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DE DOORSTART VAN DE VERENIGING VRIENDEN VAN HET AIRBORNE MUSEUM

Het nieuwe bestuur, vlnr: Leo van Midden, Jasper Oorthuys, Erik Jellema, Otto van Wiggen, Herman van 
Ingen, Bernhard Deeterink, Wybo Boersma en Gerard Gijsbertsen. (Foto: Willem Kleijn)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 
december 2017 mocht ik het voorzitterschap 
over de VVAM overnemen. Vanaf dat moment 
vorm ik samen met Erik Jellema (Commissie 
Activiteiten), Leo van Midden (Commissie 
Website), Jasper Oorthuijs (Commissie Air-
borne Magazine), Herman van Ingen (pen-
ningmeester), Bernhard Deeterink (Ledenad-
ministratie) en Gerard Gijsbertsen (secretaris) 
het nieuwe bestuur. Daarnaast hebben we 
Wybo Boersma bereid gevonden om als alge-
meen adviseur deel te blijven uitmaken van het 
bestuur. Met de benoeming van een nieuw be-
stuur is de VVAM niet langer afhankelijk van 
een demissionair bestuur onder leiding van de 
waarnemend voorzitter Gerard Gijsbertsen. 
Een situatie die was ontstaan naar aanleiding 
van het plotselinge overlijden van Alex Koning 
op 10 januari 2017. 

Langs deze weg wil ik de afgetreden bestuursleden 
Eric Paap (penningmeester), Frits Miedema (lede-
nadministratie) en Wil Rieken (notuliste) hartelijk 
danken voor hun werkzaamheden en betrokken-
heid voor en naar de VVAM. Ook de heren Okko 
Luursema en Paul Tirion dank ik voor hun werk-
zaamheden in de commissie van wijze mannen die 
het demissionaire bestuur heeft geholpen om tot 
een nieuwe samenstelling te komen. 

Met de benoeming van een nieuw bestuur kan nu 
ook een vervolg worden gegeven aan het door-
starten van de VVAM. Een noodzakelijke door-
start, gelet op de verschillen van opvatting die 
aan het begin van 2016 zijn ontstaan tussen de 
VVAM en de Stichting Airborne Museum. De 
aanleiding daarvoor vormde een schriftelijke op-
roep van de voorzitter van de Stichting Airborne 
Museum aan de VVAM om zich meer te gaan 
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inzetten als sponsor en fondsenwervende vereni-
ging voor het museum. Naar zijn mening waren 
“de inhoudelijke activiteiten van de VVAM teveel 
van het museum geraakt” en stond de “incidente-
le financiële bijdrage van de VVAM aan het mu-
seum niet in verhouding tot de inkomsten van de 
VVAM en wat het museum nodig heeft.” 

Zoals u weet kwam de VVAM na een brede be-
raadslaging onder de leden tot de slotsom dat 
ze niet op dit verzoek wilde ingaan. De VVAM 
sprak zich unaniem uit niet te willen omvormen 
tot een financiële steunorganisatie voor de Stich-
ting Airborne Museum maar door te gaan op de 
oude voet. Begin april 2016, heeft de toenma-
lige voorzitter Ben Kolster deze reactie schrifte-
lijk meegedeeld aan de Stichting Airborne Mu-
seum. Hierbij sprak hij tevens de wens uit “om 
het Airborne Magazine gezamenlijk te blijven 
uitgeven en nauw te blijven samenwerken op 
het gebied van de website van het museum.” Tot 
die samenwerking zou het uiteindelijk niet ko-
men. De Stichting Airborne Museum reageerde 
in mei met de mededeling dat de afzonderlijke 
pagina’s van de VVAM van de website van het 
museum zouden worden verwijderd. Daarnaast 
werd aangekondigd dat de leden van de VVAM 
in het vervolg voor de toegang tot het Museum 
zouden moeten gaan betalen.

Deze eenzijdige stap van de Stichting Airborne Mu-
seum was voor Gerard Gijsbertsen en mij aanleiding 
om een aantal maanden geleden een gesprek met de 
voorzitter van de Stichting Airborne Museum te ini-
tiëren. De doelstelling van dat gesprek was te bezien 
in hoeverre het mogelijk was de verstoorde relatie 
te herstellen. Uit dat gesprek bleek dat de Stichting 
Airborne Museum een bedrijfsmatige aanpak voor 
staat waarbij het Museum wil “aansluiten bij wat de 
markt wil.” Op basis van deze zakelijke aanpak ziet 
de Stichting Airborne Museum de VVAM als één 
van de externe relaties. 

