelen was. Uit dezelfde bron kwam tegen vier 
uur het bericht, dat talrijke parachutisten geland waren Op het vliegveld 
Bönnighardt in het gebied van Xanten. Op Nederlands gebied werden luchtlan- 
dingen gemeld b i j  Culemborg en Zaltbommeù. De commandopost van Wehrkreis 
VI belde kort voor half vijf een bericht door dat twee curieuze zinnen be-  
vatte. De eerste was, dat b i j  Xanten tweeduizend parachutisten geland waren 
de tweede, dat het gevaar aan de Maas en de Maasbruggen lag, niet aan de 
Rijn. Het is niet duidelijk, hoe generaal Mattenklott, wiens kennis over 
de luchtlandingen onvolledig en onjuist was, tot deze uit3praak gekomen i s .  
Dat luchtlandingen b i j  Eindhoven Arnhem, Apeldoorn en Xanten (een paar 
kilometer van de Rijn verwijderdí erop gericht zouden zi jn de Maasbruggen 
t e  veroveren is een beet je al te  absurd. 
1) Deze staf zorgde voor de lanceringen van de V—l 's  en V—2ts. Kammler ver- 

toefde op dit ti jdstip in het gebied van de luchtlandingen, ergens b i j  
Arnhem of Nijmegen en werd door von Rundstedt 'smorgens om elf uur Op- 
geroepen zich zo  Spoedig mogelijk t e  melden. 

2 )  Het dagboek is nog in handschrift aanwezig. De berichten van 17 septem— 
ber zijn pas laat op de avond ingeschreven. De toevoeging, dat om kwart 
voor twee deze hoeveelheid parachutisten en gliders omlaag gekomen waren 
kan niet kloppen. ' 
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flplannen. Zo luidde de 'samenvatting' van dit berichtzÂ'De tot nu toe ver— 

!x2. 
Een iets helderder beeld kreeg de Duitse legerleiding in het westen, 

toen om tien minuten over ha l f 'v i j f  een bericht van Christiansen binnen— 

kwam, dat b i j  ' s  Hertogenbosch, Culemborg en Zaltbommel geen airbornes ge- 

land waren. wel zouden er troepen geland zi jn b i j  Tiel. Het zwaartepunt 

van de luchtlanding zou ten Noorden en ten Zuiden van Nijmegen liggen. 

Even voor vijven meldde generaal Krebs, Models stafchef, dat er naar z i jn 

inzicht een luchtlanding op grote schaal had plaat ehad tussen Tilburg 

en Arnhem. Het oriënterend overzicht, dat de armee B ' s  avonds rond negen 

uur Opstelde, bewees, dat de Duitsers op de hoogte waren van Montgomery's 

kregen indruk wijst er0p, dat de vijand in samenwerking met de aanvalsgroe 

pen uit het bruggehoofd Neerpelt en met de in het gebied van Eindhoven, 
Nijmegen en Arnhem uit de lucht gelande troepen zal proberen eerst de over 

gang over het Wilhelminakanaal t e  bedwingen en dan die over de Maas (Grave) 

de waal (Nijmegen) en de Rijn (Arnhem), om daarna via Apeldoorn het IJssel 
meer te bereiken.’ 1) 

In tegenstelling hiermee bleek Model op dat moment nog geen duidelijk 

idee te hebben van de plaatsen, waar de Amerikanen en Britten neergekomen 

waren. Over de luchtlanding b i j  Nijmegen werd tenminste het volgende resu— 

mé gegeven: 'Zwaartepunt van de luchtlanding in de rivierbocht om Pals. 2) 
Een zwakkere luchtlandingsgroep b i j  Grave (vi j f t ien km ten Zuidwesten van 

Nijmegen) en Groesbeek geland.' 
Het zou een wonder kunnen heten, wanneer de Duitse legerleiding in het 

Westen door eigen inzicht zo snel de bedoelingen van de geallieerden onder— 

kend had. Een toeval had hun echter de plannen van de luchtlanding in han— 
den gespeeld. Student, die Op de ochtend en voormiddag van 17 september 

Op z i jn  hoofdkwartier in Vught in de voormalige villa van Van Beuningen 
vertoefde, verklaarde later Op een vraag of hij reeds enige uren na de lan— 

ding het eallieerde operatieplan kende: 'Zeker, in de vijandelijke waco— 
glider, 3% die niet ver van mijn hoofdkwartier neerkwam, maakten wi j  het 
vijandelijk Operatieplan buit . '  4 )  wat de precieze inhoud van de door de 
Duitsers buitgemaakte papieren is geweest, heeft Student nooit bekend ge— 
maakt. De furieuze aanvallen, die de Duitsers de volgende dag op de beide 

landingszones voor de gliders b i j  Groesbeek ondernamen, zouden er0p kunnen 
wijzen, dat z i j  wisten, dat nog één of meerdere liften zouden volgen. Waar— 
schijnlijker is het echter, dat de in de glider aangetroffen documenten in 
hoofdzaak betrekking hadden op de operaties van 17 september en daarnaast 
in grote lijnen het plan van Market Garden schetsten. Bewijzen hiervoor 
zi jn bijvoorbeeld te vinden in het dagrapport van armeegroep B ,  dat in de 
vroege uren van 18 september opgesteld werd. De sterkte van de vorige dag 
gelande troepen werd daarin op drie divisies geschat, welke wijsheid de 
Duitsers uit de in de glider aangetroffen papieren verworven kunnen hebben. 
maar hun verwachting, 'dat met volgende landingen met drie tot vier lucht- 
landingsdivisies rekening t e  houden valt, waarbij het nog onduidelijk is;;  
of deze krachten in hetzelfde gebied of in meer oostelijke richting neer- 
gelaten worden,' 5 )  sloeg de plank radicaal mis. Ook de prognose, dat 'ook 
gedurende de nacht met voortzetting van de landing rekening t e  houden valt; 
was bezijden de waarheid. Op de derde plaats wistencb Duitsers rond midder- 
nacht nog steeds niet,  waar de geallieerden precies neergekomen waren. 
Zo hield armeegroep B nog steeds vol, dat 'de tegenstander b i j  Nijmegen ge- 

. 
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in de Ooy gelegen i s .  Generaal-majoor B .  Koning, die in z i j n  boek 
'Bevrijding van Nederland 1944—1945' ,  Nijkerk, G.F.  Kallenbach N . V . ,  
z . j . ,  Model b i j  voortduring doodverf t  als Duits Opperbevelhebber in 
West—Eur0pa, fantaseert  op p . 4 3 : ' D e  parachutisten, die de g ro te  Waal— 
brug moesten nemen, landden in de Ooypolder, ten oos ten  van Ni jmegen’ .  

) De Waco CG—4 glider werd alleen door de Amerikanen gebruikt. Van de 
82s te  airbornedivisie gingen Op zondag 17 september twee gliders 
verloren: één boven het Kanaal en één vijfentachtig mij l  ten Zuid— 
westen van Nijmegen. (HQ. 82nd Airborne Division. APO 469.  31 Oct0ber 
1944.  S ta t is t ica l  study based  on repo r t s  o f  division personel ,  o f  
glider landings o f  82nd A/B Division Troops in operat ion ' M a r k e t ' . )  
De betref fende glider moet derhalve t o t  de eers te  l i f t  van de Ameri— 
kaanse lOlste airbornedivisie.behoord h e b b e n . -  

) Interview, dat W. Michels Op 20 september 1959 met Student had. 

) irisgstagebuch ĲGB, aanhangsel b i j  het  dagrapport, 17 .9 . l 944 .  
T;°.. : ‚\ ‚‘_, .l. …, ' ‚ ,__ ' ‚  '__'*r'-:' _‚ “' . f ‘  ‚ "  ‘ _"- __ ._.—‚ ‚__ _‚ , ‚ __ ._. .L. 

) ill”_L '._;-L'_;‚S bâá_i‚€ aJ t l ì  ..ĲJ.J.J , .L7 . ‘j . L 4  , <ld‚òl”.v.pz‚_g_ynj_xûl° b . 
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Hoe betrekkelijk gering de kennis der Duitsers was aangaande de inzet van 
de airbornetroepen kan nog het best geillustreerd worden aan de hand van 
het fe i t ,  dat de inlichtingendienst van OB West maandagavond mededeelde 
aan armeegroep B,  dat een Amerikaanse luchtlandingsdivisie b i j  Warschau ge— 
land was! 1) 

Dit alles neemt niet weg, dat de vondst van deze papieren het de Duitsers 
mogelijk maakte hun plan de campagne zonder gevaar voor verrassingen Op t e  
stellen. Zo konden ze hun oostflank van troepen ontbloten, omdat de Britten 
en Amerikanen voor10pig alleen de bedoeling hadden pal naar het Noorden 
door te  stoten. Zi j  doorzagen ook meteen de zwakke punten van de hele Ope— 
ratie. Wanneer het hun zou gelukken de verdere luchtlandingen, waarin het 
plan van Garden voorzag geheel of gedeeltelijk te  doen mislukëëpben z i j  er 
tevens in zouden slagen een verbinding tussen Horrock's XXXe rps b i j  
Neerpelt, de 823te airbornedivisie b i j  Nijmegen en de Britse lste luchtlan- 
dingsdivisie b i j  Arnhem t e  verhinderen, zouden z i j  Montgomery's troepen 
een geduchte nederlaag toebrengen. Met des te  meer kans van slagen konden 
z i j  dan in een later stadium door de Ardennen naar Antwerpen Oprukken. 
Juist de dag vóór de luchtlanding was in het Führerhoofdkwartier hierover 
de beslissing gevallen. Hitler was ervan overtuigd, dat de toestand aan het 
westelijk front stabiel geworden was en de geringe terreinwinst, die de 
Britten de laatste tien dagen in België behaald hadden, was voor de Opper- 
s te veldhher van de Duitse weermacht een bewi js,  dat zi jn generaals hem in 
het Westen de adempauze zouden verschaffen om voorbereidingen t e  kunnen 
treffen voor het Duitse tegenoffensief. 2 )  In de nachtelijke bespreking van 
17 Op 18 september Op het Führerhoofdkwartier gaf Hitler als zijn mening te  
kennen dat de toestand in het Westen veel ernstiger was dan die in het Oos— 
ten. Het meest kritieke punt was het volledig ontbreken van reserves. 
Er was in heel Duitsland geen divisie aanwezig, die per spoor— of wegtrans- 
port naar Nederland gebracht kon worden om in 'de slag om Arnhem* 3 )  in t e  
grijpen. Voor10pig moesten lokale troepen, reserveëenheden van oudere lie— 
den, vestingtroepen, politieëenheden, Flaksoldaten, militaire politie, on- 
derofficiersscholen, bouwbataljons, kortom al  degenen, die een uniform 
droegen, een geweer hanteren konden en zich niet te  ver van de strijdtone— 
len bevonden, Op eigen kracht proberen het geallieerde tegenoffensief to t  
staan t e  brengen. Hier kwam echter vrouwe Fortuna von Rundstedt en Model 
een handje helpen. De landingen b i j  Arnhem en Nijmegen hadden plaats in 
een gebied, waar veel troepen aanwezig waren: het IIe SS-pantserkorps, het 

-„Ù,A_korps Feldt en het IIe Fallschirmkorps. 4 )  
\ Blijkens de op de hoofdkwartieren van von Rundstedt en Mbdel binnengeko- 

men meldingen, waarvan de authentieke akten bewaard gebleven zijn, hebben 
de generaals Bittrich en Feldt vrij snel gereageerd Op de alarmerende be— 
richten, die hun via de Luftwaffennachrichtennetz en andere kanalen bereik— 
ten. De commandant van het IIe SS-pantserkorps, wiens eigen verbindingen 
intact gebleven waren en die daarnaast met de in Oosterbeek residerende 
Mbdel gemakkelijk contact op kon nemen, was daarbij aanmerkelijk in het 
voordeel. Feldt had daarentegen met een klein deel van zijn troepen geen 

. verbinding meer en ook de staf  van Wehrkreis VI was er niet op voorbereid, 
dat z i j  als administratief lichaam plotseling gebombardeerd werd tot hoofd— 
kwartier van een str i ‘dend ' leger ' .  5 ‘ CĲ&4bvn Pub&' 
l )  Kriegstagébuch Hee të£uppa…B, 18.9.44., 19.05ïflä:ieâeagflsgfáäâ G-3 OB 

'West mit G—3 Armeegrnpjp B. 
2 )  Het definitieve besluit, de dag voor de luchtàandingen geconcipieerd, om 

aan het Ardennenfront tot de tegenaanval over te gaan, zou zeker niet 
genomen zi jn, als de plannen van Market Garden aan de Duitsers verraden 
zouden zijn. 

3 )  Onder deze naam is de Operatie Market Garden in de Duitse oorlogslitte— 
ratuur bekend. 

4 )  Het Ile valschermkorps had vanaf 1 juli l944 tot begin september onaf- 
gebroken in Frankrijk gevochten. Het had hier dusdanige zware verliezen 
geleden — de 3de valschermjagerdivisie verloor alleen al meer dan zes— 
tienduizend man —, dat het noodzakelijk werd, wilde men het korps neft 
volledig laten doodbloeden, de gevechtswaardige soldaten van het front 
weg t e  halen en op deze stam een nieuw korps te  enten. 5 September werde 
de restdelen b i j  Keulen verzameld. Het IIe valschermkorps ontving niet 
alleen de opdracht z o  Spoedig mogelijk weer voltallig en goed bewapend 
voonüe frontdienst gereed t e  zi jn, het moest ook de verdoolden van de 
3de, 5de en 6de valschermjagerdivisie Opvangen en in bepaalde gebieden 
verzamelen. Deze gebieden waren voor de staf van het General Kommando 
Ile valschermkorps: ' s  Hertogenbosch, voor de Korpstruppen: Rosmalen, 
Lithoyen, Geffen, voor de derde valschermjagerdivisie: D0ngen, Berlikum, 
Uden, eghel, St.  Michielsgestel, voor de vijfde valscheîgjaferdivisie; 
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Daar kwam b i j  dat, toen er na de luchtlandingen door Wehrkreis VI en korps 
Feldt besluiten genomen moesten worden, de verbinding met Models stafkwar- 
tier verbroken was. Het was Op dat moment tien minuten over half vier en 
na rugge5praak gehouden te hebben met von Rundstedt besloot Feldt om alle 
beschikbare krachten uit de door hem bezette stellingen t e  halen en z i jn  
406de divisie naar Kleef, Kranenburg en Goch t e  laten Opmarcheren - door 
de Duitse draadomroep was bekend gemaakt, dat tweeduizend parachutisten 
ten Noorden van Kranenburg geland waren —, terwijl het Stellvertretendes 
Generalkommando VI alle maatregelen zou nemen om Wezel t e  beschermen. Dat 
Feldt geen contact met Model had kunnen krijgen was niet verwonderlijk. 
Tien minuten over half v i j f  kreeg h i j  telefonisch bericht, dat Model zi jn 
commandopost van het bedreigde Oosterbeek naar Terborg zou verplaatsen, 
maar dat de veldmaarschalk zelf op Bittrichs command0post in Doetinchem 
verbleef. Maar niet alleen Model was gealarmeerd. Ook Mattenklott, de be- 
velhebber van Wehrkreis VI, had zich onmiddellijk na het bericht over de 
geallieerde luchtlandingen persoonlijk op de hoogte gesteld. Vanuit zijn 
commandopost in Rheinberg begaf hi j  zich naar de cohmandopost van de 406de 
divisie in Geldern ( ter  hoogte van Venlo). Met de verwarde berichten, die 
Op dat moment beschikbaar waren, kon hij niet veel aanvangen. Hij deelde 
Scherbenhdng en Feldt mede, dat hi j  de getroffen maatregelen goedkeurder… 
om de 406de divisie uit hun stellingen t e  halen en tegen de Amerikanen in 
het geweer te brengen, dat vanuit Wezel een versterkt gemotoriseerd batal- 
jon op weg zou gaan naar Arnhem en dat een operatie tegen de b i j  Xanten 
gelande parachutisten voorbereid zou worden. Het was inmiddels half v i j f  
geworden en zowel Bittrich als Feldt en Mattenklott hadden het bericht 
doorgekregen, dat het zwaartepunt van de luchtlandingen b i j  Nijmegen en 
Arnhem lag. Voor Feldt en Mattenklott-mocht dit een verrassing zi jn, voor 
Bittrich was het slechts een bevestiging van zijn eigen opinie. Nog voor 
half drie was Bittrich ervan Op de hoogte, dat ook b i j  Nijmegen een lucht— 
landing op grote schaal plaats vond. Hij was er onmiddellijk van overtuigd, 
dat d e  Arnhemse en Nijmeegse bruggen het doelwit waren van de geallieerde 
luchtlandingen. 

Al had het westelijk Duitse Opperbevel twee uur later nog geen inzicht 
in de omvang van de airborne0peraties, voor Bittrich was de mededeling, 
dat het zwaartepunt van de onderneming b i j  Arnhem en Nijmegen lag, door— 
slaggevend in zijn besluit om het grootste deel van de verkenningsafdeling 
(Aufklärungsabteilung) van de Hohenstaufendivisie onmiddellijk naar Nijme— 
gen te dirigeren. Bittrich wilde weten of de weg naar Nijmegen nog vri j  
was en h i j  wilde zich tevens laten informeren over de situatie in Nijmegen. 
Daar was een vrij minimale Duitse bezetting aanwezig. waarom b i j  Arnhem 
Duitse SS-eenheden klaar stonden om enige uren na de luchtlanding in t e  
grijpen en waarom Nijmegen vrijwel ontbloot was van Duitse troepen moge 
uit het volgende blijken. 

De mogelijkheid dat de stad Nijmegen in land0peraties betrokken zou wor— 
den was voor de Duitse legerleiding in de voorafgaande jaren een punt van 
overweging geweest. Eerst begin 1944 rijpten de plannen om vó r de Westwall 
langs de Maas en IJssel een tweede linie te  bouwen, die als 'Hauptkampf— 
linie' gedacht was b i j  een geallieerde opmars,door Nederland in de richting 
van het Ruhrgebied, dat, in de ogen van de Ddtse strategen voor de gealli— 
eerden het eerste, maar ook meest begerenswaardig doel zou zi jn, wanneer 
de Duitse posities in Frankrijk en Belgiémonder de voet zouden worden ge— 
10pen. Daarnaast ontwierp men een groot aantal stellingsystemen tussen de 
Maas en Rijn in de driehoek Aken — Maastric t - Nijmegen. Begin augustus 
waren de waarschuwingen van Rommel en von ge - hoewel 0pen1ijk gedesa— 
voueerd — wel zover doorgedrongen dat men de laatste papieren voorbereidin— 
gen trof om per 1 september het eerder genoemde gebied to t  één groot stel— 
lingsysteem te  maken. Dit betekende dat alleen al aan de beneden—Rijn 
tussen Wezel en Nijmegen zeven grote en verschillende kleinere stelling— 
systemen ontworpen en de daar0p volgende maanden grotendeels ook tot uit— 
voering gebracht werden. Aan een beschrijving van dit no al ingewikkelde 
defensiestelsel kan hier rustig voorbij gegaan worden. 1 Het z i j  voldoen— 
de op te merken dat deze maatregelen er in grote lijnen op bedacht waren 
een opmars van de geallieerden vanuit het Noorden, Westen of Zuiden in de 
richting van Duitslands industriegebieden te verhinderen, waarbij de ver— 
dediging van de Rijnovergang b i j  Wezdl — de eerste vaste oeververbinding 
stroomafwaarts na Arnhem - een gewichtige functie vervulde. 
1) Zie hiervoor W. Michels en P. Sliepenbeek 'Niederrheinisches Land im 

Krieg' Kleve, Verlag Boss. 1964, 2. Auflage. 
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Men was er begin september b i j  de Duitse militaire leiding niet helemaal 
zeker van dat de geallieerden na de verovering van Antwerpen geen pogingen 
zouden wagen om met hulp van luchtlandingstroepen de weg naar het Ruhrge— 
bied Open te  breken. Dat men het nog in Oprichting zijnde korps Feldt tus- 

‚ sen Roermond en Nijmegen posteerde was in hoofdzaak ter bezettêing v de 
DhaerNbas-Waalkanaalstelling. Aan de nog uit t e  bouwen IJssellinie estee men 

, ly} isgeen bijzondere aandacht: er werden geen troepen aangewezen om zich hier 
& Op t e  stellen. In een goed verdedigbare linie zou dit korps een Opmars zo 

lang mogelijk moeten tegenhouden tot versterkingen ter plaatse gearribeerd 
zouden zijn. Het korps kreeg een louter defensieve taak tegen Operaties t e  
land en uit geen enkele order van dit korps, uit de periode 10-17 septem— 
ber 1944, blijkt ook maar een Spoor van verwachting van Duitse z i jde,  dat 
men een luchtlandingsoperatie westelijk van de Rijn in het aan het korps 
Feldt toegewezen territoir rekening moest worden gehouden. Der Herr Genera 
verzamelde in alle rust de hem toebedeelde en niet bepaald hoogwaardige 
troepeneenheden en had geen enkele reden om voor het vervoer'mmn zi jn sol- 
daten prioriteit t e  verzoeken. Aan het Kempisch—Kanaal dreigde immers geen 
gevaar meer. Student had hier met zi jn valschermleger orde Op zaken gestel- 
En eerst Op de avond van 16 september waren Op papier de organisatie en 
bevoegdheden van Feldt en zi jn korps vastgelegd. Op deze dag voor de lucht 
landingen waren Feldts troepen in hun sectoren gearriveerd, de genietroe- 
pen voor de ondermijning der Maasbruggen met hun voorbereidingen gereed 
en kon het korps Feldt, in onze contreien, geginnen met de bouw van stel— 
lingen aan het Maas-waalkanaal, in het Reichswald, b i j  Mbok, Groesbeek en 
Gennep. B i j  de manschappen die al jaren het munitiedepot in Groesbeek be- 
waakten, hadden zich die dag honderden van deze eveneens oudere soldaten 
gevoegd. Hoewel er enkele mannen van het korps Feldt aan het Maas—waal- 
kanaal lagen, blijkt uit alles zonneklaar dat Feldt verwachtte, dat de 
Nijmeegse bevolking dáár de stellingen zouden graven en z i jn soldaten het 
zouden doen in het gebied zuidelijk en zuid-oostelijk van Nijmegen. Meer 
dan tweehonderd man van het korps waren er Op zondagochtend zeker niet 
aan het kanaal aanwezig. En na de eerste beschietingen van geallieerde 
vliegtuigen namen z i j  ijlings de benen om in Wyler en Kranenburg weer Op- 
gevangen te worden en met andere leden van het korps in een Kampfgruppe 
gevoegd te worden die Op maandagmorgen de Amerikanen b i j  Beek en Wyler aan 
vielen. 

Geheel andere bedoelingen had het Duitse opperbevel in het westen met 
het IIe SS—pantserkorps. Al met al was het een curieus gebeuren dat een 
heel korps ter  'opfrissing' niet naar Duitsland maar naar bezet gebied ge- 
stuurd werd. Dit was volkomen ongebruikelijk en zelfs onmogelijk. De grote 
depots waaruit van de fronten teruggetrokken o f  nieuw Op te stellen forma— 
t ies hun zware materiaal ontvingen lagen alle in Duitsland zelf. Hoewel 
dus in de officiële bevelen van 'Opfrissing' van dit korps gesproken wordt, 
kon hier in werkelijkheid geen Sprake ban zijn, omdat in Nederland noch 

. mensen noch materiaal aanwezig waren om Bittrichs korps weer Op oorlogs- 
sterkte te brengen. De zin hiervan kan alleen geweest zi jn, dat het zwaar 
gehavende korps achter de hand gehouden werd om als brandweer Op t e  treden 
b i j  luchtlandingen, waarvan men hoopte dat zi jn nog enige t i j d  zouden uit- 
blijven, doch waarvan men deels intuitief deels beredeneerd voelde, dat 
z i j  niet lang meer Op z ich zouden laten wachten. Reeds Op 4 september 
waarschuwde de inlichtingendienst van de armeegroep B voor Op handen zi jn- 

ËLUfâäde geallieerde luchtlandingen, zonder t e  voorSpellen waar de geallieerde 
' para's en gliders zouden neerkomen. 1) 

In de daaropvolgende dagen probeerden de inlichtingendiensten van OB West 
en armeegroep B koortsachtig iets t e  weten t e  komen over Eisenhowers plan- 
nen met betrekking tot het inzetten van het potentieel aan luchtlandings- 
divìsies, dat SHAEF ter beschikking had. Spionnage en Abwehr konden tot 10 
september Op geen enkel succes bogen, hetgeen begrijpelijk i s ,  daar het 
definitieve besluit om luchtlandingstroepen in te  zetten eerst op die datum 
viel. Tot dan toe Speelde men aan Duitse zijde met het idee dat het gebied 
ten Noorden van Aken en de'Weiszenburger Senke als favoriete afspringgebie— 
dan door de geallieerden — aanmerkelijk zuidelijker gelegen - beschouwd 
werden. 2)  … . _ ” m_” ‚g. …… a………‚— …°°° °zaacaïf‘? „_ 
l )  Ic—Akten, H.E.eugäefppe—B, ' ’ ‘,”4.9.44. ( ational 

Archivesfi Washin ton . 
, r.5 un……„mpumMnu.auwwumaĳuuaydc 'z…„4z5a‚eaxuuml 

éîíäppe=3 -Züeammea£aasende—Feindbeurtêîlung 6 .9 .44 .  J 2)fläc-Akten,cfleene ‚ 
National Archives? washington). 
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Op de avond van 10 september vingen de Duitsers het merkwaardige bericht 
op, dat de vijand landingsboten gevechtsklaar hield. Dit is tot 17 septem— 
ber het enige betrouwbare bericht dat de inlichtingendiensten van OB West 
en Heeresgruppe B bereikte. Men kon in deze kringen met de Opgevangen tekst 
weinig beginnen, maar toch won de mening veld dat een landing vanuit zee,  
hetzi j  in Nederland, hetzi j  in Noord—Duitsland in combinatie met een lucht— 
landing door de geallieerden voorbereid werd. Voor Nederland werd met on— 
middellijke ingang Alarmstufe II bevolen. Model ordonneerde tevens dat uit 
de aan de waal ingezette troepen en de in Gelderland gelegerde delen (Auf— 
frischungsverbânde) van het IIe SS—pantserkorps alarmeenheden samengesteld 
moesten worden. En dezelfde Model verzuimde niet te vermelden dat deze a- 
larmeenheden bovendien tot taak hadden b i j  luchtlandingen de vijand onver- 
wijld aan t e  vallen en t e  vernietigen. 