Het is mij inmiddels duidelijk geworden dat de 
leden van de VVAM om twee redenen lid zijn 
van de vereniging. Het gaat de leden om het ver-
garen van kennis over de Slag om Arnhem en 
om de betrokkenheid bij het Airborne Muse-
um. Door de leden van de VVAM wordt het Air-
borne Museum gezien als de instantie die op een 
toegankelijke wijze de herinnering aan de Slag 
om Arnhem, en de offers die daar zijn gebracht, 
levend houdt bij een breed publiek.

De feitelijke richting van doorstart gaat er daar-
om als volgt uitzien. 

• De VVAM investeert in “het bevorderen en 
verspreiden van kennis m.b.t. de Slag om 
Arnhem alsmede de Operatie Market Gar-
den in groter verband.” Hiermee houdt de 
VVAM vast aan haar originele kernwaarde. 

• De VVAM ontwikkelt en zet een eigen web-
site op. Deze website krijgt een centrale rol 
binnen de VVAM. De website ondersteunt 
o.a. de Commissie Activiteiten, de ledenad-
ministratie en biedt de leden exclusieve toe-
gang tot publicaties van de vereniging.

• De VVAM steekt met nog meer nadruk in 
op het organiseren van Battlefield Tours, 
excursies en presentaties, waarbij de relatie 
met de Slag om Arnhem, en dus het Airbor-
ne Museum, centraal staat. 

• De VVAM geeft het ‘Airborne Magazine’ uit 
(in beginsel 3 x per jaar).

• De VVAM blijft steun en bijstand verlenen 
aan het Airborne Museum als daar om wordt 
gevraagd. Het gaat hierbij om het beschik-
baar stellen van kennis, netwerk, financiën 
en de ondersteuning van activiteiten door 
vrijwilligers.

• De VVAM betaalt een redelijk bedrag (jaarlijks 
te bepalen in samenspraak met het bestuur van 
het Airborne Museum) voor de vrije toegang 
van haar leden tot het Airborne Museum.
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Op zich geen revolutionaire aanpassingen zult u zeg-
gen. Dat klopt ook, maar door het te benoemen ho-
pen wij als bestuur bij te dragen aan de duidelijkheid 
naar de leden. Los van de relatie met het Airborne 
Museum maak ik mij zorgen over de omvang en 
de samenstelling van het ledenbestand. Ik zeg niets 
nieuws als ik vast stel dat het doorsnee VVAM-lid op 
leeftijd is en hoofdzakelijk afkomstig is uit de regio 
in en rond Oosterbeek. Slechts een klein deel van 
de leden neemt deel aan de Battlefield Tours en de 
andere activiteiten die georganiseerd worden. Veel 
leden zien alleen het Airborne Magazine 3 x per jaar 
als tastbaar bewijs dat ze lid zijn. Reden waarom wij 
door middel van onze website frequenter contact 
met onze achterban nastreven. Met een verdere pro-
fessionalisering van het Airborne Magazine willen 
wij daarnaast inhoudelijk een nog beter product op 
de mat leggen dan tot op heden het geval is. 

Om het lidmaatschap voor de VVAM interessant 
te maken voor de jongere generatie zullen wij ac-
tiever moeten worden naar de jeugd. Daarbij denk 
ik aan excursies en presentaties voor scholieren op 
middelbare scholen maar ook studenten die het 
Voortgezet Onderwijs volgen. Ik ben ervan over-
tuigd dat de historische betekenis van de Slag om 
Arnhem en de lessen die daaruit te trekken zijn 
ook tot de verbeelding spreken van de huidige 
jeugd. In dat kader neem ik mijzelf maar als voor-
beeld toen ik in de zeventiger jaren van de vorige 
eeuw opgeleid werd als officier op de KMA. Mijn 
eindscriptie opdracht was de Slag om Arnhem en 
de conclusies die daarvan afgeleid konden worden. 
Het onderwerp heeft me gegrepen en daarna nooit 
meer losgelaten. De bevindingen van mijn onder-
zoek hebben mij mede geïnspireerd om te opteren 
voor een functie bij het Korps Commandotroepen 
en later de Luchtmobiele Brigade. 

Daarnaast wil ik met de VVAM een sterkere bin-
ding tot stand brengen met 11 Luchtmobiele Bri-
gade. Een vergelijkbare elite-eenheid als de Britse 

en Poolse parachutisten, maar dan ingedeeld bij de 
Koninklijke Landmacht gelegerd op de Oranje Ka-
zerne te Schaarsbergen. Het feit dat deze eenheid zo 
goed als in het beoogde Britse bruggenhoofd van 
1944 is gestationeerd, biedt de basis voor een unie-
ke relatie tussen de historie en het nu. Zoals u in een 
aankomend nummer zult kunnen lezen wordt die 
relatie al een aantal jaren levendig gehouden. Niet 
alleen tijdens de jaarlijkse september-herdenkingen 
maar vooral ook door de ceremonie op de Airborne 
begraafplaats voorafgaande aan de uitreiking van de 
rode baret aan de militairen die de fysiek en men-
taal zware opleiding met succes hebben doorlopen. 
De gebeurtenissen en lessons learned die te trekken 
zijn uit de Slag om Arnhem zijn tijdloos. Voor de 
Luchtmobiele militairen en eenheden van de huidi-
ge tijd zijn die eigenlijk verplichte kost en meer dan 
de moeite waard om daar regelmatig bij stil te staan. 

– Otto van Wiggen

De nieuw benoemde voorzitter Otto van Wiggen 
licht zijn visie op de toekomst van de VVAM toe tij-
dens de ALV op 2 december 2017. (Foto: Willem Kleijn)
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GEMENGDE GEVOELENS BIJ SLOOP HOTEL DREIJEROORD
Eind december 2017 werden de laatste delen 
van het historische hotel Dreijeroord in Ooster-
beek gesloopt. Gelijktijdig werd bekend dat de 
actie voor behoud van dit pand is genomineerd 
als “burgerinitiatief 2017 van de gemeente Ren-
kum”. Dat zorgt voor gemengde gevoelens bij 
de stichting ‘Behoud WO2 Erfgoed Gelder-
land’, die zo hevig gestreden heeft voor behoud 
van dit markante stuk oorlogserfgoed. 

Na een strijd voor behoud van meer dan een jaar, is 
een terrein vol brokstukken alles dat rest van deze 

De achterkant van Hotel Dreijeroord gefotografeerd na de Slag om Arnhem in 1945. (Gelders Archief)

plek waar zo hevig werd gevochten in de september-
dagen van 1944, toen Britse luchtlandingstroepen 
hier Duitse en Nederlandse SS eenheden bevochten. 

“’The second battle for the White House’ 
noemde de Britse Airborne veteraan Geoff Ro-
berts onze strijd voor behoud ook wel”, aldus 
Wiljo Pas van ‘Stichting Behoud WO2 Erfgoed 
Gelderland’. “Dat laat je niet onaangeroerd als 
je zo iemand spreekt en zijn emotie voelt bij de 
sloopplannen. Geoff vocht in september 1944 
onder andere rondom dit hotel en we hadden 
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deze plek graag behouden uit respect voor hem 
en zijn strijdmakkers.” 

In drie dagen tijd verloor het 7e battalion van de 
King’s Own Scottish Borderers, waar Geoff deel 
van uitmaakte, 150 van de overgebleven 300 sol-
daten in de strijd rondom Dreijeroord. 

Dat behoud niet gelukt is maakt veel los bij 
de mensen het pand hadden willen behouden. 
“In september 1944 stond er na de strijd nog 
meer overeind van dit pand dan nu het geval 
is” aldus Sander Wolterink, secretaris van de 
stichting. “Dat is een treurige conclusie. Toch 
zijn wij als stichting niet onverdeeld negatief. 
We zien in dat het pand al erg lang leeg stond 
en dat de nieuwbouw, die er komen gaat, de 
geschiedenis van de plek respecteert.” 

Wiljo Pas zegt hierover; “Sloop voorkomen was 
ons hoofddoel, maar wij kunnen goed leven met 
de plannen zoals ze er nu liggen. Het pand dat er 
straks staat zal vertrouwd aanvoelen voor hen die 

er vochten en de mensen die zich in de slag om 
Arnhem en Oosterbeek hebben verdiept.” 

De nominatie voor burgerinitiatief 2017 ziet hij 
als een aanmoediging; “Dit is een goed uitgangs-
punt van waaruit wij met de gemeente Renkum 
verder willen praten over de andere Market Gar-
den monumenten in de gemeente Renkum. Die 
hebben nog altijd niet de beschermde status die 
ze verdienen. Er komen ook gemeenteraadsver-
kiezingen aan en dat lijkt ons een goede stok ach-
ter de deur om dit geregeld te krijgen.”

De sloop van het huidige Dreijeroord is afgerond en 
naar verwachting zal het nieuwe ‘White House’ er 
eind 2018 staan. Dit pand zal er bijna identiek uit-
zien als het pand zoals de Britse luchtlandingstroe-
pen dat aantroffen in september 1944. 

Bij het ter perse gaan van dit nummer was de 
uitslag van de door D-66 Renkum georgani-
seerde verkiezing ‘burgerinitiatief van 2017’ 
nog niet bekend. 