Meer interessant dan belangrijk is in dit verband het feit dat von Wfihl— 
isch Op 12 september Model voorstelde de Schiffstammabteilunâîn (dit waren 
de aan de Waal gelegerde eenheden waarvan hierboven Sprake i in de Waf— 
fen SS Op t e  nemen. Ter bewerking van een uniforme bevelvoering was dit 
een zeer logisch voorstel, doch Model ging er niet Op in. Voor Noord—Duits— 
land werden geen speciale maatregelen genomen. Dit was ook niet noodzake- 
lijk daar Wehrkreis X,  waartoe deze kuststrook behoorde reeds lang een 
'Alarm Küste' had ingesteld. Dit hield in dat na uitvaardiging van dit co— 
dewoord alle zich daar bevindende groepen en administratieve militaire in- 
stellingen volgens een nauwkeurig uit ewerkt plan tot twee divisies zouden 
worden samenga5ggkkgn‚smolten. Daar éân van deze divisies ook voor de s t r i  
b i j  Nijmegen nog een rol zou spelen komen we hier later Op terug. * 

floor de order van 12 september aan het IIe SS-panterserkorps werd ook 
Himmler duidelijk wat MOdel van de aanvang af van plan was met zi jn élite— 
corps: het in bezet gebied Op verhaal laten komen. Binnen vierentwintig 
uur deponeerde Himmler, als opperste 'SS-heer' ,  dan ook zijn wens Op ta- 
fel om alle SS-pantsereenheden, die Opnieuw uitgerust werden, ten Oosten 
van de R_ijn Op verhaal te  laten komen. Himmdler was ervan overtuigd, dat 
de geallieerden het niet Op een landing vanuit zee zouden laten aankomen, 
maar alleen na luchtlandingen zouden pogen de stroever 10pende oorlogs- 
machine Op een hoger toerental t e  brengen. Daarnaas as Himmèer - von Rund— 
stedtkbn Model hadden dezelfde opinie - van mening dat de komende geallieer 
de luchtlanding ten Oosten van de Rijn zou plaats hebben. De gedachtengang, 
waarvan z i j  uitgingen, was niet geheel onlogisch. Door een landing aan de 
overzijde van de Rijn, zouden de geallieerden de westwallbezetting in de 
rug kunnen aanvallen en waren de geduchte obstakels, die Maas en Rijn ook 
voor een modern leger vormden, met één slag overwonnen. Het denkbeeld dat 
de geallieerden b i j  Aken zouden landen, was al enige dagen verlaten, nu de 
Amerikanen zich klaar maakten om de stad frontaal aan t e  vallen en Models 
inlichtingendienst profeteerde dat de komende luchtlanding oosteli jk bè jw» 
de Rijn b i j  de Lippe zou plaatsvinden. De volledige onwetendheid, waarin 
men echter verkeerde aangaande de geallieerde plannen moest wat de Op- 
stelling der reserves aan tankeenheden betreft tot een compromis leiden, 
waarin men met een z o  groot aantal mogelijkheden rekening moest houden. 1) 

Himmlers voorstel alle reserves aan tankeenheden oostelijk van de Rijn 
Op t e  stellen, zou betekenen alles Op één kaart t e  zetten, waarvan niehand 
met zekerheid durfde beweren dat z i j  uitgespeeld werd. 

B i j  heel dat geharrewar met deze tankeenheden speelde ook Hitlers wens 
nog een rol deze divisies tot kern te  maken van een machtig Duits leger 
dat in de komende maanden door de Ardennen zou Oprukken naar Antwerpen, 
en Duitsland het verloren initiatief zou doen herwinnen. En tenslotte was 
er nog Hitlers bevel dat geen meter Duitse bodem meer verloren mocht gaan, 
hetgeen vertaald luidde, dat een spreiding van deze, overigens sterk gedun— 
de pantserdivisie, gewenst was. 

H resultaat dat uiteindelijk uit de bus kwam was dat de 2de eh 116de 
jifiââiïisie en de lOlde SS—pantserdivisie uit het Westen ' te r  reparatie' 
naar Duitsland werden gehaald. De 9de SS-pantserdivisie zou in Gelderland 
blijven als alarmeenheid b i j  landingen uit de zee of uit de lucht in het 
Nederlandse territorium. Beneden het Keulse zouden de gedunde pantserdivi— 
sies en enkele kleinere pantsereenheden links en rechts van de Rijn gelegê% 
worden in een strook die zich uitstrekte tot de Elzas met als kernpunten 
Bergisch Gladbach, Kaiserslautern en Hagenau. 2)  
1) Het aantal pantserdivisies dat achter het westelijk front opnieuw uitge_ 

rust werd, bedroeg minstens tien stuks. Hieronder waren de late, 2de, 
9de en 12de SS—pantserdivisie en de 17de SS-pantsergrenadierdivisie. 
(General der Panzertruppen bei OB West, Banserlagemeèéung, l2‚8eptember 
1944, p. 80). WWWm5° b…a…a……‚‚w 

2 )  General der Panzertruppen bei OB West, Befehl vom ÌË,.Öeptember 1944. 
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Daar zouden ze  Op volle sterkte gebracht worden, eventueel b i j  een komende 

geallieerde luchtlanding ingezet kunnen worden — sommige alleen op persoon 

l i jk bevel van de Führer— en gereed gemaakt worden voor het winteroffensiei 

dat de Duitse divisies naar de vlakten van Vlaanderen moest brengen. 

Model zelf had von Rundstedt Op 12 september medegedeeld dat h i j  een 

uitwijkkwartier b i j  Arnhem zou betrekken en dat een kwartier in de linie 

Moers - Xanten — Rees in voorbereiding was. 1) Ook b i j  dit besluit ging 

Model van een bepaalde prognose uit, die hij zi jn inlichtingendienst op 

14 september, uiterst vertrouwelijk, aan de divisie— en korpscommandanten 

liet doorsturen. Het volgt hier letterlijk en in extenso :'Aangenomen Ope— 

ratiebevel van Generaal Eisenhower aan de beide legergroepen. 2 )  

14.9.44. De Britse eenentwintigste en de Amerikaanse twaalfde legergroep 

stellen zich met de op hun binnenvleugels te vormen hoofdmachtgroepeh in 

bezit van het Rijnlandsé4Westfaalse industriegebied en het ten Zuiden daar 

van aansluitende Bergische land inclusief Bonn. 

Hiertoe forceert het Amerikaanse eerste leger de doorbraak door de West- 

wall. Aan beide zijden van Aken, gedeeltelijk ten Oosten van de Maas, naar 

het Noorden oprukkend, moet het voor de rechtervleugel van het Engelse 

tweede leger vroegtijdig de overgang pver de Maas vri j  maken. B i j  zi jn Op- 

mars naar de Rijnlinie aan beide zijden van Keulen tot aan Bonn moet dit 

leger30p zi jn rechtervleugel het contact bewaren met het Engelse tweede 

leger; 
De eenheden van het Britse tweede leger stellen zich in gesloten front 

Op aan het Kempisch— en het Albertkanaal. Met z i jn rechtervleugel vormt 

dit leger een overwegend uit tankeenheden samengestelde aanvalsgroep en 

nadat een Maas-overgang tot z i jn  dienst staat ( z ie opdracht van het Ams; 

4.„ rikaanse eerste leger) komt het leger in actie voor een doorbraak naar een 

Rijnlands-Westfaalsxindustriegebied, van welke actie Roermond het zwaarte— 

punt zal vormen. De linkervleugel van dit leger moet, om de noordelijke 

flank te  beschermen, de Waal b i j  Nijmegen bereiken en daardoor de voor- 

waarde scheppen voor het afsnijden van de zich in het Hollands kustgebied 

bevindende Duitse strijdkrachten. 

\«__((-‚‘T A Samenhangend met deze opdracht is een luchtlanding Op grote schaal van 

' : het eerste luchtlandingsleger geprojecteerd ten Noorden van de Lippe in 

het gebied ten Zuiden van Münster. Deze landing zal plaats hebben op een 

tijdstip dat nu nog niet precies vast t e  stellen is. ' 3) 

In dit kader paste volkomen Models plan om zi jn hoofdkwartier aan de 

Duitse beneden-Rijn te vestigen van waaruit hij snel beide toekomstige 

fronten kon bereiken. Arcen was, als deze prognose bewaarheid werd, al een 

zeer ongelukkige plaats voor de Opperbevelh„ebber en daarom verhuisde 

Model voorlopig naar Oosterbeek, van waaruit hij uitstekende verbindingen 

had met Christiansen, Bittrich, Student, von Zangen en von Rundstedt. 4 )  

De Duitse legerleiding in het Westen was ervan overtuigd dat Student en 

zijn valschermleger in staat waren de Opmars vanuit België in de richting 

Nijmegen te  verijdelen. De valschermeenheden, die tussen Eindhoven en Gra- 

ve verspreid gelegerd waren, konden, naar Duitse opvattingen dan ook beter  

naar elders verplaatst worden. Op 15 september gaf daarom Göring zi jn toe-  

stemming om het IIe valschermkorps Op te stellen tussen Emmerik en Bocholt. 

Dit betekende dat de korpstroepen, die b i j  Keulen gelegerd waren en de ver— 

Spreide eenheden, die in Brabant lagen, gebruikt zouden worden ter dekking 

van de beneden-Rijn van Lobith tot bezuiden Wezel, waarbij het gros van 

deze troepen ten Oosten van de Rijn gekazerneerd zou worden. De bedoeling 

hiervan kan moeilijk misverstaan worden: zo was aan de overzijde van de 

Rijn vanaf Arnhem tot bezuiden Bonn een dunne korst van valschermjagers 

en pantsergrenadiers opgesteld die onmiddellijk in actie konden komen als 

de verwachte 'rechüTheinische' luchtlanding een feit zou worden. De tanks 

lagen in de zuidelijkste sector, die, nog steeds gezien door een Duitse 

bril het grootste gevaar liep; de valschermjagers ten Noorden daarvan. 

B i j  Arnhem lag dan een SS-pantsergevechtsgroep om óf aan de Nederlandse 

_kus t  in act ie te komen wanneer de geallieerden daar trachtten vaste voet 

‘Ê aan wal t e  krijgen óf am zich„naarüde beneden—Rijn t e  begeven, wanneer de 
. - ' ”‘ ;“ ‚ ' f '  _-._ "‘.. “"’"? * '.'.:.°:î_v"-- - ‚_ _ . 

veallieerde luöhtlandiâg»noorüëlijkenyzdu plaats hebben dan verwacht werd. 
‘ °'*’- " 5 " . ‘ -  ‚ ‘7 . ___… v_... ‚. - ' ‚  : —… . . .  _ '_' . ' 

'A ; j_ - :  _:X_____-__" ___ĳ' _v_:'_fë" ' _ » ‘_ __ \ .. ‘ __‚___. 9 ::i_'_.__:\-_— _Î‘_ _ ° ' ;  __ ___»_ '._ _*— __ ‘_ _ _ __ _ »‚ìf.‘" -‘— _ _ .__ __ __ —. __ …____ __ __ __ ___ _ Ï-L _ ___,_ .,»ä ___-_ __ _‘_ ‚ - __ _ _ . __ __ _ ‚ 

‘ " ; « Î  __‘_î_ì _?*__.__ _4___ i ;_r' '» _y.__”_,’. " : ;x. ‘  }f': _Ï°d%èî "Ïî‘îî- f“«““w ‘_ a_' L F ; - L _ -  __.z_ __ “ . . : ;  _‘ 

.. ) __ . .a '_ f__  _. ‚_ _ __ _. _ _ _ _  _‚ _ _ ‚ _ .  _ ‚ _ _  __ : ‚ ___. _ ‚ ‚  | _  __._*_… __ . __. __‚_' ,‚_‚_\ ‚_ _ .  

. . . .  .. ' .: _ _ - .  ‚ ‚  " l ; . . w ' _  __ __ __ " t — " ' ĳ '  _‚ _ (___ _‚_ _\__ )M ‚ . : sĲ  _ . ‚_ : :_  __’__‘‚.__._;__:___, \_‚.* ä ?  _ -_qi(-_ _d_; -_ .__‘_.  __ __ ‚._.. ___ 

dit alles een noodoĳïdëâîfig‚üüan - ' ‘ ïëësefiwesäfiarën “% 

er voor het Duitse opperbevel niet meer beschikbaar. Al deze eenheden ware '  

in statu renascendi en hun gevechtskracht werd niet gedekt door de weidse 

namen die l voerden. Het ongunstige krijgsverloop en de dreiging van een 

airbornelanding Op Duits grondgebied noopten tot maatregelen, waarvan de 

Duitse legerleiders tot dan toe geen gebruik hadden behoeven te maken. 

Veel belangwekkender is echter een ander aSpect van deze zaak. Er is 

veel geschreven — en b i j  tijd en wijle drukt deze legende weer Opnieuw op 

. + ‚ »__ - 

l )  KriegStagebuch Heer r _…„… 12.9.44. “ë“ * : - .= :—— Exam la“r L 

. . . ...... *’°‘ÏB’ ‚,_ . f...—sea… .,...) 
) Deze Zln is alleen vermeld in het concept, doch in het origineel weg e— 

laten. L é e  ' 

3) Ic—Akten, ‚ 14.9.44., z.—R_‚.Mg„… me..;„.„ afîü Ma... 
_ _ _ €ra£b‚ |.‚q‚‚4‚'„ 

4 )  De voorbereiding voor een nieuw hoofdkwartier waÊ vooral tijdrovend 

door de telex— en telefoonverbindingen. 



- dat er verraad gepleegd zou zĳn.Dindemans,alias King Kong,zou de 
plannen voor Market Garden aan de Duitsers verraden hebben. Met voorbĳ- 
gaan aan de zwaarwegende argumenten die hiertegen ingebracht zĳn, is 
uit het vorenstaande wel duidelĳk, dat de plannen voor Market— Garden 
bĳ de vĳand onbekend waren. Von Rundstedt en Model hadden hun verzoek 
om het IIe Valsohermkorps aan d e „  eneden—Rĳn Op t e  mogen stellen zon— 
der meer ongedaan gemaakt,als zĳ ook maar enig vermoeden hadden gehad, 
dat juist in het gebied waaraan de soldaten van het IIe'Valschermkorps 
onttrokken werden, de 101ste  en delen van de 82s te  Amerikaanse airbor— 
nedivisie zouden neerkomen om z e  t e  verplaatsen naar een streek,waar- 
van alleen de geallieerden wisten, dat zĳ niet als landingsterreinen 
in aanmerking kwamen en zel fs niet als opmarsgebied voor het XXXe > „ …  
.kènáhe'corps.No op 17 september ' s  morgens werd het noodzakelĳk ge- 
acht dat de Stu mpanzerabteilung 217 vanuit Goor—Rĳssen,respectieve- 
lĳk Arnhem naar Bergisch-Gladbach werd overgebracht. He s onzinnig 
t e  veronderstellen dat OB West tanks,die speciaal geschi t waren ter  
ondersteuning van de infanterie, uit een gebied weghaalde‚waarvan men 
wist dat het hen enige uren later door de geallieerden betwist zou wor 
den. Noch von Rundstedt noch Model hadden door verraad enige aanwĳ— 
zing waar en wanneer de gecombineerde lucht-landingscperaties der ge- 
allieerden uitgevoerd zouden worden.Wel vermoedde Student op de avond 
van de zestiende dat de Engelsen aan het Kempisch—Kanaal spoedig t o t  
een groot of fensief  zouden overgaan,doch deze  kennis had hĳ geput uit 
de rapporten van zĳn verkennihgsafdelingen. OB West meende, na afwegen 
van al de mogelĳkheden die Eisenhower zou kunnen overwegen om de jacht 
weer op gang t e  brengen, dat SHAEF de streek oostelĳk van de Rĳn zou 
prefereren om er enige luchtlandingsdivisies t e  laten neerkomen. Blĳ- . 
kens het 'aangenomen operatiebevel van Eisenhower' van 14 september 
verwachtte men de eers te  dagen nog geen geallieerde overval uit de 
lucht. 

Ook dit laatste is een belangrĳk aspect .  Er zĳn wel eens stemmen 0p- 
gegaan, die meenden dat een verschuiving van de aanvangsdatum naar een 
wat later tĳdstip meer kans.0p slagen wantde operatie had geboden. Het 
tegendeel schĳnt eerder juist t e  zĳn want dit ui tstel - van bĳvoor? 
beeld een week - had het eers te  luchtlandingsleger geen enkel toes te l  
méér opgeleverd voor het vervoer van zĳn troepen en materieel. Mis— 
schien waren de weersomstandigheden dan gunstiger geweest ,  maar dat is 
ook de enige winst die t e  behalen was. Daartegenover stond het grote 
nadeel dat dàn het IIe Valsehermkorps voor een groot deel ,  zo  niet ge— 
heel, naar de,Beneden-Rĳn zou zĳn overgebracht. Via Emmerik of via 
Kleef zouden deze fanatiek vechtende en goed getrainde soldaten in 
staat zĳn geweest vrĳwel onmiddellĳk in de gevechten bĳ Arnhem en Nĳ— 
megen in t e  grĳpen. 

Aangezien de Duitse militaire leiders in het Westen het voor zeker 
hielden dat Montgomery ook in het verdere verloop van de oorlog geen 
r i s i co ' s  wilde lopen, stelden zĳ zich voor,dat de geallieerde lucht- 
landingstroepen pas in act ie zouden komen als de voorafgaande grond— 
operatie duidelĳke…terreinvoordelen had opgeleverd. Zĳ maakten daarom 
geen al t e  grote haast met de hergroepering van hun noodreserves tus- 
sen Arnhem en Bonn. Het is  waarschĳnlĳk dat de tussen Grave en Eind— 
hoven gelegerde eenheden van het IIe Valsehermkorps zich op 16 septem- 
ber in beweging gezet hebbenbp weg naar Keulen. Daar moesten dan nieu- 
we formaties gevormd worden - in Keulen zelf lagen de eigenlĳke korps- 
troepen - en de legeringsplaatsen verdeeld worden. Dit had to t  gevolg 
dat toen de Amerikanen bĳ Nĳmegen landden nog vrĳwel geen troepen van 
het IIe‘Valschermkorps in het gebied van Kleef—Emmerik gearriveerd wa— 
ren. Het hierna t e  beschrĳven verloop der gevechtshandelingen in en om 
Nĳmegen zou zonder twĳfel voor de Amerikanen al op de eers te  dag t o t  
minder successen geleid hebben wanneer de voor de sneden—Rĳn bestemde 
troepen van dit korps reeds Op hun bestemmingsplaatsen waren aangeko- 
men.Zĳ hadden dan de mogelĳkheid gehad binnen enkele uren met de 82s te  
airbornedivisie slag t e  leveren. En het blĳft de vraag een hypothe— 
tische overigens, of  in dat geval G vin en zĳn mannen niet in ademnood 
gekomen zouden zĳn voordat het XXXeÊËËËpS vanuit Neerpelt in Nĳmegen 
gearriveerd zou zĳn. 

De vraag blĳft o f  de Operatie MarketaGarden door Lindemans o f  door 
anderen aan de geallieerden is verraden. Een iedereen bevredigend ant- 

1) General der Panzertruppen bei OB West, 15 m 17Âeptember 1944, 
Noäàzen (LO—auawîfua 
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woord is hiefĳniet;flg'te geven doch er is t o t  nu t o e  nimmer eniglîn— 
der spoor van verraad gevonden dan dat door King Kong gepleegd. In het 
kort komen de feiten hierop neer. Op 15  september 1944 meldde zich bĳ 
Kiesewetter,hoofd van de contraspionnage der Duitse weermacht voor 
België en Nederland‚de voor de Duitsers werkende agent Chris Lindemanĳ. 
Deze vertelde Kiesewet ter  op zĳn hoofd wartier in Drieb r en dat op 1 
september het Britse tweede leger in£Ëät offensief zou âËâfi*ääfiuit het 
bruggehoofd Neerpelt en dat op dezelfde dag geallieerde parachutisten 
zouden neerkomen bĳ Eindhoven.Van de melding over de geallieerde t roe— 
penconcentraties aan het Kempisch_Kanaal stond Giskes”opvolger nief? 
perplex.Students armee had de concentratie van Bri tse troepen aldaar 
reeds opgemerkt en doorgegeven. Aan het verhaaltje van de luchtlanding 
hechtte hĳ weinig geloof .  Kiesewetter had die ochtend het aangenomen 
operatiebevel van Eisenhower gelezen.Hĳ had de overtuiging dat Models 
inlichtingendienst geen luchtlanding ten Oosten van de Rĳn voorspeld 
zou hebben.als hĳ daar geen aanwĳzingen voor had.Een airbornelanding 
bĳ Eindhoven,luttele kilometers achter het front,leek hem al t e  dwaas. 
De Abwehr gaf Lindemans bericht derhalve niet onmiddellĳk door en 
stuurde King Kong zelf als agent-provocateur terug naar Eindhoven. 1 )  
Van Duitse zĳde is s teeds  ontkend dat men op de hoogte was van de plan— 
nen voor Market Garden. De troepenverplaatsingen van vrĳdag 1 5  en za— 
terdag 16 september vanuit Brabant naar Duitsland zĳn een uitstekend 
bewĳs voor de waarheid van deze ontkenningen.0p zoek naar Duitse bron— 
nen‚die dit ten overvloede zouden kunnen bevest igen‚stootten wĳ op een 
merkwaardige passage in het bewaard gebleven dagboek van de Wehrmacht- 
führungsstab van het OKW. 2) De betreffende alinea ‚luidt: 'Op 1 .10 
(1944) '  meldde een betrouwbare bron, (Abwehrquelle), ’die de eerste lan- 
ding 3)  juist voorspeld had (het bericht kwam verlaat binnen) dat het 
Anglo-Amerikaanse herfstoffensief in de tweede helft van de eers te  
week van oktober zou beginnen en door een nieuwe luchtlanding in de 
gebäeden Arnhem - Nĳmegen en ten Noorden van Venlo zou begeleid wor— 
den 

Het gebruik van het woord 'Abwehrquelle' duidt er met een aan ze— 
kerheid grenzende waarschĳnlĳkheid op,dat hiermede het bureau van de 
Abwehr in Driebergen bedoeld was, ò f  men zou moeten aannemen dat deze 
meldingen uit Denemarken o f  Noorwegen kwamen, daar de term ’Abwehr— 
quelle9 er in ieder geval op duidt‚dat deze berichten niet uit Duits- 
land zelf kwamen.Het klopt ook met de t o t  nu t o e  bekende gegevens: op 
15  september zag Kiesewetter er geen heil in de mededelingen van Linde- 
mans per telex door t e  geven.Toen echter twee dagen later Market Garden 
van plan to t  realiteit werd kon hĳ niet anders doen dan King Kongs ver— 
haal alsnog doorseinen. Ongetwĳfeld waren intussen meerdere off ic ieren 
op de hoogte van Lindemans' $saëshä'en deze wetenschap verhinderde hem 
dhx bericht in de papiermand t e  doen verdwĳnen.De Abwehr in Driebergen 
kon grondige redenen aanvoeren voor het niet doorgeven van het bericht 
en voelde zich sterk genoeg om dit kleine verzuim t o e  t e  geven.En toen 
zĳ twee weken later een overigens onjuiste melding doorgaf over de 
operatie Gatwick - een o f f s  s ' e f  vanuit het gebied Gennep-Nĳmegen i n « : '  
richting Reichswald dat op }èktober zou beginnen en eerst in de aller— 
laatste minuut afgelast werd - kreeg zĳ het predicaat 'betrouwbaar.’ 

En terwĳl von Rundstedt meende nog dagen de tĳd t e  hebben om ooste— 

1 )  T .A .Boeree ‚ 'De  Slag bĳ Arnhem en fiet verraad van Lindemansâz.j. 
Oosterbeek,Boekhandel P.J.Romĳn is de betrouwbaarste verhandeling 
over de affaire King Kong.Boeree heeft hierin aangetoond,dat dit 
verraad niet wel mogelĳk was.0m deze hardnekkige legende alle grond 
van waarheid t e  ontnemen is op deze en de volgende pagina's langs 
een heel andere weg de conclusie opgebouwd dat de operatieplannen 
van Market Garden niet voortĳdig bĳ de Duitse legerleiding bekend 
waren. 

2) Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtführungs— 
stab) 1940-1945.Geführt von Helmuth Schreiner und Percy Schramm. 
Frankfurt am Main,Bernard & Graefe Verlag für Wehrwesen.Band IV, 
Erster Halbband‚1961,p.388. 

3 .  Bedoeld is de luchtlanding van 17 september 1944. 
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lijk van de Rijn, van Arnhem tot in het Zuiden van Duitsland, een 'Wacht 
am Rhein' te kunnen Opstellen, landden op zondagmiddag in Nederland ver 
van de door de Duitsers aangenomen operatieterreinen delen van drie ge- 
allieerde luchtlandingsdivisies. En het was Bittrich die niet lang na de 
luchtlanding van de Britten in Ar hem een verkenningseenheid naar Nijmegen 
zond om de situatie daar te ver e . * >üL&+ 

Hoewel de Duitsers in Nijmegen een gëzzîbkazernencomplex l )  aantroffen 
hebben z i j  in de bijna vier en half jaar dat de stad bezet was, hierin 
nooit een groot garnizoen gehuisvest en het ook niet gebruikt voor Op— 
leidingsdoeleinden. Er waren continu enkele bureaus in gevestigd, maar de 
angst dat de uit de lucht goed zichtbare gebouwen vroeg of laat gebombar- 
deerd zouden worden, weerhield hen ervan de mogelijkheden van deze drie 
kazernes volledig uit te  buiten. In ieder geval staat vast dat tot medio 
1943 in Nijmegen, met omgeving en achterland, praktisch geen militairen 
gelegerd waren. In de tweede helft van 1943 werden steeds meer opleidings- 
scholen en lazaretten naar de bezette gebieden overgebracht. Zo wordt in 
Nijmegen het Ersatz und Ausbildungsbataillon 365 gehuisvest. Deze eenheid 
had als enige functie een reservoir te zi jn van frontgeschikte soldaten. 
Voor de opleiding kreeg het steeds recruten toebedeeld, terwijl het ook 
een groot aantal TGenesenden' kreeg toegewezen. Beide groepen werden na 
opleiding of herscholing ingedeeld in de vier compagnies, van het bataljon 
waaruit, na aanvraag de manschappen vertrokkken naar een Sammellager b i j  
wahn als laatste tussenstation voor hun vertrek naar de fronten. Zowel z i j  
die pas aankwamen als z i j  die op vertrek stonden maakten voor ongeveer twe 
weken deel uit van de Marschkompanie. De staf van deze compagnie was on— 
dergebracht in het Koninklijke Militaire Tehuis aan de Borneostraat. De 
manschappen lagen in het gebouw van de B.L.O. school aan de Timorstraat 
en in het Piusconvict aan de Van Slichtenhorststraat. De recruten kwamen 
voor eerste Opleiding in de Stammkompanie, die gelegerd was in de kweek- 
scholen Groesbeekseweg — hoek Driehuizerweg. Vier compagnies, die uit 
gepefende soldaten bestonden, waren ondergebracht in de gebouwen van het 
zustersklooster en de L.O. school aan de Dobbelmadüeg en in het klooster 
van de Paters Augustijnen aan de Graafseweg. In het laatste was tevens 
het hoepitaal en lazaret gevestigd. De tweede compagnie had zich geinstal- 
leerd in de L.O. school aan de Azaleastraat, de derde in de Nebo, de 
vierde in de gebouwen van de L.O. scholen aan de Pater Eymardweg en de 
Heyendaalseweg en gedeeltelijk ook in het klooster aan de Heyendaalseweg. 
Hun wagenpark was gestald in een boerderij aan de Driehuizerweg, terwijl 
de officieren over meerdere particuliere woningen verdeeld waren Op de 
Van Slichtenhorststraat, de Groesbeekseweg en de Fransestraat. Al deze 
panden waren onderling telefonisch met elkaar verbonden om bij alarm zo 
snel mogelijk in t e  kunnen grijpen. Kort voor Dolle Dinsdag waren twee 
compagnieën van het regiment naar het Maas-waalkanaal getrokken om de 
twaalf kilometer lange kanaaloever en de overgangen te  bewaken. Nog tot 
10 september werden b i j  deze bruggen en oostelijker gelegen wegkruisingen 
politiepatrouilles gesignaleerd, die al het Duitse militaire verkeer in 
beide richtingen steeksproefsgewijze controleerdeh. Toen de Duitse leger— 
leiding de zaak langzaam weer in handen kreeg en daarenboven de eerste 
mannen.van_üivisie 406 aan het Maas-Waalkanaal aankwamen, verdween de 
'militaire politie' successievelijk. Nadat op zondagvoormiddag 17 septem- 
ber de geallieerde jagers de nog maar gedeeltelijk gegraven stellingen 
aan het kanaal onder vuur namen vluchtten de ;J; en de tot graven ver- 
plichte Nijmegenaren hals over k0p in oostelij e richting, daarbij verge— 
zeld door een deel van de Maas-Waalkanaalubezetting. De restanten van de 
toch al niet sterk bezette kanaalstelling trokken zich daarop terug over 
de vier bruggen waar Sprengkommandos van het korps Feldt de avond tevoren 
hun laatste instructie hadden gekregen om in geval van nood de overgangen 
onklaar te maken. Hoogstens honderd vijftig man van de kanaaltroepen zijn 
tenslotte rond het Valkhof beland en hebben daar Op woensdag de laatste 
strijd om de brug meebeleefd. 