GEWIJZIGDE TOEGANGSREGELING AIRBORNE MUSEUM VOOR VVAM-LEDEN
De betrokkenheid van de VVAM en haar leden 
met het Airborne Museum in Oosterbeek is voor 
het nieuwe bestuur een belangrijk uitgangspunt. 
Dat VVAM-leden worden aangemoedigd regel-
matig het museum te bezoeken is daar onder-
deel van. De vrije toegang tot het museum voor 
VVAM-leden stimuleert dit bezoek.

De oorspronkelijke toegangsregeling liep tot 1 ja-
nuari 2018. Helaas is het in de korte periode vanaf 
de Algemene Ledenvergadering van 2 december j.l. 
niet gelukt om al samen met het bestuur van het 
museum tot een goede nieuwe regeling te komen, 
daar is meer tijd voor nodig. Om de leden toch de 

vrije toegang te kunnen bieden, is daarom beslo-
ten dat in de tussenperiode de leden aan de kassa 
voor hun toegang betalen, maar dat zij vervolgens 
de kosten van de penningmeester VVAM vergoed 
krijgen. Hiervoor volstaat het om een mailtje of een 
brief met een kopie van het toegangsbewijs en de 
bankgegevens van het lid naar de penningmeester te 
sturen. Zie het colofon voor bereikbaarheid.

Overigens roepen wij opnieuw en nadrukkelijk 
alle leden die beschikken over een Museum Jaar-
kaart op deze ook daadwerkelijk te gebruiken. 
Hier heeft het museum, en dus ook de VVAM, 
het meest financieel voordeel van.
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OPROEP - DEEL UW KENNIS
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum wil in de komende tijd sterk in-
zetten op de verspreiding van kennis onder haar leden middels de website, evenementen, battlefield 
tours en dit magazine. Die kennis zit vanzelfsprekend niet alleen bij de bestuursleden. Daarom nodigt 
het bestuur alle leden die speciaal studie hebben gemaakt van aspecten van Operatie Market Garden 
uit om contact op te nemen (zie het colofon). In samenspraak kan dan bekeken worden hoe die ken-
nis het best overgedragen kan worden aan de andere leden. Dat kan zijn als bijdrage in dit tijdschrift, 
middels een lezing, publicatie op de website of als (onderdeel van) een battlefield tour. 

Op 23 augustus 2017 overleed brigadegeneraal 
Michael Donald Keen Dauncey op de leeftijd 
van 97 jaar. Tijdens de Slag om Arnhem was 
Dauncey luitenant bij G Squadron, The Glider 
Pilot Regiment. Hij landde zijn Horsa op zon-
dag 17 september in de eerste lift met aan boord 
troepen en uitrusting van het Light Regiment, 
Royal Artillery, en bleef met zijn mannen van-
af dat moment bij de artilleristen. Tijdens de 

BRIGADEGENERAAL MIKE DAUNCEY OVERLEDEN
Slag raakte Dauncey meerdere malen gewond 
en werd krijgsgevangen gemaakt. Hij ontsnap-
te uit een Nederlands ziekenhuis en werd door 
het verzet verborgen totdat contact worden 
gemaakt met geallieerde troepen. Tijdens de 
Slag gedroeg zich zo moedig dat hij werd voor-
gedragen voor een Victoria Cross. Veldmaar-
schalk Montgomery wijzigde die voordracht in 
een Distinguished Service Order.

NIEUWE BUSTE VAN GENERAAL SOSABOWSKI ONTHULD
Op de Poolse ‘Dag van de parachutist’, 23 septem-
ber, is een nieuwe buste van generaal-majoor Stanis-
law Sosabowski onthuld. De buste is gemaakt door 
de Nederlandse beeldhouwer Martin Abspoel en is 
in Warschau geïnstalleerd met steun van de Stich-
ting Driel-Polen en de Nederlandse ambassade in 
Polen. Afgelopen jaar is er ook een tulp vernoemd 
naar de Poolse generaal en enkele honderden exem-
plaren daarvan zijn tegelijkertijd geschonken aan de 
Poolse stad om de band tussen Nederland en Polen 
via de generaal te benadrukken. In het park waar 
het monument geplaatst is, staat ook een monu-
ment voor de 1ste Poolse Pantserdivisie die eveneens 
aan de bevrijding van Nederland heeft bijgedragen.De nieuwe buste van Generaal Sosabowski.
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ONLINE EXTRA’S EXCLUSIEF VOOR LEDEN VAN DE VVAM
Om toegang te krijgen tot de VVAM nieuwsbrie-
ven, Ministories uit het verleden en andere extra’s 
voor leden moet u zich eenmalig aanmelden op 
de nieuwe website. Als bestaand lid kunt u de 
meldingen over betalingen negeren. De ledenad-
ministratie koppelt uw aanmelding aan het be-
staande ledenbestand. In de toekomst kunt u zelf 
op de website uw adres of andere gegevens wijzi-
gen. Zo blijft het ledenbestand actueel en mist u 
niets van de activiteiten van de VVAM.

STAP 1
Ga naar www.vriendenairbornemuseum.nl en 
klik in het menu bovenaan op “Lid worden”.

STAP 2
Er volgt een uitleg over de VVAM voor nieuwe 
leden. Schuif naar beneden en kies het lidmaat-
schap dat u nu heeft. Klik op “INDIVIDUEEL 
LIDMAATSCHAP” of “GEZINSLIDMAAT-
SCHAP”.

Æ

Æ

STAP 3
Vul alle velden voor zover mogelijk in.

Een aantal velden verdient wat extra uitleg:

• Extra adresinformatie (optioneel): Woont 
u bijvoorbeeld in een appartementencomplex 
met afwijkende nummering dan kunt u dat 
hier aan geven.

• Geboortedatum: Wanneer u dit veld aan 
klikt verschijnt er een kalender waar u uw 
geboortedatum kan aanklikken. Door op 
de naar beneden wijzende pijltjes naast jan 
(datum) en 1980 (jaar) te klikken kunt u de 
juiste datum aanwijzen. Wanneer de juiste 
datum is aangewezen klikt u op “Done”.

• Speciale WO2-interesse: Geef hier uw ex-
pertise of speciale interessegebied aan.

• Automatische incasso: Betaalt u al via auto-
matische incasso of wilt u dat gaan doen, geef 
dat hier aan.

• Opmerkingen: Hier kunt u iets kwijt aan de 
ledenadministrateur.

• Gebruikersnaam: Dit is de naam die u gaat 
gebruiken bij het inloggen op de website. 
Noteer dit ook ergens voor u zelf omdat u 
deze gebruikersnaam later nodig hebt.

• Wachtwoord: Om de site te beveiligen tegen 
hackers, verplichten we u een sterk wachtwoord 
te gebruiken. Dus geen geboortedata of 12345, 
maar iets dat alleen u kent. Dat mag ook een 
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moeilijk woord of een zin zijn. Maar altijd in 
combinatie met cijfers, kleine en grote letters en 
speciaal teken als het uitroepteken ! of het hekje 
#. Een blokje onder dit veld geeft met tekst en 
kleur aan hoe sterk het wachtwoord is. U vult 
het wachtwoord overigens twee keer in, ter con-
trole. Klik daarna op “Lid worden”. Noteer dit 
wachtwoord ook voor u zelf.

STAP 4
U krijgt een bevestigingsmail wanneer uw in-
schrijving is voltooid en de ledenadministrateur 
uw lidmaatschap heeft gekoppeld. Hierna heeft u 
toegang tot het afgesloten gedeelte van de website 
onder “Ledenlogin” in het hoofdmenu. Gebruik 
de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u tij-
dens de aanmeldprocedure heeft ingevoerd.

Æ
Æ

INSTRUCTIE AANMELDEN NIEUWSFLASH VIA WEBSITE
Ontvangt u de Airborne Nieuwsflash al? Dan hoeft 
u niets te doen. Wilt u in de toekomst de Nieuws-
flash ontvangen? Ga dan naar de website en schuif 
helemaal naar beneden. Vul hier uw e-mailadres, 
voor- en achternaam in en klik op Abonneer. U 
ontvangt hierna de Airborne Nieuwsflash. Æ

STAP 5
Nu u lid bent kunt u uw eigen contactgege-
vens aanpassen zoals uw adres en andere con-
tactgegevens. Op dezelfde pagina heeft u ook 
toegang tot alle Ministories en Nieuwsbrie-
ven. Deze pagina wordt in de toekomst verder 
uitgebreid met meer materiaal exclusief voor 
VVAM-leden.

Bovendien kunt u hier uw type lidmaatschap 
bekijken en zien welke betalingen er zijn ver-
werkt door de ledenadministratie.

Vergeet niet om, als u op een andere computer 
dan thuis zit, uit te loggen. Zo kan niemand 
behalve uzelf bij uw gegevens.

Æ
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82ND US AIRBORNE DIVISIE IN DE SLAG OM NIJMEGEN
Op 23 juni 2018 zal er door zorg van de VVAM 
eenBattlefield Tour Nijmegen worden georgani-
seerd. Voor bijzonderheden en aanmelding zie de 
VVAM website en contactgegevens in het colofon. 

Zoals bij de Algemene Ledenvergadering VVAM 
van 2 december 2017 door onze nieuwe voorzit-
ter is uitgedragen stelt de vereniging de Slag Om 
Arnhem centraal, maar wel binnen het kader van 
de operatie Market Garden.

Dit artikel is bedoeld als achtergrondinformatie 
bij de tour. Twee grote overzichtskaarten zul-
len bij de tour gehanteerd worden. Een daarvan 
wordt reeds bij dit artikel gepubliceerd.