De Nijmeegse bezetting bestond in de septemberdagen tevens uit wat SS- 
ers, wier verblijf alleen maar toevallig mag heten. Sinds meer dan een 
jaar was namelijk in Hees - in het St.  Dominicuscollege aan de Dennenstraa 
het St.  Joseph Studiehuis aan de Kerkstraat, en enkele andere panden — 
de achtste compagnie van het IVe (Genesenden) Etjfiíä A. Bataillon SS- 
Panzerartillerie gevestigd. Van deze SS-ers, wier maximale sterkte op 
tweehonderd vi jft ig man geschat mag worden, hebben z i j ,  die een wapen 
konden dragen actief deelgenomen aan de gevechten b i j  het Krayenhoffpark, 
de Hezelpoort en de toegang tot de verkeersbrug. Wij zouden ons aan over— 
drijving schuldig maken, wanneer wij 

1) Op 10 mei 1940 lag in de Krayenhoffkazerne, Groesbeekseweg 165 het 
11de Regiment Infanterie. In de Snijderskazerne, Gelderselaan l-5 
was het 15de Regiment Infanterie gehuisvest. De Koloniale Reserves was ondergebracht in d P i Hendrik Kazerne aan de Daalseweg 3%O.bïg 
Naast dit hierboven_heêëïëîäâë complex was in de De Ruijterstraat 
53—57 een hulpkazerne van II-llR.I. De Koninklijke Marechaussee had haar onderkomen in de kazerne Coehoornstraat 1. Met de bewaking van 
de waalbrug waren Politietroepen belast die in Lent gehuisvest waren. 
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hun aantal Op meer dan TOO—schatten. Meer SâÊrs lagen op zondagmor- 
gen 17 september niet in Nĳmegen. Wanneer men dagboekbladen van des- 
tĳds o f  later geschreven oorlogsbelevenissen zou moeten geloven was 
de SS veel sterker in Nĳmegen vertegenwoordigd.Hiervoor zĳn twee 
redenen aan t e  voeren.0p de ee rs te  plaats bestond de meerderheid 
van de tussen 3 en 10 september doortrekkende troepen uit S$Èrs en 
leefde wel de overtuiging dat z e  niet alleen naar Arnhem trokken 
maar gedeeltelĳk hier bleven. Op de tweede plaats heef t  men in de 
praktĳk vaak de valschermjagers voor SSÊrs aangezien. Zo schrĳft het 
off ic ië le Waalbrugrapport, dat in Nĳmegen aanwezig was '  een Opleidings 
tevens Aanvullin sbataljon van het ĳs anze renadierregiment 
hHermann GÉ ing' ) e n  Op 1 3  september“ë n ó p l e  dingscompagn der in— 
fanterie werd bĳge oegd . ‘  1 )  _De feitenï zĳn echter dat Ful riede op 
5 september de 21 . Ï  ompanie van h e t E  Eund  è“;— 
Regiment Hermann Göring,naar Nĳmegen stuurde. Zo kwaméfi*3$â”üïïÉËe-í7 
kend getrainde en gehardeLonderofficieren naar Nĳmegen en zĳ vorm- 
den hier de ruggegraat van de verdediging.Enkele van hen kwamen bĳ 
de bruggen van Grave en het Maas-Waalkanaal terecht,maar en grande 
masse bleven ze  in deze stad.Hun hoofdopdracht was de verdediging 
van de Waalbrug. 

Tot  de 'regulaire' bezetting behoorden ook een groot aantal Flak— 
soldaten, die het luchtdoelgeschut in en vooral om de stad bedienden. 
Zĳ hebben act ie f  deelgenomen aan de straatgevechten en hun aantal 
ligt tussen de vĳf honderd en duizend man. 2)  

De Waalbrug— en ook de spoorbrug— zĳn gedurende de oorlogsjaren 
door wachtposten bewaakt.De commandant van de bewakingstroepen had 
zĳn bureau in het pand Waalkade no.115.Aan defwestzĳde van de zuide- 
lĳke oever stonden twee houten wachtkeetjes.Doorgaans waren er vĳf 
wachtposten op elke brug,waarvan twee aan de Lentse kant.D„eze pos— 
ten stonden met elkaar en met hun commandant in telefonische verbin- 
ding.0p de Belvédère bevond zich een Duitse uitkĳkpost ter signale- 
ring van vĳandelĳke vliegtuigen.Afweergeschut stond hier echter niet 
Veel extra voorzieningen ter verdediging van de beide bruggen hadden 
de Duitsers niet genomen.Aan de Lentse kant van de Waalbrug stonden 
drie torens,ruim vier meter hoog‚waar luchtdoelgeschut op geplaatst 
was.Bĳ de spoorbrug stond bĳ elk van de beide hoektorens van de 
landhoofden een 2 . 2  cm stuk luchtdoelgeschut. d…1, 

De bewakingsmaêgíäappen voor beide bruggen bestondentìz‚de twee 
maanden voor de an ing uit soldaten van het 'Landesschutzenbatail— 
lon Stet t in '  die eveneens dienst deden aan de spoorbruggen in Ooster  
beek en Zevenaar en de verkeersbrug in Arnhem. 

Van de honderden andere militairen en semimilitairen,die op 17 sep 
tember toevallig in Nĳmegen waren en na de luchtlanding automatisch 
to t  het Nĳmeegse garnizoen gingen behoren,een opsomming naar eenheid 
t e  geven is zinloos. 3)  

Dit was de totale vaste Duitse bezetting op 17 september in Nĳme- 
gen aanwezig‚tenzĳ men hiertoe ook nog de Schutzgruppe wil rekenen. 
Zĳ bestond uit in Nĳmegen wonende Rĳksduitsers en werd na de overval 
op Rusland door de Ortsgruppenleiter van de NSDAP t e  Nĳmegen als 
Dienstgruppe in het leven geroepen.Daar hiertegen nogal verzet rees 

1 )  Rapport aan de Minister van Oorlog van de Commissie van Onderzoek 
ihzake de redding van de Waalbrug t e  Nĳmegen in september 1944,  
met drie Bĳlagen ( A .  BRO. ) ;  op 21 november 1951 aan de Minister 
van Oorlog door de bĳ beschikking van 8 juni 1949,  Geheim L i t t .  
D.112‚ ingestelde commissie aangeboden — Bĳlage A ,  pp. 5 en 6 .  

2 )  Tussen 17 en 2 september 1944_werden in Nĳmegen manschappen ge- 
' den 1 1ceerd van de Flakregimenten 2 2 , 5 5 ‚ 6 4 ‚ 3 4 5 , 4 8 4 , 5 4 7 ‚ 5 7 2 , 5 8 1 ,  

587, 594 ,  614 ,  691,  748, 836 ,  881 en 1252 pius/manschappenxman/deäìuft— 
' W'ôf'fêìì‘fiä. 5 " “  . - - -. ‘.' ‘ _ ;  : - -  o_ :! " . ‘  l -  _ _ _ — : i " *  ‚ E : ,  iÉ 

f;<faáí’îlïüfinuúíwsf _ _ ; ; -  3 : ‘  ; :- .… uhu—n an een zoeklichtba 

3 )  De inlichtingensectie van de 82s te  airbornedivisie constateerde 
op de avond van 22  september: 'De divisie heeft meer dan 2.000 man 
militair personeel tussen 17 en 22 september gevangen genomen.Het 
is niet overdreven‚wanneer vastgesteld Wordt ,dat  op elke vier on— 
dervraagden een nieuwe eenheid geïdentif iceerd werd.Het is bĳna 
onmogelĳk zich een duidelĳk beeld t e  vormen van de t roepen‚die de 
vĳand tegen onze divisie ingezet heeft.Er is geen twĳfel meer mo— 
gelĳk,dat de vĳand afgelopen zondag volledig verrast werd . '  
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van de kant van de Duitsers‚die niet bĳ de partĳ aangesloten waren, 

werden in augustus 1941 alle Rĳksduitsers opnieuw opgeroepen om 
zich t e  melden bĳ de dependance van de Ortskommandatur aan de Kro— 

nemburgersingel.Daar werd de aanwezigen meegedeeld,dat zĳ een 
Schutzgruppe zouden vormen‚bestemd om wachtdiensten t e  verrichten. 

Als uniform werden hun oude Nederlandse militaire uniformen ver— 
strekt‚waarvan alleen de kragen veranderd waren.Op de veldmutsen 
waren(ìoaûkwàtvzwacts kokarden bevestigd.Aan alle mannen,die geen 

/f officiersopleidin .achter—zieh—hadden,werd op de kazernes aan de 
Groesbeekseweg ged rende enige weken een militaire opleiding gege— 
ven.Vanaf september 1942 moest de Schutzgruppe wachtdiensten ver- 

richten bĳ de spoorbrug t e  Nĳmegen,de verkeersbrug bĳ Neerbos en de 
brug bĳ Grave.Voor hen,die afgekeurd werden voor de Schutzgruppe, 
werd de Kombattantengruppe opgericht.Zĳ moesten eens per maand deel-  

nemen aan een militaire instructieles op de Feldgendarmerie.Allen 
ontvingen een wi t te armband met opschrift: Schutzgruppe Niederläfid$‚ 
en gingen zo toch geleidelĳk op in de reeds bestaande Schutzgruppe. 
Eigen wapens hadden de manschappen niet en zĳ’konden een Frans ge- 
weer niet zonder gevaar voor eigen leven hanteren. De wapenen ble— 
ven altĳd achter slot‚evenals de munitie‚die maar zeer spaarzaam ter  
beschikking stond.Sta1en helmen bezat niemand,wel werd er een Frans 
gasmasker uitgereikt.’ Begin 1944 werd door de Ortskommandantur uit 
de Schutzgruppe een ploeg gevormd om assistentie t e  verlenen bĳ het 
aanbrengen van de lading in (op)  de.Waalbru en het to t  explosie 
brengen hiervan.De leiding berustte bĳ een Êìenèest=esp uit Utrecht. 
Het was de bedoeling om voor het geval,dat de hiervoor bestemde 
pioniers (Sprengkommando) en Landesschützen,die op de brug bewa- 
kingsdiensten verrichtten,verhinderd waren de Waalbrug t e  laten- 
springen‚de Schutzgruppe in staat zou zĳn hun taak over t e  nemen. 

Dit hulp-Sprengkommando heeft  tussen tien en vĳftien maal geoefend 
onder leiding van een luitenant van de genie uit Utrecht. 'Vaak heb 
ik demonstraties gezien bĳ het plaatsen en verwĳderen van de dyna— 

mietlading.Dit was het wgrë van de zogenaamde Sprengkommando‚d.i. 
îw een groep van ongeveer? o 'da ten .Zĳ  kwamen met de lading‚die per  

îkfir; auto aangevoerd werd.De lading werd daar aangebracht op de juiste 
plaats in de brug‚waar de nummers zaten.Als dit geschied was,werd 
de draad uitgelegd.Was dit alles gereed,dan kwam de off ic ier het 
werk tenslotte in ogenschouw nemen.Werd dit in orde bevonden,dan 
was de demonstratie afgelopen.Half augustus is de lading er het 
laatst aangebracht‘ en - het tĳdstip ligt misschien ie ts  later - 
hiermee was de ro l  van de Schutzgruppe met betrekking t o t  het even— 
tueel in de lucht laten vliegen van de Waalbrug uitgespeeld.Zĳ is 
daarna niet meer opgeroepen voor oefeningen op de brug.De res t  van 
de Schutzgruppe heeft  vanaf juni wachtposten gesteld voor de Orts- 
kommandantur en de tegenover gelegen Feldgendarmerie aan de Van 
Schaeck Mathonsingel.Dit handjevol derderangs militairen — alle 

% partĳfunctionarissen waren van dienst vrĳ_gesteld - heeft  van 13 
Î ? t o t  17 september voor de Ortskommandantur als wacht dienst gedaan. 
° Na de luchtlanding heeft niemand van hen zich meer gemeld. 

De totale mankracht van de Duitse troepen,die vrĳwel allen posi— 
t ies betrokken hadden bĳ de bruggen aan het Maas-Waalkanaal en Waal 

‚wymag op de ochtend van 17 september geschat worden op$2@êâ man.Toen 
àfwwätÀ de luchtlanding een feit  was en bĳ de Duitsers bekend,besefte Mat— 

( tenklott en vermoedde Bittr ich dat Nĳmegen en de bruggen in.vĳande- 
lĳke handen zouden vallen alsïËïgen versterkingen zouden opdagen. 
De eers te  was als commanderende generaal van Wehrkreis VI en de on— 
der zĳn supervisie geplande graafwerkzaamheden goed op de hoogte 
van de zwakte der Duitse troepen tussen Nĳmegen en Roermond en hĳ 
bese f t e  dat de tweederangssoldaten van Bfivisie 406 voorshands wei— 
nig konden uitrichten tegen de deugdelĳk bewapende en geharde Ameri- 
kaanse parachutisten.Na enig beraad drukte hĳ op de noodknop na 
hiervoor van von Rundstedt toestemming t e  hebben gekregen.0m vĳf 
uur ' s  middags r iep hĳ via de codewoorden 'Blücher en Gneisenau' de 

w@üäô:ôöû‘man administratief personeel van Wehrkreis VI voor front- 
&b>flff „( dienst op.Van deze  maatregel was moeilĳk enig onmiddellĳk e f fec t  t e  

WW” verwachten.Er zouden dagen en weken mee voorbĳgaan voordat deze 
bureaucraten in wapendragers getransformeerd waren.Van de bewakers 
van de.Êeneden-Rĳnbarrière,het IIe Valschermkorps‚waren pas kleine 
groepen in het gebied van Kleef—Emmerik gearriveerd.Nu echter in 
Nederland een grote luchtlanding had plaats gehad leek het hen on- 

waarschĳnlĳk dat elders nog een tweede landing zou volgen.Matten- 
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klott was daarom in contact getreden met de commandant van de pant- 
sertroepen,Generafl Bohlman, die in Koesfeld in het gebied van 
Wehrkreis VI een groot 'Lxger' onder zich had, waar honderden tanks 
Opgesteld waren, waarvan een miniem part in_tact was en de overgrote 
meerderheid zwaar genoeg beschadigd om ze  t o t  schroot t e  verwerken. 
Deze tanks zouden na reparatie ter beschikking gesteld worden van 
de tankdivisies, die een luchtlanding bĳ Munster, aan de monding van 
de Lippe bĳ Wezel o f  elders aan de overzĳde van de Rĳn moesten ver— 
hinderen en wier eigenlĳke opgave het was de kern t e  vormen van 
het leger dat Antwerpen weer in Duitse handen zou brengen.Het was 
vooral Op instigatie van Wehrkreis VI dat nog op deze zondagmiddag 
het besluit viel om uit de beschikbare manschappen van de 12de SS— 
pantserdivisie (bĳ Arnsberg gelegen), de 2de SS-pantserdivisie (bĳ 
Büderscheid), de 1s te  SS—pantserdivisie (bĳ Siegburg) en uit delen 
van de 9de SS—pantserdivisie (bĳ Sieg) twee gevechtsgroepen t e  f o r— 
meren, die zich naar Nĳmegen en Arnhem moesten begeven. 1 )  Het was 
niet t e  verwachten dat deze Kampfgruppe Koesfeld,  die onder Model 
zou komen t e  staan, spoedig zou arriveren, zodat ook deze maatregel 
Op korte termĳn weinig e f fec t  zou sorteren. 2) 

Hier rĳst overigens de vraag wat de Amerikanen aan Duitse tegen- 
stand vermoedden,toen ze  bĳ Groesbeek omlaag kwamen.Gavin vertelde 
hierover: 'Nadat we omlaag gesprongen waren moesten we eerst onze 
command0post opsporen 3 )  omdat we wisten dat koeriers en mensen van 
de verbindingsdienst daar op ons wachtten. Dat was eigenlĳk het 
knelpunt van heel de Operatie: we moesten daar zo vlug mogelĳk aan— 

‚ komen.Binnen een minuu waren we cp weg.0nze groep kwam onder vuur 
van een Duits machinegeweer.Enkele van de bedieningsmanschappen 
sneuvelden toen we deze  pos t  uitschakelden.Zelfs hier ondervonden 
we nauwelĳks enige vertraging. Zeer snel gingen we voorwaarts en we 
slaagden erin binnen vĳfenveertig minuten de plaats van de comman- 
d0post t e  bereiken.lk had een man van de ondergrondse bĳ me,d ie 
naar de eerste de bes te  boerderĳ toeging de telefoon pakte en erin 
slaagde via zĳn code naar heel Nederland op t e  bellen.Zo kreeg hĳ 
veel t e  horen over de Duìëâëaëfoepen,wat z e  deden en hoe de zaken 
in beze t  gebied verliepe regen we een aardig idee over de ac— 
t iv i te i te der Duitse troepen. Veel Duitsers waren er niet.Er wa— 
ren wat S ers in Nĳmegen. Waar we het meeste belang in stelden was 
een reusachtige tankformatie,die,zoals ons verteld was, 5) in de 
bossen z e s  en halve kilometer verderop cpgesteld was.Deze bossen 
waren bekend als het Reichswald.We hadden f o t o ' s  gezien — en ik heb 
ze zelf ook gezien - van dat gebied waarop tanks t e  zien waren en 
wĳ vermoedden dat zĳ daar een aanzienlĳke tankmacht opbouwden. To t  
op de dag van vandaag is e t  me niet gelukt om vast t e  stellen o f  
daar vóór onze landing ffiËËÊ”tanks waren. Vast staat dat op de 

. dag dat wĳ landden er geen 0tanks op het strĳdtoneel verschenen.. . .  
Ik zou in zeer ernstige oeilĳkheden geraakt zĳn als ik éezeèêdem‘ 
dingen daar ontmoet had @) omdat ik zeer weinig ter beschikking had, 
waarmee ik tanks kon bestrĳden.;fà 

Gavin ze l f ,  hoewel hĳ de f o t o '  gezien had,twĳfelde dus later o f  
er in het Reichswald wel tanks geweest waren.Deze twĳfel is gerecht— 

1)  Kriegstagebuch OB West,17leptember 1944‚m5e 2238 (17.00 alan) 
2) Overigens ook niet op lange termĳn. In ieder geval heeft de 

Kampfgruppe Koesfeld Nĳmegen nooit bereikt, ook al werd het bevel 
de volgende ochtend nog herhaald. @r0uwensawie—wilde—men—alarmew 

-e—bestend—bfv——alleen*nogwmaar«uit 
da_staf—dte—ìatër“î”'Nëdëîland ingezet“ËÖUrworden+haar_verliezen 

z..” - - * : _  e s : - c = : : ; ; - ‘  : : o  I'_l01€11. 
3 )  De âlaats van de commandopost was op de Operatiekaart al vastge— 

eg . 
) Bedoeld i s .  in Engeland. 
) Bedoeld i s .  als de Britten in Arnhem 
) Tekst door Gavin op 30 april 1965 uitgesproken tĳdens de televi— 

sie—uitzending'To day—show' van de United States Broadcasting 
êompany.De geluidsbanden van deze uitzending zĳn in het bezit 
van de gemeente Nĳmegen;zĳ vormden de basis voor deze vertaling. 
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vaardigd want er waren daar vóór de luchtlanding geen tanks. 1 ) “  
Alleen blĳft de vraag openstaan‚wat Gavin dan w 1 gezien heeft.Met 
zekerheid valt hierop geen antwoord t e  geven,al lĳkt een verwisse- 
ling van f o t o ’ s  mogelĳk. In dit raam is het dienstig t e  vermelden 
dat in Londen op 14  september een melding uit Nederland arriveerde, 
dat de 9 e  en 10de SS-pantserdiviaie nieuwe tanks zouden betrekken 
uit een depot bĳ Kleef. 2) De inhoud van dit bericht berustte niet 1 
op waarheid.Het grote tankdepot bevond zich in Koesfeld en het 
schĳnt zeer wel mogelĳk‚dat zowel Gavin als de ondergrondse dit La— 
ger bedoeld hebben in plaats van Kleef en het Reichswald. Erg veel 
geloof schĳnt men aan het voorkomen van deze tanks in het Reichs- 
wald bĳ Nĳmegen niet gehecht t e  hebben.Bĳ voldoende zekerheid hier- 
over zou men zich nog wel bedacht hebben alvorens de 82ste  airborne- 
divisie bĳ Groesbeek t e  laten springen.Gavin zelf verklaarde name- 
lĳk la ter :  'Het gebied dat wĳ moesten veroveren en beze t  houden had 
een omtrek van dertig kilometer.Wĳ wisten dat er aanzienlĳke Duitse 
troepeneenheden in dit gebied lagen‚omdat zĳ in grote activiteit 
loopgraven en tankgrachten gegraven hadden langs de oevers van de 
twee grote rivieren‚waarvan wĳ de overgangen moesten forceren. 
Maar wĳ beschikten niet over een preciese schatting van de sterkte 
der Duitsers daar. ’  3 )  Langs de Maas en het Maas—Waalkanaal en in 
mindere mate langs de Waal was in de weken vóór 17 september op ma- 
tige schaal grond verzet en zeker was hier geen grote troepenmacht 
gelegerd om dit werk uit t e  voeren.De hiervoor bestemde _[òivisie 406 
van het korps Feldt was een conglomeraat van oudere lichtingen en 
enkele jongere onderofficieren.Deze paar duizend leden tellende 
fietsende broederschap‚die,onder andere t o t  taak had tachtig kilo- 
meter Maasoever t e  bewaken‚kon de Amerikanen niet bedreigen.Men kan 
er zich achteraf slechts over verheugen,dat de inlichtingen‚waar— 
over Gavin cum suis beschikten,er zo  falikant naast waren. 

Vanuit de hiervoor geschetste situatie waarin het 119 SS—pantser- 
korps gedacht was als een mobiele en parate eenheid voor het geval 
dat de geallieerden t o t  luchtlandingen zouden overgaan,was het nor— 
maal ,dat , toen deze dreiging realiteit geworden was‚Bittr ich de lei- 
ding P Lfiiâhknam van de operaties i â fi  het gebied Arnhem-Nĳmegen. &) 
0m tiéë—over*haîf*vĳf-meldde O b e r s t fi  Tempelhof, hoofdsect ie-  
0peratie der armeegroep B‚dat  Model zĳn hoofdkwartier in Terborg zou 
vestigen‚maar op dat moment nog op Bittrichs hoofdkwartier in Doe- 
tinchem verbleef.De res t  van dit bericht bestond in hoofdzaak uit het 
aanwĳzen van een aantal eenheden,die zich naar Arnhem en Nĳmegen in 
beweging moesten zetten.Voor e Duitse verdedigers van Nĳmegen werd 
bitter weinig hulp toegezegd: ompagnie van heut E. €Ëä A. Regiment 
Hermann Göring en via ’de  omweg' Emmerik—Kl ef ,44nbataljon van de 
10de SS-pantserdivisie.De Op het ee rs te  ge cht wat merkwaardige rou— 
t e . van  dit bataljon hield geen verband met de toestand aan de Rĳn— 
brug bĳ Arnhem‚die op dat moment nog in Duitse handen was,doch kwam 
alleen voort uit de legering van de 10de SS-pantserdivisie,voor wie 
de kor ts te weg over Emmerik liep.Daarnaast had Bittrich nog t e  wei- 
nig inzicht in de bedoelingen der geallieerden om t e  weten, dat het 
Reichswald en Kleef voor de parachutisten geen begeerde doelen waren. 

1 )  Tientallen ondervragingen, die Ji'E.Michels en de auteur Duitse mili- 
taire bevelhebbers en burgers hebben afgenomen zĳn eensluidend op 
dit punt.Ook Op de honderden f o t o ' s  die de Royal Air Force van 
het bewuste gebied genomen heeft‚hebben wĳ nooit een spoor van 
tanks kunnen ontdekken. 

2) Schriftelĳke mededeling van Lt.Kol.T.A.Boeree b.d.  
3 )  Tekst door Gavin Op 30 april 1963 uitgesproken tĳdens de televi— 

sie-uitzending 'Today-show' van de United States Broadcasting 
Company.De geluidsbanden van deze uitzending zĳn in het bezit van 
de gemeente Nĳmegen.Zĳ vormden de basis voor deze vertaling. 

4 )  Een absoluut bewĳs is hiervoor niet aan t e  voeren.ïn geen Duits 
archief wordt melding gemaakt van het fei t ,dat Model reeds op 
zondagmiddag Bittrich hiermede belast heef t .  



Na vĳf uur kwam Bittrichs bevel aan de verkenningsafdeling van de 
Hohenstaufendivisie om de toestand in Nĳmegen op t e  nemen.Dit lĳkt 
in tegenspraak met het gelĳktĳdig genomen besluit om de Frundsberg— 

divisie t e  belasten met de  liquidatie van de geallieerde troepen in 
Nĳmegen.Daar echter Harzers'Aufklärungsabteilung het eers t  gevechts- 
klaar was,stuurde Bit tr ich hem naar Nĳmegen.Helaas is geen schr i f te— 
lĳk rapport bewaard gebleven van haar bevindingen in Nĳmegen,maar 
dat zĳ een rooskleurig overzicht gaven over de strĳd om Nĳmegen,lĳkt 
onwaarschĳnlĳk.Vóór Berg en Dal maakte deze SS-eenheid contact met 
de Amerikanen om daarna terug t e  keren naar Arnhem.1) De s tad ze l f  
bere ik te zĳ niet meer,want de toegang t o t  de Rĳnbrug werd hun ver— 
sperd door het batal jon Frost ,waarop zĳ de zuidelĳke Oprit van de 
brug beze t te .De  verkenningsafdeling van de Frundsbergdivisie was in- 
middels in Arnhem ingezet en voerde een zware strĳd om de weg naar 
de Rĳnbrug vrĳ t e  maken.Want via deze route zou zich het batal jon 
Euling van de  10de SS—pantserdivisie naar Nĳmegen moeten begeven om 
het garnizoen aldaar t e  versterken.De verkenningsafdeling van de 
Hohenstaufendivisie had,na haar escapade naar Nĳmegen‚Bittrich ge— 
seind dat versterkingen voor het Nĳmeegse bruggehoofd niet alleen 
welkom maar noodzakelĳk waren.Daar0p had de commandant van het I Ie 
SS-pantserkorps de 9Pionierkompagnie’van de Frundsbergdivisie onder 
SS-Sturmbannführer Leo Reinhold naar Nĳmegen gestuurd met de op— 
dracht beide Waalovergangen in Duitse handen t e  houden.ln de avond— 
uren bere ik te  d e z e  compagnie Nĳmegen. 
_„ ' ” .Reinhold p laats te  zĳn mannen rond het Ke izer  Ka— 
relplein en het Ke ize r  Lodewĳkplein en slaagde erin de verkeersbrug 
t e  behouden.Daar hĳ echterymeende dat een tweede aanval van de  Ameri 
kanen met meer succes bekroond zou worden‚vroeg Reinhold aan Bi t t rĳh 
om versterking.Daar0p kreeg het batal jon Buling — onder SS—Sturm- 
bannführer Karl Euling — order zich naar Nĳmegen t e  begeven.Een dee l  
van deze gevechtsgroep slaagde er nog in met Schützenwagen over de 
Rĳnbrug t e  komen,de res t  werd met gummiboteh over de Rĳn gezet.0p 
maandagmorgen namen zĳ ac t i e f  deel  aan de  opnieuw ontbrande gevech— 
ten om het Keizer Lodewĳkplein en de Waalbrug. 2 ) “  

'L. ' l’ . 
1 )  In de_ van OB West van 17 september 1944 staat opge- 

tekend dat de verkenningsafdeling van de 10de SS-pantserdivisie 
kilometer Z . Z . O .  Nĳmegen contact maakte met de vĳand.Teneinde 

de zaak niet nodeloos ingewikkeld t e  maken is in de tekst  st i l— 
zwĳgend voorbĳgegaan aan het fe i t ‚ da t  slechts delen van de ver— 
kenningsafdeling - en niet de volledige eenheid - zich naar Nĳ— 
megen begaven. 