Voor dit artikel is het boek van Norbert A. de 
Groot Als Sterren van de Hemel uit eind jaren 
70 gehanteerd. 

Het is nog steeds bewonderenswaardig dat Nor-
bert de Groot in de tijd van voor het internet zo-

veel informatie heeft kunnen vergaren. En er zijn 
bij mijn weten nog steeds geen nieuwere boeken 
die op een dergelijke integrale wijze de slag om 
Nijmegen beschrijven. Ik ben ook van mening 
dat wanneer die boeken er in de jaren 70 wel wa-
ren geweest, en Engelstalig, dan zou de kritiek op 
het optreden van de Amerikanen bij Nijmegen 
wellicht meer parallellen vertoond hebben met 
die op de Britten bij Arnhem.

Boeken van recentere datum over Nijmegen be-
schrijven doorgaans de acties van een van de re-
gimenten van de divisie of verhalen persoonlijke 
belevenissen.

Zo verdienen de boeken van Phil Nordyke een 
aparte vermelding.

• All American, All the Way: a combat history of 
the 82nd Airborne Division in WW2;

• More than courage (504 PIR);
• Put us down in Hell (508 PIR);
• Four stars of valor (505 PIR) en
• An irrestistable Force, lieutenant colonel Ben 

Vandervoort and the 2nd battalion, 505 Pa-
rachute Infantry in WW2. 

Daarnaast ook Descending from the clouds van Spen-
cer Wurst. Vooral de laatste twee boeken geven 
meer inzicht in de strijd rondom het Valkhof. 
Het boek Battle for the Bridges van Frank van 
Lunteren levert vooral ook nieuwe gedetailleerde 
informatie over de Duitse eenheden.

Op 17 september 2017 vond op Klein Ameri-
ka (bij Groesbeek) de presentatie plaats van de 
tweedelige Pictorial History of the 82nd Airborne 
Division in the Holland Campaign. 73 Jaar ge-
leden was dit de locatie waar eenheden van het 

Als Sterren van de Hemel.
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505th Parachute Infantry Regiment (505 PIR) 
landden. Auteurs: Peter Hendrikx en Michel De 
Trez, Volume I Burning Bridges, Volume 2 Bridges 
are Ours (D-Day Publishing). De grootste waar-
de van deze publicaties is het bijeengebrachte 
beeldmateriaal. In bijna 1000 pagina’s, verdeeld 
over twee groot-formaat boekdelen, vertellen bij-
na 1600 unieke foto’s over de gevechten van de 
82nd US Airborne Divisie.

Kortom, publicaties van de afgelopen tien jaar 
hebben bijgedragen aan een completer beeld. 
Tegelijk moeten we vaststellen dat het slagveld 
de afgelopen jaren onderhevig is geweest aan in-
grijpende veranderingen. Bij Breedeweg is veel 
nieuwbouw gerealiseerd, en ten noorden van 
de Waal bij Lent zijn delen van het slagveld ge-
woon verdwenen in de rivier.

INLEIDING
Op 10 september 1944 kreeg Montgomery 
generaal Eisenhower zover dat deze laatste in-
stemde met het verleggen van het geallieerde 
zwaartepunt bij zijn 21e Legergroep. Alle lo-
gistieke inspanningen zouden zich met priori-
teit richten op de stoot die Montgomery wilde 

Burning Bridges. Bridges are ours.

lanceren via de Rijnovergang bij Arnhem in de 
richting van het hart van Duitsland.

Zelfs het Geallieerde 1e Luchtlandingsleger van 
luitenant-generaal Brereton zou door Montgo-
mery ingezet mogen worden ten behoeve van 
de operatie MARKET-GARDEN. Eisenhower 
stond al geruime tijd onder druk van o.a. ge-
neraal Marshall om dit luchtlandingsleger met 
meer fantasie in te zetten.

OPDRACHT AAN DE 82 ABD
De staf van dit luchtlandingsleger kwam tot de con-
clusie dat het vroegste tijdstip van inzet een week later 
op zondag 17 september 1944 zou zijn. Bovendien 
besliste Brereton dat ditmaal in tegenstelling tot de 
luchtlandingen in Sicilië en Normandië de landin-
gen bij daglicht zouden plaatsvinden. Ook besliste 
hij dat er maar een lift per dag gevlogen zou worden 
en dat alle drie de luchtlandingsdivisies op de eerste 
dag moesten proberen hun doelen te vermeesteren.

Met deze richtlijnen ontbood luitenant-generaal 
(Boy) Browning de betrokken divisiecommandan-
ten en de commandant van de zelfstandige Poolse 
Parachutisten Brigade te Moore Park in de buurt van 
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London. Browning trad op als commandant van alle 
grondeenheden van het luchtlandingsleger.