2 )  Een deel van deze  t o t  nu t o e  onbekende gegevens is  ontleend aan 
een ui terst  zeldzaam geworden boek:  'Buczafiz—Caen-Nimwegen—Der 
Kampf der 10.SS—Panzer—Division—Frundsberg im Jahre 1 9 4 4 . ’  Er— 
schienen im Eigenverlag der 10.SS—Panzer-Division'Erundsberg'Abt. 
VI.Gemeinschaftsarbeit des SS—Kriegsberichter-Zuges der 10.88— 
Panzer-Div. 'Frundsberg'.Begin 1945.H0e fanatiek deze  divisie in 
en om Nĳmegen gevochten heef t , toont  het volgende aan.Einde 1944 
waren zeven leden der divisie onderscheiden met het Ridderkruis. 
Drie van hen waren gesneuveld tĳdens de terugtocht in Frankrĳk. 
Van de vier overigen werden er drie gedecoreerd voor hun aandeel 
ingdegstrĳd om Nĳmegen.) 

/ËÏe ook p .249  e . v .  
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De Duitse bezetting van het bruggehoofd Nĳmegen heeft  na deze zon— 

dag geen„yerrĳking aan mankracht gekregen.De beloofde compagnie van 
het EL/und A.Regiment Hermann Göring heeft de stad niet meer be- 
reikt.  1 )  Alle andere toegevoegde versterkingen waren bestemd voor 
de per i fer ie.Zĳ zouden het door de Amerikanen omsingelde Nĳmeegse 
bruggehoofd moeten doorbreken.De rechtstreekse toegang to t  de bele- 
gerde ves te  was hun op zondagavond ontzegd‚ toen de Britten elk ver- 
keer over de Rĳnbrug bĳ Arnhem onmogelĳk maakten. 

Om deze  op zondagavond al grotendeels voltooide omsingeling t e  
doorbreken kwamen op d ieze l fde avond vanuit Keulen ĳltransporten 
met de eers te  manschappen van de 6de'Valschermjagervdivisie in het 
Kleefse aan. Zĳ werden onder Feldt gesteld.Ook de zich nog in op— 
bouw bevindendeÈinfanteriedivisie 526 2)  zou bĳ het korps Feldt 3) 
gevoegd worden.Vanuit Kranenburg en het Reichswald,zo luidde hun 0p— 
dracht,moesten zĳ de volgende dag de verbinding met het Nĳmeegse 
garnizoen t o t  stand brengen. 

ow\""° .n»— 
1)  Misschien is hiermede de êáe compagnie van het Eïjund A.Regiment 

Hermann Göring bedoeld,dat op 17 september nog in Katwĳk aan Zee 
lag en op 20 september tussen Wolfheze en Oosterbeek niet ver 

van de Westerbouwing ingezet werd.Enkele dagen later opereerde deze  
compagnie in de buurt van het kasteel  Doorwerth.ln Bauer-Boeree, 
'De Slag bĳ Arnhem',Amsterdam,Elsevier,1962,p.232‚w0rdt over de- 
ze  compagnie gesproken als 'een  onderofficiersschool,die over 
enkele tanks beschikte. ’  De eenheid beschikte echter alleen over 
rĳwielen en dit verklaart haar late aankomst in Arnhem.Zĳ be- 
stond uit jonge recruten die in april 1944 Opgeroepen waren.Een 
onderofficiersschool van deze divisie v o c _ t  in Nĳmegen.ín de 
toenmalige terminologie kon de aan de e compagnie gegeven op— 
dracht zich naar ’Luftlanderaum Arnheim' t e  begeven zonder twĳfel 
betekend hebben,dat zĳ voor het front bĳ Nĳmegen bestemd waren. 
C.Hibbert vergist zich wanneer hĳ in ’The Battle of  Arnhem' Lon- 
don,Batford ‚ p . 99 ‚a l  op maandag 18 september eenheden van de 
Fallschirmersatzbrigade ( ! )  Hermann Göring aan de gevechten om 
in het bezit  van de landingzone bĳ Arnhem laa ee ne e . 

2 )  Kriegstagebuch OB West1117/íeptember 1944,tsezaêäëëïáäïäëët224ö: 
'Maatregelen door de Chef van het plaatsvervangend General Kom— 
mando VI getroffen in het gebied ten Zuiden van Arnhem.De 526s te  
Einfanteriedivisie wordt onder hgt k rps Feldt geplaatst . (6 Batal- 
jons‚leger- en luchtmacht plus« man uchtmachtpersoneel, al- 
leen met geweer u i tgerust ) .  'Later Op de avond werd ber icht ‚dat  
verschillende kleinere gevechtsgroepen van deze divisie naar Kra— 
nenburg onderweg waren‚doch moeilĳkheden ondervonden werden net 
de berichtgeving en de toewĳzing van munitie. 

3 )  Deze valschermjagers stonden dus niet langer onder het IIe val— 
schermkorps,maar werden bĳ aankomst ingelĳfd bĳ het korps Feldt.  
Wanneer enige dagen later in de sec tor  Reichswald het korps 
Feldt afgelost wordt door het IIe valschermkorps betekent dit 
alleen dat Feldt en zĳn staf  verdwĳnen en vervangen worden door 
de staf  van dit parachutistenkorps.Zo ontstaad dan de voor Neder— 
landse begrippen vreemde situatie dat,wat een parachutistenkorps 
genoemd werd voor een aanzienlĳk deel uit gewone infanteristen 
bestond.Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor Students eers te  
valschermleger,waarvan het opperbevel bĳ de valschermer Student 
en zĳn staf  lag.De betiteling ' e e r s t e  valschermarmee' mag voor 
ons spraakgebruik het meest  dienstig zĳn,toch zou een letterlĳke 
vertaling van Fallschirm Armee Oberkommando minder to t  verwar- 
ring aanleiding geven.Hetzelfde gaat ook op voor verschillende 
SS-korpsen.Een goed voorbeeld hiervan is het.ep-pv——___geneemde 
XIIe SS*pantserkorps,waarvan alleen de s ta f  nog over i s ,d ie  dan 
de naam geeft aan een nieuw korps‚dat voor Tfiâafi uit niet SS£ers 

*_*/Áhfvvud.. 
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het bedreigde gebied t e  zenden om deze  landingzone t e  houden.Voor e 

8 2 s t e  divisie was het  b e z i t  van dit t ein onontbeerlĳk.ûver enkele 

uren zouden hier de gl iders neerkomen; n nuttige lading zou de vuur— 

kracht van de d iv is ie Op s t e r k t e  brengen.Als a%les volgens plan ve r l i ep ,  

zouden deze  gliders om €383 uur landen.Tegen ” ' uur was de s i tuat ie 

_ „(\, [5 echter ui terst ‚kri-táà geworden: de vanuit het Reichswald aanvallende 
F } Duitse t roepen hadden Op dat moment de  'D'compagnie ( I I—508 )  vol ledig 

omsingeld en dreigden de munitievoorraden van het regiment t e  verove— 

ren.Een groot  dee l  hiervan viel  inderdaad in handen van de Dui tsers.0p 

dat kr i t ieke moment was er voor Gavin geen andere mogelĳkheid dan met 

alle beschikbare t roepen een tegenaanval t e  ondernemen om d e z e  noorde— 

lĳke landingzone niet verloren t e  doen gaan.Niet alleen bĳ Berg en Dai 

en Groesbeek‚maar langs de hele heuvelrug tussen Wyler en Be€k,namen de 

gevechten in heftigheid t o e . Z e l f s  twee compagnieën van het 307de batal- 

jon genie werden in de strĳd geworpen in de bres tussen de stellingen 

van het 508s te  en die van het 505de.De ' C ' ‚ ' A '  en ' B '  compagnie kregen 

bevel zich van De Ploeg naar Berg en Dal t e  begeven.Ook de 'G 'compagnie  

kreeg.äâ ’ uur order de gevechten om de Waalbrug af t e  breken.Dit 

l aa ts te  beve l  hee f t  de  manschappen pas enige uren later bere ik t .  1 )  

Hier0p begon de de aanval van het 505s te  om de gliderlandingzone ten 
Noorden en Noordoosten van Groesbeek t e  pogen t e  heroveren.De 'C'com— 
pagnie opereerde op de rechterf lank,de 'B'compagnie l inks,terwĳl de 
‘A'compagnie als rese rve  fungeerde.De Duitsers beschikten hier over een 
een flink aantal 2 cm ka onnen,die de mannen van het 5 0 8 s t e  vee l  last 

en verl iezen bezorgden.íêä£349éfgÈWee bereikte de aanval de voors te  

. grens van de landingzone en vĳft ig minuten later was het hele terrein 

weer in handen van de Amerikanen.Bĳ de zware gevechten hadden de Duit- 

se rs  meer dan honderd man ver loren,de Amerikanen vĳft ien.De ' A ' c o m -  

pagnie s t o o t t e  vervolgens door naar een kleine groep huizen aan de 

4Roordrand van Wyler ,de ' B '  en ' C '  compagnie bevochten de art i l ler iestci— 

lingen en slaagden erin zes t i en  2 om kanonnen uit t e  schakelen. 

Bĳ deze  gevechten onderscheidde zich Sergeant f i rs t  c lass Leonard 

Funk‚in de 8 2 s t e  airbornedivisie één van de vier dragers van de Congres— 

sional Medal o f  Honor,hem verleend voor de onder levensgevaar betoonde 

broederlĳke dapperheid en onverschrokkenheid‚uitgaande boven zĳn p l i ch— 

ten  als soldaat.Funk,die t o t  d e  'C 'compagn ie  behoorde ‚ le idde  bĳ Foxhii 

een driemanspatrouille tegen een Duitse Flakbatterĳ bestaande uit dr ie 

2 om kanonnen,die op Amerikaanse gliders schoten,d ie boven het landings… 

terrein rondcirkelden.Hĳ verdreef  de vĳandelĳke t roepen en le idde per— 

.soon lĳk_een aanval‚die ongeveer twintig leden van de bedieningsmanschap— 

pen doodde en verscheidene anderen verwondde.Voor de Flakkanonnen e f f e c -  

t i e f  op de gliders konden vuren,werden z e  t o t  zwĳgen gebracht door de  

'moedige en heroïsche daden van sergeant Funk.Met de Distinguished Ser— 

v ice  Cross  werd hĳ g e ë e r d . ‘  2 )  ' 
. Ook de Panthers‚de mannen van het 505de regiment onder William‘Ekman, 

werden die ochtend en middag van alle kanten door de Duitse troepen 
aangevallen.Hoewel een patrouil le van het I le  bÊta l jon ge  vorige dag 

geengïanks in het  Reichswald had ge„signaleerd, ui s e  infanter ie 

en an s ' s  morgens bĳ R ie thors t  en Mook d e  stell ingen van het  5 0 5 d e  

aan.Alle aanvallen we den afgeslagen.N e t  alleen vanuit het Zuiden maar 

ook vanuit het  OostenîàäËï“ e vĳand”3êäffiët als opmarsroute de Breede— 

weg en Grafweegsestraat  t racht ten de  Duitsers ook hier Knapheide t e  be— 

reiken.Hier waren d e  vor ige dag ,zĳ  het  onvoorz ien ‚veer t ig  van de zeven- 

enveert ig gl iders geland en men verwacht te van Dui tse zĳde ,da t  de  ver -  

s t e r k i n g e n , “ ' e  ngetwĳfeld zouden volgen, in h e t z e l f d e  geb ied  zouden 

neerkomen.” ? f " begon het  Ie  bata l jon de landingzone 

t e  zuiveren.De 'C 'compagn ie  onder Captain _‚ 
ë e  in haar een half uur voor de landing Ëh+rw.. ” - . ; _  - 

' waren ook de  hernieuwde aanvallen bĳ R ie thors t  door  het  ba ta l jon  

afgeslagen. m”__ f*"““fiix__7üĳ _ 
Naast de-aanvallen op de landingzones deden de Duitsers de hele dag 

Mondelinge mededeling van de  gids Agardus Leegsma. 

'Éhe saga o f  the All-American' compiled ans edi ted by W.Forest  Daw— 

son,At lanta‚Georgia‚Albert  Love Enterpr ises, î94ô.Hier in :  

William Wasmuth,'The saga o f  All—American Leonard Funk', ( p . 3 6 8 ) .  
Funk beza t  r e e d s  de Silver Star voor  zĳn aandeel in de  strĳd in Nor- 

mandië.Zĳn optreden bĳ de verovering van de  plaats Holzheim in de  

Ardennen bezorgde  hem de  Congressional Medal o f  Honor,d ie president 

Truman hem persoonlĳk Op de  bo rs t  spe lde .  
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QHVYA verwoede pogingen wcarf'de weg van Kranenburg via Wyler en Beek naar de 
Waalbrug t e  openen,om zo  de mogelĳkheid t e  scheppen vanuit Emmerik en 
K leef  versterkingen naar Nĳmegen t e  dirigeren.Hun streven was niet he- 
lemaal zonder succes ,want  Beek ‚da t  zĳ de vor ige dag zonder slag o f  
s t o o t  hadden prĳsgegeven,viel  d ie dag weer in hun handen. 
'Vanmorgen leek alles zo mooi,maar vanmiddag is plotseling het l ieve le— 
ven begonnen.Heel d e  middag hebben z e  rond ons huis gevochten.Waar de 
Duitsers ineens vandaan gekomen zĳn,ik weet  het niet.Dan stonden de 
Amerikanen in onze tuin en waren de Duitsers voor  het huis en even la— 
te r  waren de rollen weer omgekeerd.We hebben in de kelder gezeten;het  
was een hels lawaai en het valt me mee,dat  het huis er nog s taa t .Wel  is  
het lelĳk geschonden.Maar wat erger i s :De Amerikanen zĳn teruggeslagen 
naar Berg en Dal.Hier voor het huis liggen 4 dode Dui tsers . ‘  

Terwĳl de e e r s t e  gliders landden,bereikten ook de  parachutisten van 
het 508s te  het ges te lde  d o e l . : d e  Wylerse Baan tussen Kamp en Lagewald. 
Ook Foxhil werd hernomen. 

\ —cr0 
Op zondagavo‘dugond zâven uur‚had Brereton bes lo ten  het  üur H voor  

D—day + 1 van…e£êë+aaa-hexmmgymma t e  verzet ten naar drie uur in de namid 
dag.De in de plannen voorziene luchtlandingen bĳ Arnhem‚Nĳmegen en Eind 
hoven zouden dus v ier  uur la ter  plaatsvinden.De commandant van de 
F . A . A . A .  had—dit-besluit—genemen op advies van de metereologen‚die voor 
maandagochtend mist voorspelden op de ver t rekbases en laaghangende be— 
wolking bo en België en Nederland.Eggtegenstelling met D—dag)bûsàeet 
Brereton vens[9mWÄÏÏE“vIÜÉ"ÎËK”Êia de zuidelĳke vliegroute t e  doen 

. plaatsvinden,omdat d‚é_dzé grotendeels boven eigen gebied gevlogen 
kon worden.Toen op maandagochtend dichte wolkenvelden het gebruik van 
de zuidelĳke ë%ääefibnmogelĳk maakten,moest Brereton toch besluiten de 
noordelĳke rou te  t e  benutten. ' 

Tussen'èî î  en 'P? “ uur Es=mergens waren vierhonderd && vĳ f t ig  gli— 
d e r s ‚ g e s l e e p t  door even zove le  motorvliegtuigen,van vliegvelden in hn— 
geland Opges tegen ‚om de tweede  l i f t  naar Berg en Dal en Groesbeek over  
t e  brengen.Dit zeer  kwetsbare luchtconvooi volgde dezel fde route als de 
ee rs te  l i f t  en werd door s terke jachteskaders gedekt.Slechts negen gli— 
ders gingen onderweg verloren.De aanvullingen bestonden uit de r e s t  van 
de s ta f  van het divisiehoofdkwartier en van de verbindingscompagnie,uit 
jeeps voor de drie regimenten,de compagnie geneeskundige troepen, de 
' B ' b a t t e r ĳ  van het 8 0 s t e  antitankbataljon met acht vuurmonden,het 5 î 9 d e  
en 3 2 0 s t e  glider-arti l leriebataljon en het 4 5 6 s t e  parachutisten arti l le- 
r iebata l jon .Deze drie batal jons beschikten tesamen over achtenveert ig 
vuurmonden.De landing van de gliders verliep din.dag i e t s  minder succes— 
vol dan op D—day.Metllichte automatische wapens en 2 cm Flakkanonnen 

' ' de Duitsers de luchtvloot.Zesentwintig gliders gingen hierdoor 
verloren.De landing zel f  was over een groot gebied verspreid.Een dert ig— 
tal gliders kwam benoorden Ottersum terecht, tussen Wyler en Kranenburg 

" " .  eli" en tussen bad Wyler en het dorp Wyler zes .De  grote massa van de 
zweefvliegtuigen landde voor de helft  ten Noorden en Noordoosten van 
Groesbeek aan be ide zĳden van d e  Wylerbaan bĳ Kamp en Foxhi l , terwĳl  de 
andere hel f t  tussen Biessel t  en Knapheide aan de grond gezet  werd‚Van 
de bĳna vĳ f t ig  g l iders ‚d ie  Op vĳandelĳk gebied neerkwamen,kon een g roo t  
deel van de manschappen de weg terugvinden naar het divisiegebied. 

1_ d».vuiyh u;t' 
__L Ĳ b-…U'êu… 



T‘)í 

ltduubaüàwmáut ‘fhàaiwüĳì 4/U7 ’n"? ‘ ‚‚ " _ 67) U.,; . h ,  ). QLQ_ ‚£ .… (32 

… …  " …  d'v- [FD“/‘ … UM. L£Ügke_ QI‘Z :! - 5{‚. 22 " È_ /£tflíl_u_‚ 
., ) ' ) ' ! ' 2 I '  ’ ‘ V M  M a w » …  … …  u w  OÎót-Û" 1442 .{-‚ D e  B r ; n d e ë :  

€Ëî“íjïîîüîíîtïu_wuuw'Mflbflïemü—_ÙELPQMJQ“‚muulîìjĳäëwuü îâëajbk- 

‘ _ ' ' konden de Duitsers zich wee vrĳe ĳk bewe— 
gen in het stadsgebied van Nĳmegen en zĳ maakten er een gruwelĳk mis- 
bruik van door op grote schaal brand t e  gaan s t ich ten. 's  Morgensvroeg 
hadden zĳ het hoofdgebouw van de Unive_ i t  i t  aan het Keizer Karel- 
plein in vlammen doen opgaan.Kort na tfiâëìêïfi werd het pand op de 
hoek In de Betouwstraat—Mgr.Hamerstraat door een Duitse patrouille in 
brand gestoken.Door tĳdige alarmering van de brandweer slaagde een af— 
deling brandweerlieden erin het vuur t o t  dit hoekpand t e  beperken.Bei- 
de branden waren echtenbngg maar een bescheiden inleiding op het ei— 
genlĳke drama.Kort na v=ereäfkregen de bewoners van de Batavierenweg 
aanzegging,dat zĳ hun huizen moesten ontruimen.Aan de meesten werd 
niet mee dan een half uur tĳd gegeven om hun woningen t e  verlaten. 
Met persoonlĳke bezittingen en een_minimum aan kleding en huis— 
raad trokken zĳ voornamelĳk de Ooy in…übg“V' ” 
* ° . Ï : - ‘  — . ‚ ' o e n . ' ö  ‘ o - .  ‚ ' .  g o e  . ‘  : .  o ‚  . . * * * - :  ‚ D e z e  WO— 

ningen waren de eers te  op een totaal vafi7t“â‚í ie'zonder gegronde rede— 
nen door de Duitse soldaten in brand gestoken werden. 

' s  Avonds werd ook het Carmelklooster aan de Doddendaal in brand ge— 
stoken.3Een ooggetuige schreef over het voorspel het volgende: 'Om ze-  
ven uur in de avond wordt er met geweerkolven gebeukt op de achter- 
deur van de afgebrande recreatie.Een van onze paters opende de deur. 
En daar stonden 4 of  5 SS-mannen‚die met verbazing keken naar de broe— 
ders en paters ,d ie  onderwĳl kwamen toelopen.Ze vro o f  dit huis dan 
nog bewoond was.Ja ,we waren op dat moment metê’flfäââêâaar het moest  
in brand gestoken worden!Dat kon natuurlĳk ni t,want wĳ woonden er als 
vreedzame burgers.Dan zouden ze  hun commandant eens gaan halen.Die 
komt na 10 minuten zeer verontwaardigd vertellen‚dat er vanuit het 
k looster  Op hem geschoten is ,hĳ had er nog een schram van op zĳn voor— 
hoofd.Daarom moest en zou het k looster  branden.Waar we heen gingen, 
'kon hem niet schelen,als we maar bleven in het gebied,dat de Duitsers 
nog bezet ….We kregen daarvoor 20 minuten tĳd.De commandant en 
schrĳver dezes gingen samen het dak op om t e  laten zien dat er onmo- 
gelĳk op hem geschoten kon zĳn vanaf de pláats,die hĳ had aangewezen. 
Een luguber baantje,daar op het dak‚want de Duitsers begonnen van uit 
de ruïnes meteen op ons t e  schieten.Gelukkig waren z e  t e  dronken om 
iemand t e  raken en tens lo t te  begrepen ze ,da t  hun eigen hoofdman even? 
eens op het dak_ûap en getrof fen kon worden.De commandant liet zich 
inderdaad overtuigen‚dat er door ons niet geschoten kon zĳn.Maar het 
klooster moest toch in brand,want er moest schootsveld komen en het 
klooster stond in de weg.0ns antwoord: fl'at helpt niets‚want de muren 
blĳven toch  staan.lnderdaad‚maar dan moest  het in brand‚omdat er 
' s  nachts licht nodig was om de vliegtuigen t e  kunnen zien.Tegen een 
dergelĳke argumentatie was geen gesprek vol t e  houden en we hebben 
het toen maar opgegeven.0mdat de commandant echter zo goed katholiek 
was,dat verklaarde hĳ tenminste herhaaldelĳk‚werden de twintig minu- 
ten‚die trouwens al lang verstreken waren‚uitgebreid t o t  een uur. ’  1 )  

Dit citaat zou met tientallen andere aangevuld kunnen worden.Twee 
punten springen bĳ lezing steeds naar voren: allereerst de onbehouwen 
drogred nen‚waarmee de brandstichters hun euveldaden trachtten t e  dek— 
ken.Deu_ hadden voor soortgelĳke gevallen steeds weer andere ex— 
cuses in voorraad. 'Er zĳn hier partisanen verborgen' ,of  'Wĳ moeten 
dit wel doen‚anders nestelen de "Amis"  zich in Uw huis en vallen er 
veel slachtoffers onder de burgerbevolking‘.De meest  rekbare militaire 
noodzaak reikte niet to t  de vernietiging van het klooster van de Car- 
melieten‚noch t o t  de brandstichting op vele andere plaatsen in Nĳme- 
gen. 

en andere zaak is h e t ‚ o f  hetcêáâìêë SS—ers waren,die d e z e  schand- 
daden pleegden.Vrĳwel s teeds verschenen de heren in camouflagejassen, 
soms ook met zwart gemaakte gezichten.Gezien de haat.die men deze for-  
matie tpedroeg en in aanmerking genomen,dat een aantal SS—ers hier 
vocht ‚ is  het begrĳpelĳk,dat er in zoveel verslagen over SS-ers ge- 
sproken_wordtgm— 

Maar in die gevallen,waar men de gelegenheid had de daders in uni- 
form waar t e  nemen,valt vaak het woord 'valsóhermjagers‘ en 'Hermann 
Göringdivisie'. 2)  Daar komt bĳ‚dat deze SS—ers de kern vormden van 
het verdedigingsblok en wel belangrĳker zaken aan het hoofd hadden 
dan het zich vergrĳpen aan de 

& 
1)‘ÌäRaphael Gooye$ä 'De Nĳmeegse Carmel tĳdens en na de bevrĳding', 

Carmelrozen,jaargang XXXI‚aflevering IX, pp. 164-167. 

2) De leden van deze divisie waren duidelĳk kenbaar aan een wit te 

spiegel op de revers .  



L d.“.4‘ (‚’U/‘M.. ôu» G…Oêe__ 9 te. waa„ (‚.M W.:‘Ì'fz "Ij :-"'.Ï:_- 
L…LLL " QM,P ‘ H G ! "  

%gzittingen van d rbevolkin 1 KMT ) _ 
Hitlerjugend hee zich echter uitermate act ie f  betoond b i j  deze  

brandstichtingen. 2 )  Er z i jn  zeker gevallen aanwijsbaar, waar militaire 
noodzaak in het spel geweest  kan zijn. Alles overziende - de brandstich— 
tingen werden de twee volgende dagen lustig voortgezet - ontkomt men 
moeili jk aan de indruk, dat het 'vuurtje stoken' vooral de kortgebroek— 
t e  knapen zó  goed beviel dat z e  het niet konden laten. Gezien de toen 
heersende Duitse gezagsverhoudingen is het ondenkbaar, dat al deze Hero- 
straten op eigen initiatief handelden. De naam van de man, die dĳü’mees- 
terbrein bezat,Lis onbekend. 

- o Tegen áâàâäupur'wâë d Reinaldstraat niet meer dan een r i j t j e  roken— 
de ruînes. Êegonrfiäâkhanàäâëtonden ook de eerste huizen in de Graadt 
van Roggens a _en in de Mr. Franckenstraat in lichterlaaie. Hogerop 
brandden emëäâfâàfiêäëfi'delen van de Museum Kamstraat, de Pater Brugman— 
straat,  de Hugo de Grootstraat,  de Ten Hoetstraat ,  de Ten Hoetdwarsstraat 
en de Jan van Goyenstraat. In deze straten Ëïâfiâïên hele huizenblokken} 
aâĳ andere konden behouden worden. /TCÏÄ““«AJËJĲUZwiMwaMaQ 

Ookean de s tadsz i jde van het Keizer Lodewijkplein werden geen halve 
maatregelen genomen. De hoek Gerard Noodtstraat-St.Jorisstraat was één 
van de eers te  woningen, die het moestVôntgelden. De Gerard Noodtstraat 
ging to t  no. 12  in vlammen op,de S t .  Jorisstraat to t  no. 58.  Ook zaken— 
panden als de bontzaak van Rapp en de Wolbaal, S t .  Jorisstraat no. 12  
en no. 24 ,  deelden dit o t .  In de Hertogstraat werden alle even nummers 
aangestoken, 5 )  tegen ' ur was de hoek van de Hertogstraat met het 
Kelfkensbos al één vuurzee. 'De Gerard Noodtstraat en de buitenkant van 
de Hertogstraat stonden in felle gloed. Onze tuin werd verlicht door 
een regen van gloeiende stroospaanders, die gelukkig nergens nieuwe 

_brand veroorzaakten. Maar het bleef een angstig gezicht. Het lee wel,  
o f  de Duitsers een ring van vuur om het for t  van het Kelfkensbo, ilden 
aanleggen om zodoende de nadering man de Engelsen t e  beletten. ÉËt 
vuur brulde: de huizen s tor t ten krakend in, het was angstig. Deze nacht 
duurde langi’*wintersoord, Mariënburgsestraat en Oude Stadsgracht waren 
het volgende doelwit van de brandstichters. Aan blussen - hoewel de 
hoofdpost van de brandweer in de Hertogstraat gevestigd was - hoefde 
niemand t e  denken, 'eenvoudigweg', omdat het van Duitse militaire z i j de  
intussen verboden was, ‘ " f -  * “ "  '— ° : :  z e e : .  ‚ . -  ° . _  . ‘ -  . …  " . l - '  

u = -  ‘ . ' n« : -  . ' - =  : ‘— …. - _ 0 .  Die late namiddag 
haide£ĳziì heï bevel gekregen: 'Er uit met de wagens en naar K lee f ' ,  waa 
op mon- ' in  optocht de garage uit t e  r i jden, de richting aan— 
w i j ze rs  naar links, às- in de richting Kleef ,  t e  ze t ten  en dan rechts 
af t e  slaan en t e  trachten b i j  de geallieerde bondgenoten t e  komen.' 
Tegen schemerdonker kwam de s t o e t  veilig op de Nebo aan. 

Zo ging op deze en de twee volgende dagen bijna alles, wat van de 
Nijmeegse c i ty na het bombardement van 22  februari 1944 nog was bli jven 
staan, in vlammen op. ' ' s  Maandagpsmiddags werden om kwart voor ze#en: 
' s  avonds de oneven nummers van de Oude Stadsgracht in brand gestoken,}2 
Het schoolgebouw van de zusters stond aan de evenkant van de Oude Stads— 
gracht. Uit het hoofdkwartier van de Duitsers kwamen door de Stockum— 
straat tw5î aan twee de Duitsers. Op sommige plaatsen van de Oude Stads— 
gracht w& en de ruiten eenvoudig ingeslagen en stak men de gordijnen 
in brand. Op andere plaatsen werd door de Duitsers de tägp opgelopen 
en stak men de bovenverdieping in brand. Zo ook b i j  Are , de edelsmid, 
Oude Stadsgracht no. 5 1 ,  Van Campen, n o . 5 3 ‚  het Vincentiushuis no. 5 5 ,  
de boekhandel Van Berkhout no. 57 en dezhooldkapel van de Pool, in ge- 
bruik door de kerk van de Molenstraat, V%rder b i j  Geertsen no. 59 en 
Koster  no. 4 1 ,  alsmede de Êandbouwbank. Daarna begon men a de evenkant 
b i j  de zaal van de Harmonie, waar de kapel aan grenst, ve-rìÊâÎ-ëêës kwam 
de school aan de be r t .  Toen werd het laatste gedeelte in brand gestoken, 
Bát"°eohter geblust äê‘äuàdìïoor de heer & D‚e-d-eeen.’ 
1 )  B i j  het onderzoek naar de gang van zaken rond het doodschieten van 

twee Amerikaanse parachutisten door een Duitse SA—man op 17  september 
in Kranenburg en b i j  het nagaan van soo  tgel i jke ev "len, kregen 
mijn‘mèdêWerker}—Oberstuéiënrat HáühzàfiëMichelsïîêä=ääîgrote medewer- 
king van Duitse z i j de .  Hierbij werd ons onder andere inzage verleend 
in een groot aantal akten, opgemaakt door de Feldgendarmerie op 21 
september aan de grens b i j  Wyler, waarin verhoren waren opgenomen van 
SS—ers, die tussen 17 en 29 september in Nijmegen gevochten hadden. 
Zonder uitzondering deelden dezen ongevraagd mede, dat z i j  van Nijme— 
gen niets gezien hadden dan de brug en het bruggehoofd. 

2)  Zie hiervoor p.p.  223 en 224. 
5 )  Dit is aan de z i j de  van het Mariënburg. 

vpe Duitsers zeiden, als er brand komt en U blust, dat betekent dat 
sabotage!£ Bovendien waren de Op de hoofdpost aanwezige brandweermanne 
met het blusmateriaal naar Duitskand gestuurd. n 
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verkeerde Scherbenning in de gunstige omstandigheid nog op zondag- 
avond acht gevechtsgroepe e kunnen formeren‚waarvan er vier de vol- 
gende dag vanuit Kranenburg,Kleef en Gennep de Amerikanen in de 
flank zouden aanvallen.De groots te  daarvan was de gevechtsgroep on— 
der Kapitän Stargard‚die uit ruimf£zäûfl man bestond.Zĳ moest van uit 
Kranenburg over Groesbeek naar Hatert en Malden doorstoten.Een twee- 

e r ep,onder Kapitän Freifierr von Fürstenberg,was weliswaar maar 
“1 man sterk‚maar had de beschikking over acht l ichte tanks.Haar 

opdracht luidde: van uit Kleef over Wyler‚Beek‚Ubbergen‚Hengstdal, 
Mariënboom naar Nĳmegen op t e  rukken.De kleinste strĳdmacht}fiäô man, 
werd onder bevel gesteld van Kapitän Göbel.Zĳ bezat vier zware gra— 
naatwerpers en Scherbenning beval haar om zich van uit Gennep over 
Mook naar Groesbeek een e t ban n.Ook de vierde groep kreeg Groes— 
beek als einddoel.Dezefiäëfiâfiäâïoïdêï Major  Greschick,zouden in K lee f  
starten en zo via Donsbrüggen en Kranenburg trachten zich met de ge— 
vechtsgroep Göbel t e  verenigen.De andere vier groepen bestonden uit 
kleinere formaties en dienden voor plaatselĳke verdediging en rese r— 
ve.  

' s  Morgens om half zeven ging de eers te  en groots te  groep to t  de 
aanval over.Het  verloop van de gevechten is hiervoor beschreven; 
koort voor de eers te  gliders neerkwamen‚waren beide landingzones 
weer in Amerikaanse handen.Van de overige hooggestemde verwachtin- 
gen kwam niets terecht.Ruim de helft van de groep Göbel voerde te— 
gen de avond een aanval uit in westelĳke richting‚0p de brug in Mal— 
den.De aanval werd met zware verliezen afgeslagen.De groep van von 
Fürstenberg verloor drie van haar tanks en zag Beek verloren gaan. 

De Duitse luchtmacht was op beide dagen geen partĳ geweest voor 
de_geal l ieerde eskaders.0m half vĳf zondagmiddag meldde het verbin- 
dingscommando van de luchtmacht,dat de Me—262 straaljagers wegens 
de door bombardementen aangebrachte schade niet op konden stĳgen.En 
het is eigenlĳk 
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verbazingwekkend, dat de eens zo trotse Duitse luchtmacht in hetzelfde 
bericht bekend durfde maken, dat tussgnug'“ en ëef'ubufiregelmatigf2—J'ffiäû 
vliegtuigen boven de luchtlandingsgebieden koersten. Een half uur later 
seinde Krebs, Models stafchef, aan OB West, dat tegen de luchtlandingen 

‘dringend inzet van alle krachten van de luchtmacht geboden is, aangezien 
de vijand volledig ongehinierd en zonder enige voorzichtigheid in acht te 

nemen landt. Vandaag is er nog gelegenheid ‚en uiterlijk morgenvroeg om uit 

de lucht toe te slaan, daarna is het te laat.‘ Het was al te laat en de 

M inschakeling van Luftflotte I kan daaraan de volgende dag niets veranderen. 

Ibru*'fi» 
‚.c/“"’ 

De? vliegtuigen, die in de gevechten om de landing- en droppingzones in- 

grepen, bleven op veilige afstarrl van de sterke jagerbescherming, die de 

tweede l ift begeleidde. Boven Nijmegen verschenen ' s  morgens te kwart voor 

elf 4ÏËË‘lO9's. Na een kort vuurgevecht werden zij door geallieerde jagers 

verdreven. Andere vijandelijke vliegtuigen werden die dag niet boven Nijme- 

gen waargenomen. 

Aan het eirxìe van de tweede dag meer van enig optimisme van Duitse zij- 

de geen sprake meer. Generaal Feldt was ' s  middags met m’“'ä" stafofficieren 

naar Kleef gegaan om persoonlijk de tegenaanval van de vier gevechtsgroe- 

pen te leiden. Hij keerde ' s  avords mismoedig naar zijn kwartier in Hflls 

(bij Krefeld) terug. Met de soldaten, die de divisie 406 bevolkten, zou het 
hem nooit gelukken enig succes Op de Amerikanen te behalen. Maar aan Feldt 

was door louter toeval een strijd opgedrongen, waarvoor het korps ten 

enenmale niet geschikt of uitgerust was. Reeds voor de luchtlanding op 15 

september was besloten in dit gebied het IIe valschermkorps op te stellen 

en Feldt was Op dezelfde dag meegedeeld, dat zijn korps elders in de West- 

wall gebruikt zou worden. Wanneer de operatie Market Garden op een later 

tijdstip zou hebben plaats‚gehad - en dit was zeer wel mogelijk geweest - ,  

dan hadden de mannen van het 82ste de fanatieke valschermjagers tegen zich 

gevonden in plaats van de Bismarck Jugend van het korps Feldt. Voor Model, 

onder druk van Hitler zelf, was er nog maar één oplossing: het IIe val- 

schermkorps, dat met de reorganisatie en äï l ing nog niet halverwege was, 

zo snel mogelijk naar het gebied van Kleef over te brengen. Het korps 

kreeg de opdracht om de tussen Maas en Rijn gelande tegenstander te vernie— 

tigen en Nijmegen weer in bezit te nemen. Generaal Eugen Meindl, comman- 

dant van het korps, achtte de Opdracht onuitvoerbaar, maar zijn bezwaren 

werden onvoorwaardelijk en met beslistheid afgewezen. Twee gevechtsgroe- 

P°n waren op de avond van 18 september in wording: één uit de resten van 
:)“: 

de 3de valschermjagerdivisie, één uit de resten van de 6de valscherä— 
0139» M M  _ ‚lun/_.) _ -— 

visie, tesamen bijna @@ man. Vanuit Emmerik was een groep van oe./…t 

man onderweg, een samenraapsel van individu81e valschermjagers , die “het 

contact met hun eenheid verloren hadden. Op uiterlijk dinsdagavond moes- 

ten deze drie groepen het Reichswald bereikt hebben. Vrachtauto's zouden 

vanuit Keulen—Wahn de eerste ‚799 man overbrengen, de rest zou per spoor 

volgen. Alle protesten ten spijt - er waren geen divisiecommandanten, te 

weinig stafofficieren en vrijwel geen motorvoertuigen - , begaf Meindl 
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zich naar Kleef, waar zijn valschermjagers het korps Feldt moesten af- 

lossen en Nijmegen herwinnen. 

Op maandagavord half elf benadrukte Model voor de zoveelste keer die dag, 

dat het transport van de valschermtroepen op alle mogelijke manieren ver- 

sneld moest worden. En hij voegde hier veelzeggeni bij, dat de tegenslagen 

in het gebied van Kleef dit noodzakelijk maakten.1 Tien minuten over ne- 

gen die/Zelfde avond had Model Bittrich opgebeld: 'Isgsrgroep B brengt 

‚een order over van OB West om op 19 september een eenheid uit het gebied 

van Arnhem naar Nijmegen over te brengen, aangezien de eigen krachten op 

de duur niet tegen de vijandelijke druk opgewassen zijn. Nijmegen moet in 

ieder geval gehouden worden. Er moet niet gewacht worden tot de brug in 

Arnhem terugveroverd is'.” De order van 'Von Rundstedt was in eerste in- @ 
stantie op een bericht van Chritiansen gebaseerd, die kort na negen uur 

gemeld had: 'Toestand bij Nijmegen zeer moeilijk. Sterke vijandelijke druk. 

Het in eigen hand houden van de bruggen en de plaats zelf is zonder ver- 

sterking nog maar korte tijd mogelijk'?) 

De verbindingen tussen Arnhem en Nijmegen waren ook aan Duitse zijde erg 

gebrekkig. Hoe weinig informaties het IIe SS-pantserkorps over de toestand 

in en om Nijmegen ter beschikking stonden blijkt wel uit het volgende ci— 

taat van het voor OB Nest bestemde dagrapport over 18 september: ‚) 
_fiìíïííé“täèèèiíîfi .igen h a r d …  ten 
Zuiden van de rivier, wordt gehouden. Eén bataljon wordt via een veer naar 

Nijmegen gebracht. Vijandelijke druk in de richting van de spoorbrug. 

De vijand versterkt zich voortdurend in het gebied van Berg en Dal. Daar 
zijn Ìîdgjíiders geland (geteld)'.4) 

De Duitsers konden moeilijk tevreden zijn over het verloop van de ge- 

vechten om Nijmegen op D-day + 1. A1 Mhurìjênvallen waren afgeslagen en hun 

totale verliezen hadden meer dan % man bedragen. Het Nijmeegse gar- 

nizoen wist, dat de Amerikanen terug zouden komen om de brug te veroveren 

en wanneer de beloofde versterkingen van SS-troepen niet tijdig zouden 

arriveren, waren hun stellingen onhoudbaar. Bij Groesbeek en Kranenburg 

lagen de zaken precies zo. Zolang Meindls valschermjagers nog onderweg wa- 

ren, zou het korps Feldt zich in hoofdzaak tot de verdediging moeten be- 

perken. 

Market Garden 

Voor Gavin waren de vooruitzichten die avond aanmerkelijk gunstiger. 

De tanks van de garde-tankdivisie ‚waarnaar men de hele dag had uitgezien, 

zouden er de volgerxìe dag toch wel in slagen zich bij de 82ste te voegen. 

” Kriegstagebuch Heeresgruppe B, 18.9.‘l9fl, 22.30, … 

2) Kriegstagebuch Heeresgruppe B, 18.9.H944, _ 21 .104 … 

}) Kriegstagebuch Heeresgruppe B, 18.9. \1949, 21 .10, LJ.J'\‚ 

4) Kriegstagebuch OB West vom & …  Tagesmelduhg. 
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NIJMEGEN — DINSDAG 19 SEPTEMBER 

Hoofdstuk _;x_tj_ 

De Derde Aanval Op De Waalbruggen 

De Br i tse 'engineers' (genietroepen) werkten met inzet van alle krach- 

ten in de nacht van maandag op dinsdag aan het herstel van de brug be- 

zuiden Son over het Wilhelminakanaal. ' s  Morgens.nmgâäíìîáeíznrwas de 

brug gereed en drie kwartier later ging de vq2rhoede van het XXXe c rps 

- de meest  noordelĳke spits van eede leger — op weg naar Nĳ- 

megen. 1 )  Het Household Cavalry Regiment en de Grenadiers zouden de voor- 

hoede vormen van de garde-tankdivisie, terwĳl de Irish Group divisie— 

reserve werd. Van Browning hadden zĳ bericht ontvangen, dat hĳ de hoge 

gronden ten Zuiden van de Waal genomen had, maar dat hĳ onvoldoende troe— 

pen ter  beschikking had om de stad en de bruggen t e  nemen. 

Vanuit Son reden de tanks zonder obstakels Op hun weg aan t e  treffen 

door het territoir van de 101ste  divisie. S t .  Oedenrode, Veghel en Uden 

werden snel gepasseerd en merkwaardigerwĳs gerdltuîîsn Uden en Grave geen 

noemenswaardige tegenstand ontmoet. ”2 ’ c> a maakten ver— 

kenningswagens — scoutcars - van de Guards contact met parachutisten van 

het 504de,  wier meest  vooruitgeschoven posten rond het s tad je  Grave la— 

gen. Ogìèig‘ïâr liet de hoofdmacht de brug bĳ Grave achter zich en was 

op weg naar Nĳmegen. Terwĳl de tanks van de Grenadier Guards met een 

flinke tussenruimte eâh voor eÊh over de brug rolden, wachtte aan de an— 

dere zĳde een Amerikaanse verbindingsofficier met een boodschap van 

Browning, waarin de commandant van het airbornecorps de wens uitdrukte 

zo spoedig mogelĳk in contact t e  komen met de bevelvoerende off icieren 

Major A.Gregory—Hood, commandant van het derde tankeskadron en Captain 

‘fhe Duke of  Rutland, commandant van de tweede motor compagnie. Aan de 

kant van de weg in Overasselt wachtte Bngwnìîg_ n op. 2)  Spoeâìg voegden 

ook Allan Adair en Gwatkin zich bĳ hen. BTGWHÉEg bracht hen op de hoogtë 

van de toestand in en om Nĳmegen. Over Brownings kennis van de stand van 

zaken gedurende de eerste twee dagen vermeldt een Amerikaanse publica— 

t ie :  'Ongelukkigerwĳze werkten de corps verbindingen erg slecht. Of— 

schoon spoedig radiocontact werd gemaa, met het basis H.Q.  in Engeland 

en met h t tweede‚leger — kwam die daëäèëen doeltreffende verbinding met 

de 1s te  airbarnedivisie of  met de 101ste divisie to t  stand. Op de acht— 

tiende werd enige verbetering bereikt en werden enkele inlichtingen per 

Qí’îïïfí 
1)  Nicolson en Forbesz’The Grenadier Guards in the war of  1939-19453' 

volume I ,  Patrick Forbes, 'The campaigns in north-west Europe', Al- 

dershot, Gale & Polden, 1949, P.122. Qóujkjk 

2) Volgens 'The Saga of  the(bll*American'‚ compiled by W.Forrest Dawson, 

Atlanta, Georgia, Albert Love Enterprises, 1946 (p.234) zou kort te— 

voren een ontmoeting hebben plaats gehad Op een suikerbietenveld bĳ 

Grave tussen 'Ben' Browning, 'Slim Jim' en een Britse tankcommandant. 

3 )  Bedoeld i s :  17 september. XËaMOLÍ…î/gc…_rfl_ 



t"”‘ 

. '.=’-\ ’ »“ ì: _) .. 
ä ‘»F 

:“ä 
=:“S 

te lefoon verkregen, aangezien leden van de Nederlandse ondergrondse de 
telefoonverbinding tussen Arnhem en Nĳmegen gebruikten.Niettemin was 
Brownings eers te  volledige en betrouwbare informatie over de toestand 
in Arnhem een SITREP 1 )  dat hĳ op 19 september om 08.00 ontvang.Tot 
die dag had hĳ weinig kennis van o f  invloed op operat ies buiten de 
sector  Nĳmegen.’ 2) Helaas is de inhoud van dit bericht niet bekend, 
maar bĳzonder rooskleurig kan het niet geweest  zĳn.De corpscommandant 
acht te dan ook noodzakelĳk,dat de Guards alles in het werk zouden 
stellen om de verbinding met de Bri t ten in Arnhem t o t  stand t e  bren— 
gen.Na een kor te  bespreking reed  Browning naar Gavins commandopost. 
Gregory-Hood en â€:naztcgaaan Rutland volgden hem hierheen.0p Gavins 
commandopost was Sir Miles Dempsey,de bevelhebber van het B r i t se  twee -  
de leger,gearriveerd.Na terugkomst van Browning werd een plan de cam- 
pagne besproken om de Waalbrug dezelfde dag nog onbeschadigd in han- 
den t e  krĳgen.Bond één uur gaf Gavin zĳn definitieve bevelen uit aan 
de commandant van de grenadier Guards, Goulburn. Gregory—Hood, Rutland 
en Lieutenant-Colonel Vandervoort, commandant van het IIe batal jon van 

‚ h e t  505de,waren hierbĳ aanwezig. 
Het IIe bata l jon van het 505de,da t  als divisie—reserve om en bĳ de  

Hoenderberg lag‚was een uur tevoren aan de Grenadier Guards toegewe— 
zen om de aanval op de brug een grotere kans van slagen t e  geven en 
dit verklaart de aanwezigheid van Vandervoort. 

Drie colonnes,in hoofdzaak geformeerd uit de Grenadier Guards,zou— 
den vanuit Mariënboom oprukken.De colonne,die de Waalbrug als bestem- 
ming had,zou bestaan uit de tweede compagnie (onder de hertog van Rut— 
land),  minus een motorpeloton, een s e c t i e  carriers uit het derde eska— 
dron (onder Gregory— H o o d ) ,  minus twee tanktroops ( in  totaal acht tanks) 
en uitrfiet IIe batal jon van het 505” ,1mamavaáaaaumgmgmàe. De colonne, 
die naar de spoorbrug zou oprukken, zou bestaan uit elementen van de derde compagnie van het tage £e eskadron en de ' D '  compagnie van hetíE? 
50!äü2.0aptain J .  ‚Nani 1 zou d €ze°ËËÏ8nnes leiden‚De derde colonne on- der Major G .  Thorne zou ëÊïääfi ”uit twee pelotons van de derde com— 
pagnie, een tanktroop van het  ee r s t e  eskadron en een peloton van de ' B '  compagnie van het 505de.00k haar opdracht was nauw omschreven:inne— 
ming van het postkantoor.Alle drie colonnes zouden om half vĳf aan 
hun opmars beginnen.De niet in een van de drie colonnes ingezette on- 
derdelen van de Grenadier Group zouden de Waalbrugcolonne op afstand 
volgen t o t  aan de kazernes van de Groesbeekseweg.Vandaaruit zouden zĳ 
dadelĳk moeten vertrekken naar de Waal— o f  spoorbrug‚wanneer zĳ b e r i c i .  kregen,dat een van beide genomen was.Typhoons zouden tenslot te,kor t  voor de aanval begon‚eveneens de Duitse posi t ies met hun boordwapens beschieten. 

Intussen was een groot deel van de tanks van de Grenadier Guards ge— arriveerd in de omgeving van Mariënboom en Sionshof. De eers te  verken— ningswagens hadden vanuit Grave geprobeerd de brug bĳ Weurt (Honig— hut je)  t e  passeren, maar de schade aan de brug, veroorzaakt door de po— 'gingen van de Duitse troepen om de brug op t e  blazen, was toch wel dus— 
danig‚dat het onverantwoordelĳk leek de  veertig-ton-zware Shermantanks 
hierover t e  laten trekken.Het veroorzaakte echter geen extra oponthoud 
want Browning had voor de voorhoede van de hoofdmacht een kaart achter 
gelaten,waar0p de weg naar Mariënboom stond aangegeven en waarbĳ het 
Maas—Waalkanaal via de brug van Heumen kon worden overgestoken. 

Dat Mariënboom als vertrekpunt was aangegeven‚kon natuurlĳk geen t o e  
‚ v a l  zĳn:Gavin had zĳn hoofdkwartier naar d e z e  contreien verp laa ts t , te r  
wĳl Bes tebreur t je  in Sionshof 'Open  h o f '  hield.Hier was ‘Captain Harry '  maandag al begonnen diegenen aan de tand t e  voelem‚die hem nader kon— 
den inlichten over s terk te  en stellingen van de Duitse troepen.De Waal brug en al les,wat daarmee annex was,had zĳn bĳzondere belangstelling. 

1 )  Situation Report 
2 )  Dr. John MWarreáîìirborne operations in World War II European 

Theateí?USAF Historical Stud ies:  no.  9 7 ,  USAF Historical Division, 
Research Studies Insti tute,Air University,September 1 9 5 6 , p . 1 1 2 .  
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gingen de Coehoornstraat in,maar werden plotseling van achteren be— 

schoten.Het vuur kwam vanaf de school op de GroesbeekäêWeg (Filles 
de  la Sagesse) ïwe moesten dekking zoeken in de tuin van L .We schoten 

terug totdat  het rustig was.Ook in de omgeving van de 6%ntralelëeu— 
kefiĳwas het niet t e  verfiöuwen.Na wachten—slopen w e  van tuin t o t  tuin 

verder en kwamen zo terecht in de kelder van de loodgieter Van de B .  
Hier hebben we zeker 1% uur gêàcht.‘ 

In de binnenstad was het toen  vrĳ rustig.0p het Keizer  Karelplein 

werden ' s  morgens 'voor  de hoofdingangen van het gebouW'j j  een aan- 
_ tal gesneuvelden van beide partĳen in een open kuil gelegd‚enkele 

werden later nog gebracht en werden,aangezien de kuil niet groot ge- 
noeg was, in hun bizarre houding ergens ernaast gelegd. ’  

Behalve het gestaag neerkomen van granaten en het vuren door Duit- 
s e  ar t i l ler ie ,d ie in hoofdzaak in Lent was opgesteld,was het een ta— 

melĳk rustige voormiddag.Ook de eers te  uren van de namiddag verlie— 
pen relat ief  kalm.De s t e  in L%BLSionshof stak daar wel schril tegen 
a f ‚ voo ra l ‚ t oen  daar na tËËÉËÊ‚ e e e r s t e  tanks aankwamen,die vanuit 

Malden en Hatert via de Soheidingsweg en de D'Almarasweg de Groesa 
beekseweg bereikten.De gidsen werden geïsoleerd in de gelagkamer van 
hotel  Sionshof en de colonnes formeerden zich voor hun drieledig doel  

- De Duitsers waren blĳkbaar op de hoogte van de komst van de  tanks 

en zĳ twĳfelden er niet aan o f  de Br i t ten en Amerikanen zouden pro— 

beren een van beide bruggen intact in handen t e  krĳgen,ábngezien vol- 
gens hen elke opmarsro t e  het Keizer  Karelplein moest  passeren,sta— 

ken zĳ tegen haèë:àéäâ Huizen op het Ke izer  Karelplein,de €ËHaeck 

Mathonsingel,de Nassausingel,de Spoorstraat en de Kronenburgersingel 
in bramd.Curieuzer is het — na de brandstichting van maandag wekten 
deze nieuwe‚moedwillige en nodeloze vernielingen geen verbazing meer 
— ‚ d a t  zĳ Opeens ook aandacht gingen schenken aan de verdediging van 

de Van Schevichavenstraat.Onachtzaamheid van geallieerde zĳde, intuî— 

‚ i e ? _ I  ieder geval brachten zĳ een paar mitrailleurs voor het ete— 
ÊÉÏÈÏ g mnasium en het postkantoor‚dat sinds zondagavond door de 
Duitsers verlaten was, in stelling en plaatsten halverwege de straat 
een stuk antitankgeschut.0m vier uur in de namiddag t rof  men de laat— 
s t e  voorbereidingen voor de cpmars van de drie colonnes.De gevechts— 
groepen 'A'(Waalbrugjen ' C '  (postkantoor) trokken aanvankelĳk geza- 
menlĳk van Mariënbo@m over de Groesbeekseweg. Hier namen de twee 
colonnes elk hun eigen rou te :  colonne ' A '  viel ze l fs  in drie delen 
uiteen.De voo rs te  vier tanks‚een s e c t i e  carriers en een motorpelo— 

ton‚begeleid door de pa ra ' s ,de  ' E '  en ' F .  compagnie van I I—508,trok— 
ken via de Groesbeeksedwasweg n„âe‚Daalseweg naar de Dominicanen— 
straat.Het was inmiddels ha.].fl-Ëïe ‘ge”v‘îô’îden en vanuit de richting 
van het Mariaplei waarbĳ zich de s ta f  van de tweede compagnie en 
van het eskadron tanks aansloten.Een vĳftigtal Amerikanen lukte het 
onder dekking van rookgranaten met de tanks,de carriers en het mo— 
torinfanteriepeloton de Dr.Claas Noorduynstraat t e  bereiken.Van 
hieruit slaagde de groep,gëgngêâidst werd door van H e s ,  erin.èeáv … 
Graadt van Roggenstraat . aar werden zĳ door 
moordend vuur van de Dui tsers ,d ie  niet alleen een 8 . 8  cm kanon had— 
den opgesteld,maar daarnaast ook beschikten over 4 . 8  bm Pakkanonnen 

en een achttal mitrailleurstsèèèngen.Eén tank werd in brand gescho- 
ten, terwĳl  twee  andere zware schade 0p1iepen.Via de Dr.Claas Noor-  

duynstraat slaagde dit groep je  erin terug t e  trekken. 
De res t  van de colonne,het tweede motorpeloton van de tweede com— 

pagnie en het tweede viertal tanks (onder Lie tenant-the Earl of  
Kimber ley) ,was intussen via de Daalsedwarsweg, eertruidestraat,Van 

Nispenstraat,Van Rosendaelstraat,Hugo de Grootstraat  t o t  de Barba- 
rossastraat doorgedrongen.Hùn ervaring verschilde niet veel  van die 

°van de eerste tanktroep.Na het verlies van één tank trokken zĳ zich 
ĳlings terug‚ toen het ook èe—graaf—ven Kimberley duidelĳk werd‚dat 
voor een frontale aanval op de stellingen rond het Keizer Lodewĳk— 
plein en het Hunnerpark hun man— en vuurkracht t e  gering waren. 