De Schotse generaal-majoor (Roy) Urquhart 
kreeg opdracht met de 1e Britse Airborne Divisie 
de Rijnbrug (of bruggen) bij Arnhem te vermees-
teren en deze tot een link-up (hoogstens op D+3) 
in bezit te houden.

De All-American 82e Airborne Divisie van briga-
degeneraal James M. Gavin moest de lange brug 
over de maas bij Grave veiligstellen, een van de 
vier bruggen over het Maas-Waal kanaal in han-
den zien te krijgen, en vervolgens de grote Waal-
brug bij Nijmegen veroveren.

De 101e Airborne Divisie (Screaming Eagles) van 
generaal-majoor Maxwell D. Taylor was verant-
woordelijk voor het zuidelijk deel van de corridor. 
Deze divisie moest de bruggen bij Son over het 
Wilhelminakanaal, de brug over de Dommel bij 
St. Oedenrode en de bruggen over de Zuid-Wil-
helmsvaart en de Aa bij Veghel ongeschonden in 
handen zien te krijgen.

Kortom, het luchtlandingsleger kreeg een fanta-
sierijke opdracht toebedeeld.

Diezelfde nacht nog ging de staf van de 82nd ABD 
aan het werk om inzicht te krijgen in de te ver-
wachten vijandelijke sterkte in het operatiegebied 
maar vooral ook in de locaties van Duits luchtaf-
weer. Aan de hand daarvan zouden de meest ge-
schikte landingszones voor zweefvliegtuigen en 
dropzones voor parachutisten bepaald worden.

Generaal Gavin bracht daarom een bezoek aan de 
Britten. Deze hadden ten behoeve van de opera-
tie COMET, een voorloper van Market-Garden, 
reeds dergelijke informatie verzameld. Het aantal 
beschikbare zweefvliegtuigen en transporttoestel-
len bepaalde dat op de eerste dag slechts drie in-

fanterieregimenten, een afdeling artillerie, enkele 
anti-tankkanonnen en een commandovoerings-
element aan de grond gezet kon worden.

DE DROP- EN LANDINGSZONES 
De Drop- en Landingszones moesten op redelijke 
afstand van de aanvalsdoelen liggen. Zij moesten 
toegankelijk zijn voor de grote vloot aan transport-
toestellen en min of meer vrij zijn van luchtafweer-
geschut. De bodemgesteldheid en de begroeiing 
moesten het landen van gliders natuurlijk mogelijk 
maken. Zo bleek het open terrein tussen Groesbeek 
(GT0340) en het Reichswald (GT0536) uiterma-
te geschikt te zijn voor zowel para’s als gliders. Het 
gebied bij Overasselt (FT9238) was alleen geschikt 
voor para’s, zo schatte men in.

Bij Overasselt zouden 24 Pathfinders met een ra-
diobaken, de zogenaamde EUREKA, landen om 
de transportvloot binnen te loodsen. Leuk detail 
is dat de commandant van de pathfinders, luite-
nant Jaubert afgebeeld staat op boekwerk Burning 
Bridges. Opvallend is dat hij een deel van een Brits 
para-harnas gebruikt. Zijn zoon was op 17 septem-
ber 2017 aanwezig bij de boekuitreiking en kreeg 
als eerste het boekwerk uitgereikt omdat zijn vader 
de eerste Amerikaan was die landde bij Overasselt.

DE DUITSERS
Zowel bij Groesbeek als bij Grave (FT8938) waren 
4 lichte Flak-batterijen onderkend. Bij Nijmegen 
stond zwaar luchtdoelgeschut. Langs het Maas-Waal-
kanaal waren loopgravenstelsels gesignaleerd. Ten 
oosten van Groesbeek liep een antitank-gracht van 
noord naar zuid. Uit onbevestigde berichten zou het 
in het Reichswald wemelen van de Duitsers. Men 
vreesde hier zelfs voor tankconcentraties. Enig zicht 
op Duitse reserves had men niet.

Duitse eenheden in het operatiegebied van de 
82 ABD waren voornamelijk Opleidings- en 
aanvullingsbataljons. 
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Tijdens de landing van de eerste para’s vluchtte 
de Duitse stadskommandant. Een toevallig aan-
wezige Oberst Henke van de Fallschirm Lehr 
Stab nam de organisatie van de verdediging in 
Nijmegen op zich.