Het was intussen donker geworden en de Br i tse tanks rolden in de 
richting van de kazernes van de Groesbeekseweg,waar de r es t  van de 
Grenadier Group tevergeefs wachtte Op enig bericht van slagen van 
de ' A '  o f  ' B '  colonneQapoorbrug). 

Het motorpeloton enlde beide compagnieën parachutisten ze t ten  zich 
vast in een halve cirkel om het Mariaplein met als uiteinden de Dr 
Claas Noorduynstraat en het Julianapark.Rondom dit laatste park nam 

» Fem-L;— ‘L 1… ab., Pfisü»…f-__W;â… ‚(;;_„h 5 ‚ ‚ 'PWCJQ-u.‘ 
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bĳ de Dominicanenkerk in de Krayenhofflaan brachten zĳ de nacht 
door.Het motorpeloton van de tweede compagnie werd in een cordon om 
de tanks gelegd en zo  wachtten tanks en infanterie hier het eers te  
daglicht af .Een deel  van de tanks had tevoren,rond half ach t ,een aan- 
val gedaan op het station,dat door hen in brand werd geschoten.0p de 
Nieuwe Nonnendaalseweg voegden zĳ zich weer bĳ de res t  van de colon— 
ne,d ie tevergeefs aanviel in de richting van de spoorbrug met boven? 
vermeld resultaat.Het zou achtenveertig uur duren voor de ' B '  colon- 
ne de eigeh troepen weer terugzag. 

De compagnie van het 508ste opereerde uiterst rechts.Tegen elf uur 
' s  avonds moesten ook zĳ de strĳd afbreken.Zĳ waren toen gevorderd 
t o t  het Kronenburgerpark,waar zĳ te r  hoogte van de sfabriek)op 
uiterst sterke weerstand s toot ten.  

Het misfortuin,dat de drie colonnes overkomen was,duidde erop,dat 
een rechtstreekse aanval op de Waalbrug o f  de spoorbrug weinig kans 
van slagen had.Er zou een nieuw plan de campagne opgestéld moeten 
worden,om de beide bruggen t e  kunnen veroveren.Kort na middernacht 
begonnen de besprekingen hierover. 

De strĳd om Nĳmegen is met een groot aantal namen verbonden.Eén 
van de minst bekende is  die van Theodore Bachenheimer,Pri a te  f i r s t  
class in het 504de regiment van de 82s te  airbornedivisieJáĳ—was—in= 
B :  * ; ‘ J  ; — a ; " ‘ ‚ - ‚ a e “ e ‘  . q - ' o -  . ; ‘  ' ‘ t ‘ ° l  - a  ° ° .  ., ‚ - i —  
end—Burts1Er bestaan eindeloze verhalen over Bachenheimers patrouil- 
les en gewaagde overvallen in de bruggehoofden van Anzio en Nĳmegen, 
waar hĳ met een privé leger t je  opereerde to t  hĳ op 25 oktober 1944 
bĳ Oldenbroek op mysterieuze wĳze de dood vond.Bachenheimer landde Op 
zondagmiddag met het 504de in Grave.Van daaruit ging hĳ naar Nĳmegen, 
dat hĳ Op zĳn e e n t j e  binnentrok.Waarschĳnlĳk was het toen maandagmor— 
gen.Hier vestigde hĳ zĳn eenmanshoofdkwartier in de“fìansformatoren- 
fabriek aan de Groenestraat.Al gauw vond hĳ een aantal medewerkers 
om z ich heen verzameld‚voor het merendeel leden van de voormalige on- 
dergrondse or anisaties,en twee Amerikaanse vrienden, 'Bill één' en 
'Bil l  t w e e ' . . ä )  Vele malen verdween Bachenheimer,meestal alleen,ach- 
ter  de vĳandelĳke linies om gegevens t e  verzamelen.Karakteristiek 
voor Bachenheimer was zĳn Optreden op het s tat ion in Nĳmegen,waar hĳ 
Op dinsdag 1 9  september om half vĳf in de namiddag moederz ie l  alleen 
aankwam.Met de nog aanwezige opzichter van de weg bĳ de Nederlandse 
Spoorwegen,A.A.W.J. van Hedel ging hĳ naar een door de R .A .F .  gebom- 
bardeerde Duitse trein.Hier haalde hĳ voor van Hedel een karabĳn en 
ammunitie uit.Gewapend met deze uitrusting ging de Nederlander Op be-  
vel van Bachenheimer naar het tweede perron.Het lukte hem daar pos t  
T t e  bereiken en hĳ constateerde,dat  de microfoon en de  luidspreker— 
installatie nog intact waren.Van Hedel r i ep ‚op  Bachenheimers verzoek 
door de microfoon: 'Heraus,Hände hoch oder ìhn sterbt alleh'. Onmid— 
dellĳk begon Bachenheimer nu als een razende t e  vuren.De uitwerking 
was verbluffend:uit alle schuilkelders kwamen Duitsers t e  voorschĳn, 
die het Op een lopen zetten.De beide mannen joegen hen nog een flin— 
ke hoeveelheid kogels achterna‚totdat de gealarmeerde Duitse artil le— 
r ie  uit Lent zich inzette en Bachenheimer en Van Hedel dwong plat op 
de grond t e  gaan liggen.Na een kwartier was de beschieting ten einde. 
De Amerikaanse parachutist verdween zoals hĳ gekomen was.De stations— 
bezetting van-49 man Duitse militairen was met de;fiporderzon vertrok— 
ken. s í  

De Branden 

In kort bestek een meer dan schematisch overzicht t e  geven van al- 
le branden,die de laatste dagen voor de bevrĳding gewoed hebben,is 
ondoenlĳk. 

Inslag van granaten veroorzaakte vaak brand en deze pro ject ie len 
kwamen over een groot gebied neer.ln alle woonwĳken zag men tussen de 
intacte panden zwaar beschadigde o f  afgebrande huizen.Doorgaans waren 
|) … WóuJÀ/C9Q, … ‘  Ì _ 

&) De Amerikanen vonden het V!!! prett ig populaire figuren een eáäën 
naam t e  geven.Gavin werd vaak Slim Jim genoemd.0aptain Harry was 
de omgangsnaam voor Bestebreurt je .Zo gingen achter bovenstaande 
namen de soldaten Willard Strunk uit Abilene en Bill Sellars uit 
Pittsburgh schuil. 

Ibm»- * … D&B… W… ……Dt—W 12’Ê7Û°L9— 
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deze verwoestingen het gevolg_van directe oorlogshandelingen.Dit kan 

zeker niet gezegd worden van de oppervlaktebranden,die in de  binnen— 

stad gewoed hebben.Enkele straten werden hier in brand geschoten, de 
meesten echter in brand gestoken.Tussen beide destructiemethoden is  
een niet gering verschil.0m de brandstichtingen t e  verdedigen hadden 
de Duitsers een aantal variabele argumenten in p e t t o , d i e  de razende 

bevolking begrip moesten bĳbrengen voor deze  brutale handelwĳze.De 
waarheid was,dat  zĳ hun bruggehoofd be te r  verdedigbaar achtten,wan— 

neer het omgeven werd door een gordel van woestenĳ‚waarin hun geschut 

e f fec t i e f  zĳn sa lvo ' s  kon afvuren.De Duitsers vreesden straatgevech— 
ten en zeker in dit hun vĳandig gezinde land,waarvan elke bewoner 
gaarne de bevrĳdingstroepen hand— en spandiensten zou verlenen.Door e" 
ke  dode hoek bĳ hun vuur0pstelling t e  elimineren‚hoopten zĳ het Hun— 
nerpark-Keizer Lodewĳkpleinbasticn zó lang t e  kunnen verdedigen t o t  
versterkingen zouden arriveren. 

Aan artillerie en zware wapenen hadden de Duitse troepen geen ge— 
brek.Een bĳ Nĳmegen gevangen genomen kapitein van de Hermann Göring- 
divisie verklaarde op 21 september:  'Wĳ  hadden voldoende art i l ler ie- 

ondersteuning van de SS—troepen‚deze hadden een massa machinegeweren, 

maar geen mort ieren. ‘  En ten behoeve van het schootsveld van deze  ar— 
tillerie werden tientallen huizen aan het vuur prĳs gegeven. 

Op d e z e  dinsdag was het de beurt van het stratencomplex bĳ het Ke i— 
zer Karelplein en het station.Waarschĳnlĳk ging het huis Van Schaeck 

Mathonsingel no .7  hier ' s  middags tegen half vĳf het eerst  in vlam— 
men op.  'Ruim een uur later werden met phosphor de beide hoekhuizen 
Spoorstraat—Nassausingel bewerkt. 1)  Ook de huizen op het Keizer Ka— 
relplein tussen de uitmondingen van de St.Annastraat-Graafseweg en d e  
Van Schaeck Mathonsingel ondergingen hetzel fde lot.Daarbĳ aansluitend 
werden de huizen aan de Kronenburgersingel tussen de Spoorstraat en 
de Vredestraat aangestoken.ln de late avond,zo tegen half t ien‚stond 
ook het stationsgebouw in l ichte laaie.Het is door de manschappen van 
colonne ' C '  (spoorbrug) in brand geschoten. 

Ook in de binnenstad hadden Duitse commando's hun werk 'gedaan. îs— 
Morgens brandde het nog in de Gerard Noodtstraat (nos 2 - 10),maar de 
meeste  andaae brandefiïïh de binnenstad waaon-uitgewoed.Bìussea—waa 
o n u - ; : _ Ä .  - — ; e e s t  d ‚ _  . :  B ' * e  _ … i … ‚ _ … _ ‚  x „ - _ … -  ° -  … _ - _  f _ j n û e n .  
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bĳ—tĳde—wae—de—wcterdruk zo gering,dat ook zĳ”fiiets-zou—hebben_kunnen 
.uitninhtan. 

Tussen de geblakerde delen van het ariënburg (hier was de noorde— 
lĳke zĳde,waar o.a.  het Luxor ÎÊeate stond,afgebrand)‚de Oude Stads- 
gracht en het Wintersoord enerzĳds en het uitgebrande stuk van de 
St .Jor iss t raat  anderzĳds stonden een aantal huizenblokken,waarvoor 
de Duitsers nog geen belangstelling hadden getoond.Dit zou echter 
niet lang meer duren.Dinsdagmiddag kwam de Hertogstraat weer aan de 
beurt.Een aantal huize et even nummers @Westzĳde) werd in brand ge— 
stoken,later tegen halËîîäíhäföbk een blok huizen aan de andere zĳde 
(Hert0gstraat nos 57 — 77 ) .De  nog overeind geblevenAfluidzĳde van Win— 
tersoord was de Duitsers eveneens een doorn in het oog en onderging 
die avond hetzel fde l o t .  

De villa Belvoir op het Ke izer  Lodewĳkplein,die dee l  uitmaakte van 
de binnenste Duitse verdedi ing‚werd door de geallieerden in brand 
geschoten.Dit moet rond ‘ uur ' s  avonds gebeur zĳn. _ 

Nog voor de middag was brand uitgebroken in het %ËËË“VËË“Van dan. 
Borg,Broerstraat no.43.Successievelĳk volgden ook de andere zaken- 
panden‚waaronder de modezaak van Laimböck,Broerstraat 4 1 ‚ d e  modezaak 
van Wisbrun en L '  mafl?Broerstraat 35,de juwelierszaak van Van Baal, 
Broerstraat 5 7 ‚ h  tweede pand van Van dengBorg,Broerstraat 27 en 
H e c k ' s  lunchroom,Broerstraat 2 5 .  

Deze panden en de<90stzĳde van de Broerstraat hadden het bombarde— 
ment van 22  februari 1944  over leefd ,de r e s t  van de Broerstraat - met 
uitzondering van de Dominicanenkerk — was volledig verwoest.De brand— 
st ichters ‚d ie  er zich in dit geval niet op konden beroepen‚dat deze 

- - ' .  
" _  

°Ausradierung’diende om hun artillerie een overzichtelĳker schootsveld 
t e  verschaf- 

1)  De vele door getroffenen afgelegde verklaringen betreffende de 
branden geven geen uitsluitsel over alle methoden‚die de Duitsers 
aanwendden om de huizen,waarvan zĳ h00pten,dat zĳ zo  snel en zo  
volledig mogelĳk uit- o f  afbrandden,vlam t e  doen vatten.Naast 
phosphorbommen — brandbommen dus - zou ook een phosphorapparaat 

gebruikt zĳn.Enkele voormalige bewoners verklaarden later,dat hun wo— 
ningen bespo ten  waren met een soo r t  phosphorpoeder.De houders,waarin 

dit poeder zich bevond,zouden een zekere gelĳkenis gehad hebben met 
onze hedendaagse schuimblusapparaten.Geen van de door ons ondervraagd: 

Duitse genie-officieren was op de hoogte van het bestaan van dit ap— 
paraat.0nder groot  voorbehoud vermelden we  daarom h ie r ,da t  de  Duit- 

se rs  _ebruik maakten van phosphorspuiten. 1 “ÁÁĲVQÀLJ 1,_ 
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Deze dertig jongens tussen de ‚1.6 en de 1! jaar waren niet voor alle brand— 

stichtingen verantwoordelijk en hadden ongetwijfeld hun directieven van 

hoger geplaatsten gekregen. In somige gevallen werkten ze met soldaten 

samen, meestal echter niet. Een & aantal panden werd door militairen 

in brand gestoken. 

‚' Door oorlogsgeweld (insgílìaacnänw granaten) gingen die avord hotelblï’ys Bas 

.. annáde Berg en Dalseweg\'en enkele panden aan de Mr Franckenstraat en de $!“ 

Canisiussingel verloren. De Duitse artillerie was ook verantwoordelijk voor 

\de branden, die die avond woedden in de @__s_e__um Kamstraat, de Peter Brugman- 

' straat , de Van derbHavestraat, de Jacob Canisstraat, de hoek van de Waldeck 

Pyrmontsingel, de Prins Hendrikstraat en de Hobbemastraat. De hoek van de 

Van Heutszstraat stard ' s  avonds eveneens in brard. Hier waren, zoals Op vele 

andere plaatsen )stukken 'airbursts' terechtgekomen. 

De Gevechten In De Periferie 
u - /  

’ (Ma/LLL '_"f'5 03,- 

B & W …  had} een aanmerkelijk min— 
0 0  U-tu._ 

der bewogen dag dan IEI-505 , dat veûe-f—42-u‘ur—Ls-mdda-gs onder bevel van 

Allan Adair stond. Het regiment was verantwoordelijk voor de zuidelijke sec- 

tor van het divisiegebied. De gehele dag door vielen de Duitsers met tus— 

senpozen bij Riethorst aan, maar deze aanvallen waren veel te  zwak om ook 

maar enig effect te sorteren. Enkele Duitse patrouilles, bij Bruuk ' s  mid— 

dags … ,  bij Riethorst em-treì'r-Veor—Jea-lrè-zes en aan de westelijke 
Ü %2IV'D (4444. 

rand van het Reichswald ' s  avords … ,  worden door de kroniek—- 

schrijvers als°%nige wederwaardigheden van die dag vermeld. 

Het 504de regiment, dat de igarde-tankdifisie ' s  morgens in zijn sector 

zag binnentrekken, werd die dag in zijn geheel teruggetrokken. De drie ba- 

taljons marcheerden naar Jonkerbosfälleen een kleine bezetting bleef bij 

object no 10, de b bij He-rürghut-Je, achter. De 32ste brigade nam de be- 

veiliging van deze sector over, het 504de regiment werd divisiereserve van 

de 82ste. 

Voor het 5083te was 19 september de dag van "heuvel 75.9'. 011 de vijand 

te verhinderen, dat hij vanuit Kleef versterkingen naar Nijmegen zou kunnen 

brengen, was het dringend noodzakelijk hem het gebruik van de weg Wyler - 

Beek - Ubbergen te beletten. Het IIe bataljon order Mendez kreeg daarom be- 

vel om deze weg bij Beek te blokkeren. De barricade zou echter onhoudbaar 

zijn, wanneer de haar beheer/sierde“… hoogte 75. 9 niet tevens in Amerikaanse 

handen was. ‘ s  Middags…-ËM kreeg daarom de 'A '  compagnie bevel om 

onder commardo van lieutenant John Foley — kapitein Adams en zijn mannen 

hadden vanuit de binnenstad van Nijmegen nog steeds geen contact met de 

hoofdmacht - heuvel 75.9 (de Duivelaberg) te veroveren en aan de voet van 

de heuvel een wegversperring op te richten ongeveer ter hoogte van bad 

Wyler. Een peloton van de 'G' compagnie werd hem ter ordersteuning toege— 

wezen. D hele 'A '  compagnie bestord op dat moment nog slechts uit ?}olf‘fi- 

eieren en manscha pen, terwijl het toegevoegde peloton van de 'G' conr- 
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d e f  ionief?ëompagnie,die‚de beide bruggen verdedigen‚hebben zich 
dieÊ ingeêfaven.Zĳ huizen tussen de pĳlers van de brug. ‘  1 ) 0 v e r  de 
geruchten van woensdag delen de twee SS-ers mede: 'Wĳ beiden kregen 
de opdracht gewonden onder de brug naar de verbandplaats t e  bren- 
gen. 2 )D i t  speel t  z ich af aan de Nĳmeegse zĳde want 'omdat de brug, 
zoals hiervoor al vermeld onder vuur van de tanks lag‚kon niemand 
over de  brug. ' 3 )  Hoe gevaarlĳk het  was d e z e  t e  passeren,kan het 
volgende citaat aantonen: ‘De bruggen zelf liggen onder het vuur 
van in de flanken opgestelde zware mitrailleurs.Het zou waanzin zĳn 
z e  t e  willen passeren.Het batal jon Euling moet dringende boodschap— 
pen van de gevechtsgroep Reinhold overbrengen.Een Sturmman waagt h e t  
zich na de brug naar de gevechtsstand t e  begeven (durchzuschlagen). 
Drie keer op één dag legt hĳ deze gevaarlĳke weg af,dr ie keer ont— 
ging hĳ de onophoudelĳke_salvo's der mitrailleurs.‘ 4) 

Wĳ willen de lezer hier niet met een overdadig aantal ci taten e n f fi  
voetnoten vermoeien:uit de verdere gegevens over het îionieraôatalL” 
jbn blĳkt dat de ruimte tussen de pĳlers aan de Nĳmeegse zĳde van 
de verkeersbrug bestemd was én als commandopost voor d e z e  SS-ers én 
als opvangcentrum voor  uit de s tad verdreven Duitse soldaten én,in 
een later stadium,als verbandplaats voor  gewonden. 

De SS—genietroepen hadden stellingen links en rechts  van het via— 
duct in de Oude Ubbergseweg beze t .Aan  de  oostelĳke zĳde waren dat 
loopgraven en éénmansgaten‚aan de ‘Wfis tzĳde  een straatversperring aan 
de voet  van de Voerweg,enkele versterkte huizen onder aan de Voer- 
weg - waarvan er één als bunker zou zĳn uitgebouwd - en een paar 
100pgraven aan de voe t  van de  Valkhofmuur.De r e s t  van het  bata l jon 
was t e  vinden onder en in de grote boog en bĳ het Lentse landhoofd 
en had als command0post het viaduct aan de Lentse zĳde waar de Waal- 
dĳk onder het landhoofd doorgaat. 

Met deze fe i ten voor ogen mag het een onmogelĳke cpga e enoemd 
worden voor verzetsman om op maandagochtend tussen ëlËuur ' s  
morgens en uur ' s  middags zowel ongemerkt op de brug t e  komen 
als een groot t ra jec t  van het brugtracé af t e  leggen to t  aan de 
plaats waar langs de leuningen de leidingen van de aan de kleine 
Lentse boog vastgemaakte explosieve ladingen liepen.De Commissie On— 
derzoek Waalbrug schreef  in haar rapport,àuà 'M%mschillende getuigeg- 

' ' ' : ' - —.— —- "' - ‘ ;  : e : ‘ = -  weg 
s . ‘  5) De commissie heef t  daarbĳ aangenomen, 

'dat  de aandacht van de Duitsers hoofdzakelĳk in beslag werd geno- 
men door de verdere ontwikkeling van het gevecht met de compagnieën 
Amerikaanse parachutisten,die van verschillende zĳden trachtten door  
t e  dringen naar de brug. ‘  6 )  De Duitse bewakers van de brug hebben 
echter part noch deel gehad aan de gevechten Op maandag.'0p dinsdag, 
19.IX„tegen 18 uur vOlgde de eers te  aanval en wel ,voorzover wĳ we— 
ten met vier tanks.Twee daarvan zouden stukgeschoten z ĳn . '  7 )  Ook 
deze overval heeft  zich buiten hun eigen sec to r  afgespeeld,zodat ze 
er slechts over kunnen vermelden,wat zĳ toevallig opgevangen hebben. 

' . ‘ . -  - . . ‘ .  . -  . 

1 )  en 2) en 3)  en 4 uczacz-Caen-Nimwegen. 'Der Kampf der 10.SS 
Panzer-Divisie undsberg im Jahre 1944 ' .E r— 
schienen im Eigenverlag der 10.SS-Panzer-Divi- 
sion ’Frundsberg’Abt.Vl.Gemeinschaftsarbeit des 
SS—Kriegsberichter—Zuges der 10.SS-Panzer-Div. 
'Frundsberg' .Begin 1945 ,p .77 . w  

5 )  en 6 )  Rapport aan de Minister van Oorlog van de Commissie van ûn- 
derzoek inzake de redding van de Waalbrug t e  Nĳmegen in sep  
tember 1944‚met drie Bĳlagen (A,B,C) .Op 21 november 1951 
aan de Minister van Oorlog door de bĳ beschikking van 8 ju— 
ni 1949‚Geheim L i t t .D 112 ingestelde commissie aangeboden. 

1 5 .  
7 )  'BuczaËË—Caen-Nimwegen.lDer Kampf der 10.SS Panzer—Division 

Frundsberg im Jahre 1944'.Erschienen im Eigenverlag der 10.SS— 
Panzer-Division 'Frundsberg' Abt.VI.Gemeinschaftsarbeit des SS— 
Kriegsberichter-Zuges der 10.SS—Panzer-Div.'Frundsberg'.Begin 
1945.pp0 77—78. 
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drie uur staken zĳ de boel aan. Wĳ hebben dit zelf gezien. Na alles eruit 

gehaald t e  hebben, hebben zĳ een soort  van B Ĳ  genomen en deze in het 

huis gegooid." St.Jorisstraat 22 en 24 kwamen daarna aan de beurt. "Ook 

het huis van Robert Janssen begon t e  branden en toen ook het blok van de 

Gelderse tram!’evenals de gehele kant van de Belvédère." 

Aan de andere zĳde van het landfront gingen de Duitsers tegen drie uur 

to t  liquidatie vah de overeind staande panden over. "0m drie uur werd 

phosphor in de zaak van Presburg gegooid en in de pastorieyvan de Broer- 

straatskerk." Dit was dus de hoek van Broerstraat en Korte Burchtstraat. 

"Ik zag dat het Olympia-theatergân brand stond, de Fotograaf van Raay, 

Peek en Clappenburg, naar ik meen ook. Wĳ gingen de huizen in de Lange 

Nieuwstraat leeghalen en brachten de meubels naar de hoek Korte Nieuw- 

straat, welke ' s  maandags verbrand was."  Ook het stadhuis ontkwam niet 

aan de vernielzucht. Tegen vĳf uur brandde het aan de voorzĳde. "0m tien 

uur brandde het stadhuis fe l .  Van blussen was voorlopig geen sprake. Er 

was geen druk meer op de waterleiding." Ook de overzĳde van de Korte 

Burchtstraat werd in je as gelegd. De Zuidzĳde van de Grote Markt, al 
zwaar geteisterd door het Februaribombardement, werd aangestoken. Het ge— 

deeltelĳk herbouwde pand van Vroom en Dreesmann was in de avond één vuur— 

zee.  Alleen aan de Westflank van het Valkhofbastion was geen brandgordel 
to t  stand gekomen. Hier dreigde echter voor de verdedigers van de Waal- 

brug geen gevaar. De vrĳ sterke helling van de heuvelrand maakte een aan— 

val van die zĳde t o t  een riskanteondernemihg, en de diepe insnĳdingen 

van Lindenberg en Voerweg, waarvan vooral de laatste rĳkelĳk bezaaid was 

met mitrailleurstellingen,waren;-naar Duitse opvattingfonoverkomelĳke 

hindernissen. Toch heeft ook de Grootestraat groot gevaar gelapen. In de 

namiddag was de Arminiaanse kerk in brand gevlogen. Hier is het door veler 

inspanning gelukt een dicht bĳ gelegen slagerĳ en drukkerĳ t e  behouden. 

Was de brand op één van beide panden overgeslagen,dan was het gehele blok 

Platenmakersstraat — Grotestraat met zĳn tegen en in elkaar gebouwde hui— 
“ …  W v u  . . 

zen aan*dë_ongäêgang prĳsgegegnn. 

Het hevigst brandde de Korte Burchtstraat en van hieruit greep het vuur 

in de avond en nacht s teeds  verder om zich heen. Aan de Oostzĳde van de 

Broerstraat bleef geen pand behouden. Ook de Broerstraatskerk stond in de 
nanacht in velle gleëë.1 Toen de volgende middag de balans opgemaakt kon 

worden, bleek alleen de in 1940-1941 gebouwde nieuwe vleugel van het stad- 

huis nog overeind t e  staan. De schade aan dit gebouw was desalniettemin 

groot genoeg om het stedelĳk bestuur de St.Annastichting t e  doen kiezen 

als zete l  van het burgerlĳk gouvernement, dat in nauwe samenwerking met 

het Ùhlitair gezag ging proberen deze stad leefbaar t e  maken. Op de avond 

van deze dag kon geen van hen vermoeden dat ot M8 feb_ruari_iëìâ)de stad 
Nĳmegen een sector  van het westelĳk front zou blĳven, waar de noden van 

de burgerĳ ondergeschikt waren aan de behoeften der geallieerde oorlogs— 

voering. 
K.C. lr“o£ 2 (?a, . 
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Civil Affairs and Market Garden 

Door de in Londen zetelende chef van het Nederlandse Militair Ge— 
zag‚Mr.H.J.Kruls‚werden eind augustus - begin september 1944 besluiten 
genomen om de komende bevrĳding van het vaderland zo  schokvrĳ mogelĳk 
t e  doen verlopen.Eén van deze  maatregelen was het benoemen van enkele 
in Engeland toevende Nederlanders t o t  ' l iaison o f f i ce r  militair gezag '  
Toen de operatie Market Garden Op papier gestal te ging krĳgen,werd t o t  
l iaison o f f i c e r  bĳ het hoofdkwartier van het Airborne Corps de kapi— 
tein H . J . R . R .  baron Melvill van Carnbee benoemd. Bĳ de hoofdkwartie— 
ren der drie d iv is ies ‚d ie  aan Garden zouden deelnemen‚werden geatta- _ 
oheerd de luitenant te r  zee  eers te  klasse A.Wolters (Br i tse eerste ì v ü  
luchtlandingsdivisie;bestemming Arnhem),de luitenant vlieger Tigler 
Wybrandi (Amerikaanse 101ste airbornedivisie;bestemming Eindhoven) en 
de luitenant Laverge (Amerikaanse 82s te  airbornedi i s ie ) .  

De opdracht van deze  l iaisonoff icieren was,om,zäfiâër zĳ geland wa- 
ren en er dorpen o f  s teden bevrĳd werden,het Nederlandse wet t ige ge— 
zag t e  herstellen volgens de bepalingen van het Londense regeringsbe— 
sluit op de bĳzondere staat van beleg en van aanvullende regeringsbe— 
sluiten.Mondeling waren deze  of f ic ieren in Engeland de namen medege— 

deeld van de Commissarissen der Koningin,burgemeesters en andere hoge 
funotionarissen,die ' f o u t '  waren.Tevens waren hen in Londen de namen 
medegedeeld van hen,die als tĳdelĳk vervangers in deze openvallende 
functies benoemd zouden kunnen worden. De Opzet  was,dat  de liaison 
of f icer  de naam van de in Londen voorgestelde zou bekend maken aan 
enkele lieden van de "ondergrondse" en enige andere plaatselĳke nota- 
belen en met hen overleg zou plegen.Kon de naam van de voorgestelde 
ook hun goedkeuring wegdragen‚dan werd de betref fende persoon tĳdelĳk 
in de functie van de 'weggezuiverde' benoemd.De taak van deze liaison 
off ic ieren was een tĳdelĳke en plaatselĳke.Zo spoedig mogelĳk zouden 
de commissarissen Militair Gezag hun taak overnemen.Zĳ zouden dan weer  
naar een andere gemeente vertrekken om daar orde Op zaken t e  stel len. 

Helaas werd luitenant Laverge bĳ de landing van zĳn zweefvliegtuig 
op t7 september zwaar gewond‚zodat hĳ zĳn taak niet ten uitvoer kon 
brengen.Melvill van Carnbee,d ie ‚  als gedetacheerde bĳ het Airborne 
Corps,s lechts een coördinerende taak had,nam Laverge's werkzaamheden 
over en zocht,nadat hĳ op 47 september met Browningjs hoofdkwartier, 
bĳ Bruuk geland was Op dinsdagnamiddag met de voorhoede van het B r i t se  
tweede leger bĳ Sionshof contact.Na enig overleg werd de burgemeester 
van Croesbeek ‚Jhr .R.M.J .F .L .van Grotenhuis‚tĳdelĳk in zĳn ambt beves-  
tigd.Vervolgens probeerde het Civil Affairs Betaohment,dat bestond uit 
de Br i tse kolonel Thorne-Thorne,zĳn adjudant luitenant-kolonel T .H .  
Bodington,Melvill van Carnbee en enkele Nederlandse militairen‚waaron— 
der de soldaat eers te  klasse,Baggerman‚ in Nĳmegen binnen t e  dringen. 
In Londen was als tĳdelĳk burgemeester M r . P . I . J . M .  van der Velden;äe- 
noemd,indien hĳ het vertrouwen van de bevolking genoot. 1) De bed - 
ling van de r i t  was zo  Spoedig mogelĳk met hen\cohtaot op t e  nemen, 
daar enkele leden van de ondergrondse‚betrouwbare Waterstaatautori tei— 
ten  en enkele pr ies ters  Melvellì van Carnbee verzekerd hadden,dat voor— 
noemde ontslagen wethouder ' g o e d '  was.De Guyotstraat,waar de heer van 
der Velden woonde,werd echter nog door de Duitsers beze t  en vlak bĳ de 
brug in de St.Annastraat werd besloten rechtsomkeert t e  maken.Telefo- 
nisch contact  was echter wel mogelĳk en in dit gesprek vroeg Melvill 
van Carnbee,na z ich voorgeste ld  t e  hebben als vertegenwoordiger van d e  
Nederlandse regering in Londen‚de heer van der Velden o f  hĳ bereid was 
als tĳdelĳk burgemeester der stad Nĳmegen t e  fungeren.De heer van der 
Velden bleek hiertoe inderdaad bereid,maar kon zĳn huis nog niet ver— 

‘ laten.Er werd afgesproken dat hĳ zich de volgende ochtend naar het po— 
litiebureau in de Groenestraat zou begeven.Op woensdagvoormiddag kon 
Melvill van Carnbee hem hier ontmoetengïïé‚met de nieuwe burgemeester 
naar de St.Annastichting reed‚teneinde aldaar een voor10pige secre ta— 
r ie  t e  vestigen.ln een der vertrekken van dit bejaardentehuis werd 
‘s-namiddags om &â.00 uur een ver dering gehouden‚waarbĳ ook leden;n…‚ 
der ondergrondse,deĳ‚gemeente- en et rĳkspolitie en enige gemeente— 

! 

1)  zie ook p.69‚veatnoot 1 .  
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ambtenaren aanwezig waren. 1 )  Na zich gelegimiteerd t e  hebben be- 
vestigde Melvill van Carnbee de benoeming van de heer van der Velden 
als tĳdelĳk burgemeester. 2) en deed enkele principiële mededelingen 
betreffende de besluiten van de regering Op de bĳzondere staat van 
beleg en andere daarmee samenhangende besluiten.Copieën van deze be— 
sluiten werden de aanwezigen uitgereikt.Vervolgens werd besloten dat 
de nieuwe tĳdelĳk benoemde burgemeester z ich  zou bezighouden met de 
zuivering van de gemeentepolitie en van Mourik Broekman met die van 
de staatspol i t ie.Deze samenkomst,met aan het hoofd een wett ig benoem— 
de burgemeester‚was in f e i t e  de eers te  vergadering van het stadsbe— 
stuur na de bevrĳding. 

1 )  Het staat vast dat hierbĳ aanwezig waren de kapiteins H.J .F.  
Hey ele en A.I.Oerlemans van de gemeentepolit ie‚de kapitein Mr. 
vanîäourik Broekman der s taatspol i t ie ,kapi te in J.F.J.Janssen 
name s de  O .D .  

2 )  Bĳ ministeriële beschikking van 8 september 1944  was Mr .P . I . J .M.  

van der Velden aangesteld als tĳdelĳk burgemeester der gemeente 
Nĳmegen.Bĳ schrĳven van 13 oktober1944 verzocht hĳ uit deze func— 
t ie  t e  worden ontheven.De commissaris Militair Gezag in Nĳmegen, 
Ir.A.F.H.Blaauw,verleende hem met ingang van 16 oktober 1944 ont— 
slag.0p dezel fde datum benoemde deze  commissaris Mr.Ch.M.J.H. 
Hustinx met onmiddellĳke ingang t o t  tĳdelĳk burgemeester van de 

… B & - 3 3  
Bĳ Koninklĳk Besluit van 19 juni 1945 werd Mr.Hustinx per 20 juni 
1945 benoemd t o t  burgemeester der gemeente Nĳmegen. 
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hen?Êä deden aan de mannen van de Ierse garde optimistische ver— 
slagen ovîr Ê î  vogderingen, maar er gebeurde weer n iets.  

De waren bewapend met nog een ander, bijna geheel 
zelfgemaakt, apparaat: een stengun. Deze  was gemakkelijker t e  be— 
dienen dan een zend- en ontvangtoestel:  door ermee t e  s t o ten  o f  t e  
schudden deed z e  het even goed,  als door de trekker over t e  halen. 
Natuurlijk ging z e  af en verwondde een tolk: "Jammer", ze i  Major 
Denis FitzGerald, "tolken zi jn in Holland en België broodnodig, 
daar niemand de taal spreekt ,  maar we hebben gelukkig genoeg re— 
serves" .  Beide bataljons hadden een aantal tolken verzameld, die 
nu voor het geval z e  werden gevangen genomen —voorzien van zorg— 
vuldig klaargemaakte A . B . 6 4 ' s ,  het militaire soldi jboekje — 
waren vermomd als leden van de Ierse garde. Men hoopte,  dat de 
Duitsers niet zouden merken, dat no. 27.10001,  Heinsius P.  van de 
gard ankdivisie, moeilijk uit het County Cork afkomstig kon zijnî1) 

og voor het licht werd stak het eers te  eskadron van de Irish 
Guards de brug over om zich daar b i j  de vierde compagnie t e  voegen. 
Later op de ochtend kwamen ook het tweede en derde eskadron in 
Lent aan. Kolonel ' J o e '  Vandeleur, nam het bevel weer op zich. 
De Irish Guards zouden na de middag een aanval inzetten vanuit 
Lent om door t e  s to ten  naar Arnhem. Het t i jds t ip  was niet wille— 
keurig gekozen. De Poolse 1 s t e  parachutistenbrigade zou die middag 
aan de‘fiuidoever van de Ri jn  b i j  Arnhem afspringen en met deze hulp 
was het geen onoverkomelijke opgave de oprit van de Rijnbnug t e  be— 
reiken en daarna de brug t e  veroveren ter ontzetting van de om 
Hartenstein samengedrongen Britten. Zo ongeveer was de gedachten— 
gang van Vandeleur, waarvan hi j  later moest toegeven, dat z e  wel 
wat al t e  optimistisch was.  Van de s terk te  van de Duitse troepen 
was Vandeleur weinig bekend. Wel had men een Duitse stafkaart be- 
machtigd, waarop een aantal antitank— en Flakgeschutstellingen 
aan de Stationsweg in Bemmel waren aangegeven. Vanuit het station 
t e  Ressen loopt deze Stationsweg pal in weste l i jke richting naar 
de Oude Rijksweg (van Nijmegen naar Arnhem). Meer naar het Noorden 
z i j n  er nog twee dwarsverbindingen tussen de spoorl i jn en de Oude 
Ri jksweg. Nog noordeli jker ligt dan het straten— en wegennet van 
Els t .  Heel deze  vierhoek, die als noordeli jke grens de weg Elst — 
Aam en als zuidelijke grens de hiervoor genoemde Stationsweg had 
met de Oude Rijksweg en de spoorl i jn Nijmegen - Arnhem als opstaan— 
de z i jden, was door de Duitsers als defensieve stelling uitgekozen. 
De Stationsweg met z i j n  bomenrijen en heggen aan beide z i jden bood 
alleen al een welhaast ideale linie om l ichte en zware wapens als 
dekking t e  dienen. 

Met als meest  vooruitgeschoven punt het spoorwegviaduct b i j  
Koudepfloek stelden de tanks met de erop gezeten infanterie zich 
tussen Waalbrug en spoorl i jn op. Half drie was als aanvangsuur 
voor de aanval vastgesteld,  maar tevoren moesten Typhoons en artil— 
lerie de_Duitse stellinggn„bestpken…J _ 

iVäfidëleur‘v5Ïwaöhtte van beide voldoende ondersteuning te  krijgen 
om z i j n  tanks zonder grote haperingen door t e  kunnen laten rollen 
to t  de Ri jnoever. Maar het kwam allemaal heel anders uit. Er was 
niet meer dan één van de veldregimenten artillerie beschikbaar, 
omdat de Club Route 2 )  tussen Neerpelt  en Grave overbelast en de 
ree t  dus onderweg was. De 43s te  divisie was in volle sterkte 
1 )  Desmond J.L. FitzGerald, 'History of  the Irish Guards in the 

second world w a r ' ,  Aldershot, Gale & Polden, 1952 (second impres— 
sion),  p .505 .  

2 )  De weg, die het XXXe corps,  nadat het in Frankrijk voet aan wal 
had geze t ,  volgde, was gemarkeerd door borden, waarop een kla— 
verenaas ( ' A c e  o f  C lubs ' )  was getekend. Dit was enkel als weg— 
markering bedoeld. Allengs kreeg deze route bovengenoemde naam. 
Het corpsteken was een klimmende wilde beer op een wit veld. 
Ook de divisies, brigades en bataljons hadden eigen tekens 
( ' a x i s  s i gns ' )  om hun opmarsroutes t e  markeren. Voor  de garde— 
tankdivisie was dit haar eigen divisie—teken — een wit open oog 
op een blauw veld — voorzien van een p i j l .  Zo gauw nu een brigade 
o f  bataljon een andere weg had t e  volgen dan de divisie, was op 
dat punt het  divisieteken geplaatst met daaronder het nummer van‘“ 
de eenheid, die de divisieroute moest verlaten. 
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schieting de basis t e  scheppen voor het weer opnemen van de aanval. 
Maar het had geen zin t e  proberen vanuit de Oude Rĳksweg naar Ressen 
door t e  s to ten .Geen  Guardsman zou op d e z e  laats te  honderden meters  
dekking vinden voor het zware vuur van de  Duitsers en een massale 
slachting zou het gevolg zĳn.Kolonel 'Jogu (Vandeleur) besloot het nu 
met een dubbele flankaanval t e  p oberenzde vierde compagnie en het 
derde eskadron tanks onder Majof2Haslewood moesten via de spoorbrug 
oprukken‚terwĳl op de  linkervleu el de Welsh Guards in een omtrekken— 
de beweging de tang bĳ Ressen moesten sluiten. 

Het was inmiddels half vĳf geworden en wilde men het daglicht nog 
ten volle uitbuiten‚dan moest er snel een beslissing geforceerd wor— 
den.Wat later kwam ook de brigadecommandant Norman Gwatkin.naar kolo— 
nel Joe t o e  en beval hem met alle middelen een beslissing t e  fo rceren .  
Maar het bevel  had geen zinzzonder het voorbereidend werk van grana- 
ten en raket ten was de  'Sper r iege l '  bĳ Ressen  onneembaar.Toen de avond 
v ie l ,werden de Irish Guards een ki lometer teruggetrokken.Beide batal- 
jons hadden zware verl iezen geleden en waren t e  zwak geworden om de 
Duitse stellingen t e  verbrĳzelen. 

De Welsh Guards hadden Op de linkerflank geen enkel resultaat ge— 
boekt.0m twee uur stak het ee rs te  eskadron de brug over.Major N.  
Fisher schreef  in zĳn dagboek over de gebeurtenissen op die middag: 

' 2 . 0 0  n.m. Mĳn tank gaat juist de Waal over.  
2 . 1 5  n.m. We staan op de brug s t i l . . . . h e t  is  nogal onplezierig‚daar 

we een nauwkeurig afgetekend doelwit vormen voor Duitse 
bommenwerpers‚als d ie er tenminste zĳn. 

3 .00  n.m. Deze brug is niet g e z e l l i g . . . .  Er is  van tĳd t o t  tĳd wat 
l icht artillerievuur,maar ik kan niet vaststel len‚waar he t  
vandaan komt.  

3 , 1 5  n .m.  Toen  ik buiten mĳn tank kwam‚f loot  er let ter lĳk een kogel  
langs mĳn neus.Spoedig daarna vielen er overal om ons heen 
mort iergranaten.. . .  Nu zĳn er veel‘vĳandelĳke vliegtuigen 
boven ons.Eén man van het eskadron i s  l icht gewond geraakt .  
Wat een verwenste plaats is het h i e r . . . .  

3 . 4 5  n.m. Weer Duitse vliegtuigen heel laag boven ons.Dit is  een on— 
aangename si tuat ie en ik zal deze brug niet gauw meer ver-  
geten.  « 

4 , 1 5  n.m. Nog meer granaat- en mortiervuur.Brigade-,divisie— en c o r p s —  
commandanten zĳn allen‚de een na de ander,naar voren gegaan 
om een plan op t e  stel len om met de tegenstand af t e  reke— 
nen.lntussen blĳven we op d e z e  verdomde brug staan. 

5 . 3 0  n.m. Zo nu en dan mortiervuur om ons bezig t e  houden,maar niet 
zo  dithtbĳ als eers t . l k  h00p,dat we niet de hele nacht hier 
behoeven t e  blĳven s taan . '  

Om zes  uur probeerden de Welsh Guards opnieuw een weg naar voren 
t e  vinden,ditmaal v ia .de  dĳk in westelĳke richting naar Oosterhout .  
Maar de hoge dĳk,die landinwaarts geen zĳwegen kent en zo elke ont— 
plooiing van het eers te  eskadron en van de derde compagnie van het I e  
bata l jon ( in fan te r ie ) ,d ie  boven op de  tanks geze ten  was,onmogelĳk 
maakte‚was de g r o o t s t e  belemmering voor een t e  behalen succes .Voo rbĳ  
het For t  beneden Lent maakt de dĳk een paar reuze kronkels ‚d ie Duitse t 
tanks in s taat  s te lden over de uiterwaarden heen vanuit deze l fde  dĳk 
de Welsh Guards onder vuur t e  nemen.De voors te  groep tanks onder Lieu— 
tenant M.Devas vernietigde ze l fs  drie Duitse tanks,maar spoedig daarna 
viel de  duisternis in.0p hoog bevel  werd de Opmars,die een,winst van 
nog geen kilometer gebracht had‚gestaakt en de Welsh Guards trokken 
zich terug op de  Oude Haven bĳ de spoorbrug. 

Aan de vergeefse poging van de tanks van de 5de brigade van de 
gard ankdivisie om Arnhem t e  bereiken had de Coldstream Group niet 
deelgenomen.Bĳ Malden en Mook werden zĳ als reserve  achter de hand ge— 
houden. ‚ 

De 4 3 s t e  Wessex  d iv is ie ‚d ie  bĳ de operat ie Market Garden onmiddel— 
lĳk achter de garde-tankdivisie diende op t e  trekken o m ‚ z o  was in de  
plannen vastgelegd,het gebied tussen Apeldoorn en de Zuiderzee t e  be— 
ze t t en  en vervolgens enige overgangen over d e _ I J s s e l  t e  veroveren, 
werd op 18  september geconsigneerd ten Zuiden van Hechtel  in afwach— 
ting van verdere orders.Een dag later werden of f ic ieren en manschap- 
pen ervan op de hoogte gebracht,dat hun tussenkomst in Nĳmegen gewenst 
was en zĳ z ich op vertrek daarheen voor t e  bereiden hadden.Vroeg Op 
de twintigste kwam het bevel zich in beweging t e  ze t ten in noordelĳke 
richting.Als ee rs te  vertrokken de 1 3 0 s t e  brigade onder Brigadier 
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Walton,het tact ische hoofdkwartier van de divisie en de commandant van 
de divisie,Major-General G. Ivor  Thomas.Door het afsnĳden door Duitse 
t roepen van de corr idor b ĳ - S o n  kwamen zĳ de hele ochtend geen stap 
voorui t .  - 

Na de ’her0pening' van de Club Route ging het v o e t j e  voor v e t  Jua. 
der.De smalle weg was overvol met voertuigen van de Britse'êäâàâêu-' 

div is ie ,d ie  over z e e  waren aangevoerd.Goede raad was niet duur: het 
transport van de Wessexdivisie kreeg absolute pr ior i tei t  en tegen de 
avond bes loo t  de 1 3 0 s t e  brigade t e  bivakkeren juist ten Zuiden van de 
brug bĳ Grave en zich dan weer t e  verzamelen,aangezien de colonne,die 
voor  een dee l  uit BëëW's ‘bes tond ‚ i n  talrĳke moten uiteengevallen was .  
Thomas zel f  was vroeg in de middag in Malden aangekomen en had van 
daaruit verbinding opgenomen met Horrocks,die hem tegen vier uur in de 
namiddag beval om met ingang van de volgende ochtend de bewaking van 
de bruggen bĳ Grave en Neerbosch—onder zĳn hoede t e  nemen en met de 
res v ggwggigade de Guards t e  hefipen bĳ de zuivering van Nĳmegen. 

e 'ÁÉÊÊÊËËÊG regiment nam de e bruggenbewaking op zi h ‚ terwĳ l  hetîïa 
orse  egiment en het][tîë Royal Hampshireregiment bĳ het krieken 

van de volgemde dag - een kroniekschrĳver schrĳ f t :  alsof dit een En- 
gels militair onwaardig w a s ,  ' na een haastig ontbĳt '  - naar Nĳmegen 
trokken om de stad t e  zuiverenâEr werden geen Duitsers gevonden.Men 
kon echter slechts met de g roo ts te  moei te tussen de Opgewonden inwo- 
ners vooruitkomen;zĳ omkransten de t roepen met bloemen en s t o p t e n  ap— 
pels in hun zakken.’ 1 )  Kort  na het middaguur hadden d%ÎË Dorsets een 
half cirkelvormige stelling opgebouwd Op de noordel”ke oever van de 
Waal,als dekking voor de beide bruggen,terwĳl de ‘ Royal Hampshire 
de verantwoordelĳkheid voor de zuidelĳke oever voor haar rekening nam. 
' In  Nĳmegen zel f  ging het Opruimen van geisoleerde groep jes  Duitsers 
voort  met de enthousiaste,maar nogal last ige hulp van de burgerĳ.ûap— 
tain Andrews van het Vg ‚bata l jon ‚het  Dorset  regiment‚was hiermee be-  
z i g ‚ t o e n  er geschoten werd vanuit een warenhuis Op ongeveer honderd 
meter vóór hem‚onmiddellĳk beval hĳ een s e c t i e  om aan de achterzĳde 
van het  warenhuis de s i tuat ie t e  gaan opnemen‚terwĳl een machinegeweer 
aan de voorzĳde dekking ga f .  Zel f  s te lde  hĳ z ich achter een boom Op 
en keek bezorgd t o e  — het was een spannend moment.Plotseling voelde hĳ 
een k l o p j e  Op zĳn schouder en t oen  hĳ z ich  met een ruk omdraaide - de  
revolver in aanslag — stond hĳ oog  in oog  met een charmante Hollandse 
vrouw,die in vloeiend Engels v r o e g ‚ o f  hĳ zo  vriendelĳk wilde zĳn een 
po t  jam,die zĳ voor hem had meegebracht,aan t e  nemen. 

"Oh,hartelĳk dank", stamelde hĳ verbouwereerd.Terwĳl zĳ rust ig te— 
rugwandelde,keek kapitein Andrews weer naar het warenhuis‚ juist Op 
tĳd om drie Duitsers naar buiten t e  zien brengeth"Wel verdomme",dacht 
hĳ‚ “wat  een gastvrĳheid‚wat een oor log"  ' 

De 4 3 s t e  Wessex telde nog twee andere brigades: de 214de en de 
1 2 9 s t e .  De ee rs te  had in de avondschemering van 20 september Hechtel 
verlaten en route naar Eindhoven - Grave — Nĳmegen.ln de ochtend ging 
er helaas i e t s  mis.Door de afwezigheid van militaire polit ie werd in 
Eindhoven een verkeerde straat ingeslagen en belandde men op de  t e r —  
reinen van eem Phil ips' fabr iek. ln de e e r s t e  uren van donderdag her- 
vonden de troepen de juiste richting en tussen Veghel en Uden kon de 
colonne haar verduisteringslampen doven.0pgejaagd door het schrikbeeld 
van een Duitse aanval op de corridor s t o o f  de langgerekte rĳ motpr— 
voertuigen door naar Grave.Kort na twaalf uur had de brigade zich ge— 
concentreerd bĳ Alverna,in afwachting van komende bevelen.Brigadier 
H.Essame,commandant van de 214de br igade,kreeg onmiddellĳk na aan— 
komst bezoek van Thomas,die hem gelastte de Waal via de spoorbrug over 
t e  steken,contact  Op t e  nemen met de Irish Guards om inlichtingen t e  

£üunun4 
L) H.Essame‚ 'The 43rd Wessex Division at war 1944 — 1945'‚Wil l iam Clo— 

wes and Sons,ìoaàen‚1952‚p. 1 2 1 .  ‚ 
Dit bericht schĳnt minstens overdreved$e zĳn.Na de hevige gevechten 
in de s tad ‚d ie  daags t e  voren geleverd werden‚de nog smeulende 
branden en de vlucht van de Nĳmegenaren was de stemming onder de 
burgerĳ eerder apathisch dan uitgelaten. 

%) Ronald Gill and John Graves‚ 'Club Route in Eur0pe. '  Hannover 1946 ,  
- 7 9 .  
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de spoorbrug bĳ Arnhem‚waar Pak—geschutsvuur hen dwong t e  ret ireren. 

Z e  waren juist terug in Driel — ko r t  na de middag - , t o e n  de Duitsers 
fanatiek ten aanval trokken;met een paar kor te  onderbrekingen bleef  
die aanval voortduren t o t  het invallen van de duisternis. 

Men mag bĳ dit alles niet vergeten,dat de Polen,die tegen de avond 
al vierentwintig uur op Nederlands grondgebied verbleven,wél opgerukt 
waren t o t  aan de rivier,maar door gebrek aan overzetmiddelen de  B r i t se  
parachutisten,die op een steeds kleiner gebied werden teruggedrongen, 
niet konden t e  hulp komen. 

Maar laten wĳ het  toneel  verplaatsen naar de dĳk tussen Nĳmegen en 
Oosterhout.Na het  ver t rek van de beide pelotons van 2 H . C . R .  zou het 
fi'I'è bataljon van-@ Somerset Light Infantry (214de br igade,4öste di- 
visie) dezel fde weg naar Driel volgen.Het vertrek was,a lsof  het een 
wandeling gold,bepaald Op half t ien.Voorop zou de ' D '  compagnie ( d e  
Vanguard compagnie) gaan,gevolgd door de res t  van het bataljon.Tanks 
waren toegevoegd te r  ondersteuning,doch tevens een groep antitankge— 
schut ( 7 . 6 2  cm,het zwaarste Br i t se  ant i tankgeschut) ‚pelotons met  gra— 
naatwerpers en mitrai l l is ten,een bat terĳ  gemotor iseerd geschut (kali— 
ber 8 . 7 6 ) ,  en een regiment veldartillerie.fieel dit miniatuurleger was 
op de been gebracht om Oosterhout in t e  nemen,waarvan de  dorpskern me t  
zĳn negenhonderd inwoners aan de voet  van de dĳk lag.Een uur later was 
de colonne nog niet verder gekomen dan de bott leneck Oosterhout,waar 
zĳ Opgehouden werd door het vuur van één tank en wat infanterie.Major 
Sidney Young,commandant van de Vanguard compagnie,werd bĳ een verken- 
ning dodelĳk getrof fen.De in een lange rĳ opgestelde voertuigen werden 
door kunstmatige nevel aan het gezicht van de vĳand onttrokken en 
Lieutenant—Colonel H.Bornndaile,commandant van de Somerse ts ‚p robeerde  
het voor  de  variatie maar eens Op de ooste lĳke flank.Eén compagnie en 
vier tanks probeerden hier om het d o r p j e  heen t e  trekken‚maar werden 
door granaatwerpers t o t  staan gebracht‚al werden wel wat krĳgsgevangg— 

Somersets stonden nog altĳd opgesteld Op de dĳk‚terwĳl aan de voet  er— 
van — aan de Waalzĳde - de infanteristen veilig waren voor de 8.8 cm 
granaten. 

Als men alleen met de  infanterie en de  tanks niet vooruit kwam‚dan 
moest  de artillerie -ondanks een schreeuwend tekort aan munitie - maar 
ingezet worden.Veertig minuten lang namen meer dan honderd kanonnen 
Oosterhout en omgeving onder vuur. Onmiddellĳk daarna,dat was t ien voor  
half vĳf,ging Borrúdaile met de ' A '  en ' B '  compagnie van de Somersets 
ten aanval over,ondersteund door de  tanks van het ' A '  eskadron van d e  
4/7 Royal Dragoon Guards ( van de 8s te  tankbrigade‚4îste divisie).  2) 
Het was een k o r t , d o c h  geen hevig gevecht .Twee Duitse tanks gingen ver— 
loren,één met een 8 . 8  cm kanon werd buitgemaakt.Meer dan honderddertig 
SSlers werden gevangengenomen.0m half z e s  was de  bezet t ing van Oos te r— 
hout voltooid.De verliezen bedroegen negentien gewonden.Essame hade ‚ .  
middelerwĳl nog een tweede ba ta l jon  naar de  d”k gehaald: het]EÏfifike 01 
Oornwall's Light Infantry o der Lieutenant—é&ëâîâì G.Taylor .Deze s te lde  
twee colonnes samen,die zo  snel mogelĳk verbinding moes ten  zien t e  krĳ— 
gen met de  Polen bĳ Driel.Eéucolonne bestond uit gepantserde voertui— 
gen: het ' B '  eskadron van de Dragoon Guards, de ' A '  en ' D '  compagnie 
van jüiîfD.0.L.l.,een machinegeweerpeloton van ' ’ De niet 
gepantserde colonne omvatte de ' C '  en ' B '  Compagnie vanqdb D .C .L . I .De  
tanks volgden de dĳk t o t  Slĳk-Ewĳk en vandaar ging het in volle vaart 
naar Driel onder verlies van één tank‚die op een mĳn l iep.ln dert ig mi— 
nuten was de afstand afgelegd.ln het bruggehoofd t rof fen ze  de Polen, 
de mannen van 2 H .C .R . ,maar  ook Lieutenant—Colonel Charles Mackenzie, 
Urquharts G . S . O . ì  en Lieutenant-Colonel E.ners,commandant van de 
Royal Engineers‚de divisie—genie.0p verzoek van Urquhart waren beide 
mannen in een klein rubber b o o t j e  tevoren de Rĳn overgestoken om de 
Polen,maar vooral het  XXXe corps Op de hoog te i fi  brengen van de  deplo— 

1)  J.L.J.Meredith 'The story o f  the seventh batìalion (Prince A lber ts ) ,  
the Somerset Light Infantry' ,  1945 p . 7 3 .  

2) De 8s te  tankbrigade onder Brigadier G.Prior—Palmer,bestond uit dev 
” f  ' :”fl£74/7 Royal Hussars,-üe 13/8 Royal Hussars, 

daflNottingham Yeomanry (de Sherwood Rangers) - a le drie tankeen— 
heden —, &eT12/60 King Royal Rifle Corps — een infanterieeenheid — 
en h e t ï 1 4 7 s t e  Field Regiment (Essex  Yeomanry) een arti l lerieeenheid. 
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Nu de Führer de dag tevoren in hoogst eigen persoon het bevel uitgevaar- 
digd had om tot de tegenaanval over te  gaan, konden spoedig nadere orders 
verwacht worden hoe de Führer zich het terugdringen van de Amerikanen en 
Britten achter de Maas gedacht had. Kort na middernacht kon von Rundstedt 
zi jn onderhorigen mededelen, dat Hitler bevolen had, dat, ' ter  bescherming 
van het Ruhrgebied en om het afbouwen van de verlengde Westwall mogelijk 
te maken, de vijand in het gebflü Nijmegen — Arnhem door een concentrische 
aanval vernietigd moest worden. Daarbij moest het zwaartepunt van deze 
aanval in het gebied tussen Maas en waal liggen om de weg Nijmegen - Grave 
te veroveren en zo  een verdere versterking van de vijand ten Noorden van 
de Maas onmogelijk te maken.' 1) 

Model had intussen met zijn staf koortsachtig gewerkt om een Operatie— 
plan Op t e  stellen, dat aan Hitlers verlangens, die ham telefonisch al 
eerder medegedeeld waren, tegemoet moest komen. Te 01.00 uur meldde de 
bevelhebber van armeegroep B dat 'een gelijktijdig ten uitvoer brengen van 
de gegeven opdrachten met het oog op de aanhoudende versterking van het 
vijandelijk potentieel en de toestand waarin de eigen eenheden verkeren, 
helaas niet te realiseren i s . '  2)  De door Hitler bevolen operatie moest 
derhalve in drie fasen verwezenlijkt worden. De eerste zou een directe 
aanval Op Nijmegen zi jn door Meindls IIde Valschermkorps dat te dien einde 
door de 1905te Elivisie, de Jagd Panther Abteilung 741 en de pantserbrigade 
108 versterkt zou worden. Maar, zo stelde Mbdel met enige nadruk, het was 
wel wenselijk dat nog een divisie voor deze aanval vrijgemaakt werd. Zo 
mogelijk zou deze eerste fase Op 26 september, anders op 27 september, be- 
ginnen. Op 29 september zou dan de tweede fase intreden met een aanval Op 
het bruggehoofd ten Noorden en Oosten van de Maas. Hiervoor moest dan de 
9de en 116de pantserdivisie ingeschakeld worden, waarvan, zo verwachtte 
Model, de '0pfrissing' 3) goeddeels voltooid zou zijn. Ook voor deze twee— 
de fase achtte Model de beloofde pantserdivisies niet krachtig genoeg om 
het gestelde doel te  bereiken en hi j deelde von Rundstedt dan ook mede, 
dat een infanteriedivisie en een pantserbrigade absoluut noodzakelijk waren 
om deze aanval t e  voeden. Als aanvalsrichting kwam alleen de Maas ten Wes— 
ten van Grave in aanmerking. De aanvangsdatum vóór 29 september vast t e  
stellen was niet mo eli jk, aangezien dan slechts een korte speldeprik ver- 
wacht kon worden. 4% Als ook dit operatiestadium tot een goed einde gebrach. 
zou zi jn, trad de derde fase, die de vernietiging van de tegenstanders tus— 
sen de Waal en de beneden»Rijn beoogde, in werking. De voor de eerste twee 
fasen gebruikte troepen zouden dan Opnieuw geformeerd moeten worden en het 
leek hem onontkoombaar dat voor deze slotaanval tot  herovering van de Betu— 
‘we hem de 3633te Volks/Arenadieraiivisian ter beschikking gesteld werd 5) 
daar de gevechtskracht an de thans b i j  Arnhem ingezette troepen zwaar ge- 
leden had. Wie de primaire beginselen van 'het tussen de regels door lezen' 
onder de knie heeft merkt uit heel de tekst van Models bericht, dat de ge- 
neraalveldmaarschalk zelf bitter weinig vertrouwen had in de afloop van de— 
ze  operatie. 
l) Kriegstagebuch 0B West, 25.5eptember 1944, Anlage 2369, ondertekend met 

Adolf Hitler. 
!. " "k fs  

2 )  Kriegstagebuch HGB, 25fäeptember-la44, 01.00 Uhr. 
3) Zie ook pp. 36 - 37— . -QV. 
4 )  Kriegstagebuch HGB, 25 £Lptember—ì944, 01.00 Uhr. 
5 )  De slimme Model had allang vastgesteld, dat onder de nieuw geformeerde 

eenheden, deze divisie veruit de beste was. De bedoeling was dat z i j  on— 
der bevel van het—hoofdkwartèen'van het XIIe SS Korps, dat in wageningen 
neergestreken was, onder commando van Obergruppenführer und General der 
Wàffen SS Curt von Gottberg, zou komen. 
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De afsnijding van de corridor, de mislukking van de beide overtoChten aan 
de Rijn naar Hartenstein en de uiterst netelige situatie van Britten en 
Polen in de perimeter van Hartenstein maakte een evacuatie van die peri- 
meter noodzakelijk. In de vroege ochtend kreeg Urquhart een brief van 
Thomas, de commandant van de Wessex, waarin deze hem schreef, dat Dûfl%ey 
en zijn tweede leger de poging om een bruggehoofd b i j  Arnhem te vormen, 
moesten Opgeven. De Britse lste lucht1andingsdivisie moest derhalve geëva- 
cueerd worden. Urquhart antwoordde te  10.30 uur dat dit terugnemen de ko- 
mende nacht moest gebeuren. De operatie kreeg de codenaam 'Berlin'. Dat de 
voorbereiding van deze strikt geheime onderneming zelfs tot Nijmegen door- 
drong, toont de volgende eschiedenis, opgeschreven door de journalist 
A .  Lammerts van Bueren: " p Maandag 25 Septemberäkwam een geallieerd of f i  
eier b i j  ons en vroeg ons of wij een spoed—drukbr er konden uitvoeren, 
waarbij echter volledige geheimhouding moest worden betracht. Er moesten 
eenige duizenden circulaires in de Duitsche taal gedrukt worden, waarin 
aan dan Duitschen commandant bi j  Arnhem verzocht werd een wapenstilstand 
aan te gaan teneinde de Britsghg zwaar gewonden over t e  nemen. De circu— 
laires zouden in kartonnen kokers boven de Duitsche linies worden uitge— 
worpen. Toen begrepen wij, dat de strijd in Arnhem verloren was en dat 
Nijmegen aan het begin stond van een langen lijdensweg, n.l. als stad in 
de frontlinie.ì' 1) 
' s  Avonds te 21.00 uur begon het 64ste medium regiment Royal Artillery 
aan een heftig bombardement Op de Duitse stellingen. Drie kwartier later 
begon de eerste overtocht waarvoor slechts stormboten beschikbaar_waren‚ 
die ieder ongeveer veertien man konden vervoeren. Tezelfdertijd begon de 

orsets aan een afleidingsmanoeuvre. In welke mate, begunstigd overigens 
' oor donkerte, storm en regen deze Dorsets, van wie er tweehonderd de 
volgende dag de weg in de krijgsgevangenschap moesten gaan, erin slaagden 
de Duitsers te misleiden, blijkt uit het dagrapport van Models inlichtin- 
gendienst.: 'Het XXXe Gorps waagde enkele sterke uitvallen tegen het brug- 
gehoofd Arnhem, die als inleiding van een Op handen zijnde aanval te  be- 
schouwen is. Tezelfdertijd komen sterke aanwijzingen, dat de vijand zich 
ten Westen van Arnhem in de sector tussen Opheusden ( kilometer ten 
westen van Arnhem) en Driel voor de aanval over de Ri n gereed maakt.' 2)  

1) A. Lammerts van Bueren, 'De verwoesting van een oude keizersstad', 
Nijmegen, Uitgeverijüde Koepel, z . j .  (1946). f . ! c î :  ‚. 

2)  IÁLM91dung, , 25 September 1944, Tagesmeldung. (National 
Archivesé washington). 
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Hoezeer de Duitsers mistastten over de Op handen zijnde aanval b i j  Opheus— 
den bewijst de geschiedenis van het 12de bataljon/van het King's Royal 
Rifle Corps. Voor de Operatie Market Garden wa 12 K.R‚R.C. ,  met onder z ie  
de tanks van het ' A '  eskadron van de 13/18pflüssars, geplaatst onder het 
reconnaissance regiment van de 433te divisie. De bedoeling was dat dit ver 
sterkte verkenningsregiment onmiddellijk achter de garde-tankdivisie zou 
Oprukken tot Arnhem. Dan zou deze groep zich in drie colonnes Splitsen en 
zich noordoostwaarts in mars zètten, de bruggen van de IJssel bezetten en 
deze bezet houden tot de komst van de 50ste divisie.jäl K.R‚R.C. zou Does— 
burg bezetten. ‘ 

Op 20 septemberbl944 trok het bataljon van Eindhoven in de richting 
Grave. Valse geruchten, volgens welke Geldrop door vijftien tot honderd 
Duitse tanks bedreigd.unfi werd, noodzaakten het bataljon daar halt t e  hou— 
den. De volgende dag, ' s  avonds tegen negen uur, trok de groep verder en 
bereikte de volgende ochtend, 22  september tegen negen uur de Diervoort in 
Hatert. Tegen 12.00 uur kreeg K.R.R.C. het bericht door dat z i j  zich 
gereed moesten maken voor een’aanval Op de Arnhemse verkeersbrug. Het kon 
echter nog wel een paar uur duren: gaar eerst de weg tot Elst en zo moge- 
lijk tot Elden van Duitsers ge moest worden. Later Op de middag kregen 
Lieutenant-Colonel „ « . Edwardes en de onder zi jn bevel staande mannen 
te horen, dat de  actie uitgesteld was, de volgende ochtend dat z i j  defini— 
tief afgelast was. Na de geslaagde gliderlanding van 23 september kwam Op 
de Diervoort bericht binnen, dat voor;@fllK.R.R.0. een nieuwe taak was weg— 
gelegd. Tezamen met het 433te r e c c e  regiment hoest het de uiterst weste l i j— 
ke glank dekken van het Betuwe front. De ' A ' ,  'B '  en ' C '  compagnieën zouden 
reepectievelijk Randwijk, Zetten en Andelst bezetten, terwijl de hoofdkwar— 
tieren van K.R‚R.C. en het recce regiment In Slijk-Ewijk zouden geves- 
tigd wordeh. i j  het invallen van de duisternis had K.R‚R.C. deze plaat- 
sen bezet zonder ook maar één Duitse soldaat tegenge omen te zijn. Op zon— 
dagg 24 september werd het bataljon medegedeeld, dat de 433te divisie de 
weg Andelst - Randwijk wilde gebruiken als een alternatieve route voor 
toekomstige Operaties. Samen met het recce regiment werd deze Opdracht ten 
uitvoer gebracht. De ' B '  compagnie bezette Dodewaard, terwijl de ' A '  com- 
pagnie Opheusden innam dat nog lang de meest noordelijke punt zou blijven 
van het geallieerde westelijke front, ofschoon het dorp zelf later weer 
voor een groot deel aan de Duitsers moest worden prijsgegeven en tenslotte 
vele weken lang niemandsland-ë!!âîÏ De ' C '  compagnie bleef als reserve in 
Zetten. Twee eskadrons van het recce regiment bezetten Randwijk en Remmen, 
het derde kwam in Dodewaard terecht. In een conservenfabriek 1) tegen de 
dijk in Hien gelegen werd het hoofdkwartier gevestigd. Er was vrijwel geen 
Duitse tegenstand ondervonden. De bevrijding van Opheusden eiste êên 
slachtoffer, de Major W21L YOung-Smith van de ' A '  compagnie. 

Ook op deze maandag bemerkten noch de Riflemen noch.de Wessex ook maar 
iets wat er0p duidde‚dat zich in dit gebied Duitsers ophielden. Zo hadden 
twee kleine eenheden voor het verlies van één m een directe verbinding 
geschapen tussen Waal en Rijn terwijl mef”dan éZä divisie nu al voor de 
vijfde achtereenvolgende dag tevergeefs probeerden via Bemmel en Elst direc 
naar Arnhem door t e  stoten. ‘à‘8n de aanwezigheid van de enkele honderden 
soldaten en officieren b i j  Opheusden zagen de Duitsers als een aanzienlijke 
strijdmacht aan, die ongetwijfeld zou proberen de Rijn b i j  wageningen over 
te steken. En terwijl Models inlichtingen officier dit schreef was de eva— 
cuatie uit Arnhem al lang Op gang en was het plan om de 43ste ten westen 
van Arnhem b i j  Renkum een bruggehoofd te  laten vormen al vergeten. 

Ook de Welsh Guards en vooral de Wèssex divisie speelden hun rol op deze 
laatste dramatische dag van Market. De Welsh Guards moesten Op de  oosteli j- 
ke flank van het Betuwefront Opnieuw proberen Bemmel t e  veroveren tesamen 
met de 69ste brigade van de Britse 50ste divisie. Hier ontbrandden felle 
straatgevechten en waarbij het de Britten gelukte ten Westen van Bemmel het 
Duitse front een paar kilometer; in t e  deuken. De 214de brigade van de 
Wèssex, onder Essame, slaagde er eindelijk in na heftige strijd Elst volle— 
dig van Duitsers te zuiveren en de plaats in t e  nemen. Op de westflank werd 
zi j  b i j  deze Operatie gedekt door de Britse Bste tankbrigade van de 
divisie. yg‚…é 
l )  Vinkb Conservenfabriek, Waalbandijk 115, Hien (gemeente Dodewaard). 
Zflnaàexookxppffflâîxen»382… 
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De 1305te brigade , waarvan en Dorset nauw betrokken waren b i j  de 
stri jd om de perimeter, had” aar‘ oofdkwartier vlak b i j  Driel. Van hier— 
uit was ' s  nachts M$ ‘ers overgestoken met Thomas' schrijven aan Urquhart 
met het plan voor de erugtocht. De derde brigade van de Wessex, de 214de, 
-was in reserve gehouden. Onder haar verantwoordelijkheid, dus onder die 
van haar fameuze commandant J.O.E. Vandeleur, zouden alle Operaties vallen 
die ten doel hadden de andere Rijnoever die nacht te bereiken. Voor de 
overvaart, met zestien stormboten bemand met divisiepersoneel en eenen— 
twintig stormboten, waarvoor Canadezen de zorg droegen, was de commandant 
van de Royal Engéneers van de Wessex, Lieutenant—Colonel'W.&;t. Henniker 
verantwoordelijk. Om de evacuatie de grootst mogelijke kans van slagen t e  
geven zou het.—I’Wiltshire Regiment van de 129ste brigade, onder Lieutenant— 
Colonel W„fl%flü Roberts, een schijnaanval uitvoeren ten Westen van Driel. 
In de late namiddag zette en colonne bestaande uit mortier- en breqparrier 
pelotons’€èn mitrailleurpeloton, een aantal lege Dukw; en vrachtwagens met 
pontons en brugsegmenten zieh in beweging. Toen het donker begon t e  worden 
trok de colonne naar Heteren, en opende van daaruit met alle lichte wapens 
waarover z i j  beschikten een één uur durende beschieting van de andere 
oever. Naast het signaleren vanjflì;K.R.R.c. in Opheusden versterkte deze 
beschieting de Duitsers in de mening, dat tussen Opheusden en Driel de 
Britten zich gereed maakten voor de oversteek over de Rijn in deze sector 
en droeéh zo wezenlijk b i j  tot de voor3p0edige evacuatie van Urquharts 
mannen uit Arnhem 1 ) .  In het front om Nijmegen was de inneming van Elstíàr 
wapenfeit van de dag. Maar de verovering van dit dorp, halfweg tussen 
Nijmegen en Arnhem kwam dagen t e  laat om voor de gealieerden nog van enig 

_.  gewicht te  zijn voor het uiteindelijke resultaat van Market Garden. Hier, 
een paar kilometer; voor het begeerde doel, stokte de grootste gecombineer- 
de 1ucht- en land operatie, ooit door de geallieerden ondernomen. 
'Elst was een heel gewoon dorp - ofschoon het spoedig een ruïne zou wor— 
den - met een hoofdstraat slingerend door het centrum; het verheugde zich 
erin geen versterkingen of iets van dien aard te bezitten; maar de tanks 
en infanterie zouden er nooit in slagen er Op t i jd  doorheen te komen. De 
tanks konden de bochtige weg niet verlaten eh een handjevol antitankge- 
schut maakten het tot een dodenval. De infanteriedivisie zelf - ofschoon 
z i j  deelde in o f  het slachtoffer was van het heersende gebrek aan haast - 
zat tegen de t i jd dat z i j  de rand van het bruggehoofd bereikte, bijna 
zonder voorraden; de brigade, die uiteindelijk de Rijn bereikte, kwam met 
nog slechts v i j f  banden per 25 ponder in reserve aan. 
Hier in Elst - zo 'n  klein en gewoon dorpje - z o  onbekend met reen en nu 
door een kolossale verdedigingsdam van de niepwe troepen Op de hoofdweg 
afgesneden — hier werd de strijd om de brug» ’ Arnhem uiteindelijk verlo- 
ren. Zijn garnizoen was op niet meer dan twe bataljons SS-infanterie en 
twintig tanks geschat. Toen de stri jd aan de andere kant van de rivier was 
afgelopen, moesten ver5preid liggende Britse bataljons, niet ver van zijn 

. ruïnes, hun koude stellingen, die uitzagen Op de mistige door bomen be- 
„. grensde hoogten achter Arnhem, innemen. Er was niets anders om naar t e  

(ï{ kijken. "GardenV'was inderdaadl'als een meloen aan z i jn stengel"ver- 
<"’r kwijnd. ' 1) 

\ \ >“""”Öìîk aan de verschillende delen van het naar Duitsland gekeerde front van 
de 823te was alle activiteit in de noordelijke en zuidelijke sector. Tank— 
gevechten b i j  Er1eäpm, begeleid door duchtig artillerie— en granaatSpervuur 
bracht geen van beiden enige terreinwinst, De Querdamm bleef in het bezit  
van het IIe valschermkorps. In het Zuiden hadden de mannen van het 3255te 
glider infanterie regiment het hard te verduren. Met ondersteuning van 
vlammenwerpers 3 )  en zwaar geschut probeerden de Duitsers Riethorst vast 
in handen t e  krijgen. In de 0p— en neergaande gevechten was het eindresul— 
taat gunstig voor de kersverse Amerikaanse infanteristen, die aan de ver- 
schillende hier opererende Kampfgruppen, waarvan valschermjagers een inte— 
grerend deel uitmaakten, geen duimbreed grond hoefden prijs te geven en hen 
b i j  het vallen van de avond uit Riethorst konden verdrijven. 
1) In de uitgebreide litteratuur over Arnhem is vrijwel steeds geschreven 

vanuit het zicht van hen, die in Arnhem vochten. Daar de strijd in en 
boven Nijmegen vaak met een enkele regel afgedaan wordt, is in dit en*de 
voorgaande hoofdstukken wat uitvoeriger aandacht besteed aan het kri jgs- 
gebeuren in de Ove etuwe, dat bepalend was voor het verdere lot van de 
stad Nijmegen. bmmá"“> 

2 )  John North, 'North-West-âëEur0pe 1944 - 5 ' ‚  Her Majesty's Stationery 
Office, Londen„ 1953, pp. 117 — 118. 

3 ) ,Êe  82ste airbornedivisie rapporteerde Op 24 september dat zi j  die dag 
voor het eerst sinds haar deelname aan de gevechten in West—Eur0pa met 

dit Duitse wapen had kennis gemaakt. 
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westelĳke oever van de Limburgse Maas opgeruimd. Doch de frontlĳn om Jw— 
megen liep toen nog even dicht langs de stad als Op deze  dag van de t ; -  
rugkeer der Britten en Polen uit Arnhem. En het zou nogmaals twee maaz1- 
den duren voordat het oostelĳk front zich van de s tad a fschoo f .  Pas be— 
gin april rukten de geallieerden Arnhem binnen en was ook vanuit het 
Noorden alle gevaar geweken. 

Het dagoverzicht van de 8 2 s t e  begon op d e z e  dag met de woorden: 
'V”andelĳke frontlinie.Geen verandering.Bĳ Erleknm‚Wyler en de KQekberg 
h en be ide partĳen geprobeerd hun pos i t i es  t e  verbetereh,doch zonder 

/ r esu l t aa t . '  Ook aan het noordelĳk front in de  Betuwe bĳ Bemmel en E l s t  
was de  toestand stabiel .De 8 2 s t e  had door  de  zaterdag ontvangen ver- 
sterking met het 3 2 5 s t e  gliderinfanterieregiment de mogelĳkheid om sag- 
gievelĳk al haar eenheden enige rust t e  gunnen als d iv is iereserve.Ook 
het 307de batal jon engineers werd als grondgroepen gebruikt - op 29 
september werd het definit ief de bewaking van de Waaldĳk tussen Nĳmeíar 
en ErleEom toegewezen - hetgeen er duidelĳk op wees dat elke o f f ens ie— 
ve ac t ie  voor10pig taboe was.  

Voor von Rundstedt en Model gold nog s teeds het bevel van hun opper- 
s t e  krĳgsheer om Nĳmegen t e  heroveren,maar enige hoop op een gunstig 
resultaat koesterde?èchĳnbaar geen van beiden meer .Ook zĳ bereidden 
zich voor Op een oor logswinter ,d ie het Reichswald en het daarachter— 
liggende gebied in s taat  van verdediging moes t  brengen wanneer de ge— 
allieerden in het komende voorjaar vanuit Nĳmegen een poging zouden u ;  
gen in zuidoostelĳke richting op t e  rukken.Het einde van Market Gardee 

‘ viel dan ook samen met de ee rs te  evacueringen tussen Beek en K leef .Aan 
* ;. vankelĳk gebeurde dit op vrĳwillige basis en gold het alleen vrouwen f—_:’_ 

kinderen - de mannen moesten graven - in de tweede helft van oktober 
werden al len‚wier aanwezigheid niet str ikt  noodzakelĳk was,gedwongen 
naar Midden—Duitsland t e  verhuizen.Zelfs het v e e  werd naar de  6verzĳ…a 
van de Rĳn gebracht en zo ontstond een niemandsland‚dat zich vanaf de 
grens bĳ Nĳmegen s t e e d s  meer in zuidelĳke richting u i ts t rek te  en vĳf 
t o t  vĳf t ien ki lometers diep was.  

Model was het in één zaak roerend met Hitler en von Rundstedt eens 
gewordenzde Waalbrug moest  thans zo spoedig mogelĳk onklaar gemaakt 
worden.Indien de bevelhebber van armeegroep B Hitlers bevel t o t  her- 
overing van Nĳmegen uitvoerbaar had geacht,zou hĳ zich ongetwĳfeld ver  
z e t  hebben tegen dit plan.Als zĳn armeegroep straks weer aan het Maas— 
Waalkanaal zou staan,zou de  vas te  oeververbinding tussen Lent en Nĳme- 
gen een belangrĳke schakel vormen in de  verbinding met het achterland, 
waar krachtens bevel van Hitler twee volksgrenadierdivisies gelegerd 
zouden worden,om een grotere weerbaarheid t e  bewerkstelligen bĳ even— 
tuele nieuwe luchtlandingen én als reserve voor de komende Operat ies 
in de sec to r  Nĳmegen. 1 )  Deor…znn‚stem_n1fií_je_verheffen—tegenahet—pl11 
de_Waalbrug—te”veffiîëtîgëfi_gäï ModeI‘strlzwĳgend_tceat_de_zwakïe…va 

' . ’  zĳn—troepefi_ten-Ûostenrenrtefi”N66?den“vanfNĳmegen—te—ernstig—was_em— 
enig„nfâensief…met»eenfreeelĳke—kans_cp_sucnes_in_knnnenlnndern5men 

“anaf 26 september z e t t e  de Duitse luchtmacht al het weinige haar 
n g ten dienste staande materieel in tegen de Waalbrug.Hft=eerstefêuo— 
c e s  bereikteĳ zĳ op de laëe axgnd van 26 september toen een 9zweefbo… 

_ erin slaagde een gat van 2 T ê m  e te r  breed en 6 rme te r  lan aan de noor- 
* ..á @ amg. __ ‚ . . á@' . { wvexdek t e  slaan. In totaal waren vier Mistel— 

»1; klíááĳngf‘ î ‘  - - p. ' — - … … „ … _ Ì - v  u1 en ge4hmv 
% ‚' ! _ ‚ " ‚ .  " .  “ ” . ‘dt .  ‚ ‚ _.v . v . y-_‚_ _ _“ . ' -".° “n’ fv…" ‘ _ 
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.’I'? «. * ‚àf-' _S- . " .;_ . _ | ‘ ; Ë  _ ".» …'_;f. : — _ ‘ 
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V100t 'ì‘” ‘ ' ' " " ‘ ' *.Ëàê _ ‚ . :; __ " '.‘ s.« a.x':g1 _ 
naalvestingen vlogen, waren alle beschikbare om ‘ " ' * * *  “#Ëfiïïâm *; 
ingezet. $GìSÈ» " 

1 )  De 2 5 6 s t e  Volks Grenadier Div1ââé‚zou op 27 september in mars ge— 
ze t  worden naar Groningen, de ïolksgfrenadien;flivisie naar 
Zwolle op 26 september .(Kriegstagebuch West ,o.a. ,1944,$eptember 
2 ‚ 2 1 . 1 5  Uhr). & l) 

2 )  K iegstagebuch OB West,1944‚áepîfmber 27)Meldung 0 9 . 4 5  Uhr. 
3 ! 
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