GAVIN’S KEUZES
In een gesprek tussen Gavin en Browning was 
het Gavin duidelijk geworden dat het belang-
rijker was het hoog liggende en daardoor te-
vens beheersende gebied tussen Nijmegen en 
Groesbeek in handen te krijgen dan een snelle 
overval op de Waalbrug bij Nijmegen te lan-
ceren. Daarom besloot Gavin om op de eerste 
dag slechts drie van de infanterieregimenten te 
laten landen. Hiertoe werden er 482 dakota’s 
en 50 zweefvliegtuigen gereserveerd. 

De landingsterreinen bij Groesbeek kregen van 
noord naar zuid de codenamen DZ TARA, LZ 
TARA, LZ NAN en DZ NAN. De DZ bij Over-
asselt kreeg de codenaam OBOE.

OPDRACHTEN AAN DE 
INFANTERIEREGIMENTEN
504 PIR. 504 Parachute Infantry Regiment met 
de bijnaam Devils in Baggy Pants kreeg de opdracht 
met haar 2000 para’s de brug bij Grave te verove-
ren, het gebied Grave - Heumen (FT9638) - Ha-
tert (FT9543) te bezetten en minimaal één brug 
over het Maas-Waalkanaal in handen te krijgen. 
Commandant van 504 PIR was kolonel Tucker. 

505 PIR. Kolonel Ekman kreeg met zijn Panthers 
opdracht om Groesbeek van vijand te zuiveren, 
vervolgens het zuidelijk deel van de heuvelrug in 
handen te houden tegen de verwachte tegenaan-
vallen van de Duitsers uit het Reichswald. Boven-
dien werd het 2e bataljon van luitenant-kolonel 
Vandervoort aangewezen als divisiereserve. LZ 
NAN moest op D+1 en 2 door de rest van 505 
PIR vrijgehouden worden.

508 PIR. Kolonel Lindquist diende het noor-
delijke deel van de heuvelrug in handen te hou-
den. Gavin nam Lindquist apart en vertelde hem 
(mondeling) dat als deze taken naar behoren wer-
den uitgevoerd Lindquist kon overwegen om een 
bataljon vrij te spelen om daarmee een aanval op 
de Waalbrug bij Nijmegen uit te voeren. 

DE LANDINGEN
De landingen op dag D vonden plaats tussen 
1300 en 1400 uur. Voorafgaande aan de landin-
gen vonden er bombardementen plaats op on-
derkende Duitse opstellingen. Vooral jachtbom-
menwerpers bestookten zeer fanatiek de Duitse 
luchtdoelkanonnen. Zo werd bij de brug bij Gra-
ve een Duitse Feldwebel gedood. Hij was com-
mandant van de springploeg. Nu was een Gefrei-
ter (korporaal) verantwoordelijk voor de brug. 
Kort na het bombardement zetten twee eenzame 
Dakota’s de 24 pathfinders bij Overasselt af zo-
dat deze 20 minuten voor de hoofdmacht de tijd 
hadden om hun baken op te zetten.

Om 1302 uur landde het 505 PIR rondom Groes-
beek. 505 PIR zou alleen van DZ NAN gebruik ma-
ken, maar 2-505 sprong te laat vanwege een uitwijk-
manoeuvre en landde bij de Kamp in DZ TARA.

Om 1312 uur landde 504 PIR bij Overasselt en zui-
delijk van de Maas bij Velp (NB), 1 km zw van Grave.

508 PIR landde om 1330 uur ten no van Groes-
beek zoals gepland op DZ TARA.

Ook om 1330 uur landde het 307 Geniebataljon 
op de Knapheide. Kort daarop werden de twaalf 
75mm Pack houwitsers van het 376ste Bataljon 
Veldartillerie aan parachutes afgeworpen. Artille-
rie aan een parachute, dit was voor het eerst en 
een unieke gebeurtenis in Nederland. Om 1800 
uur werden de eerste granaten in de richting 
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LZ Oboe met de brug over de Maas bij Grave linksboven in de foto.

van het Reichswald afgevuurd ter afschrikking. 
Verder landden er o.a. kwartiermakers van het 
325ste Gliderregiment.

Tegen 1345 uur verschenen Dakota’s met Waco 
zweefvliegtuigen achter zich. De meesten land-
den ook op de Knapheide in plaats van op LZ 
NAN zo’n 2 km noordwestelijker. Tenslotte ar-
riveerde Brownings hoofdkwartier met 35 Horsa 
zweefvliegtuigen. Zij landden echter wel op LZ 
NAN ten noorden van Breedeweg.

GEVECHTSACTIES TER 
VERMEESTERING VAN DE OBJECTEN 
505 PIR. Dit pararegiment, The Panthers, landde 
met het gros van haar eenheden op DZ NAN. 2-505 
landde echter bij de Kamp net iets ten noordoosten 
van Groesbeek. Dit bataljon van luitenant-kolonel 
Vandervoort was divisiereserve en maakte zich op 
om door Groesbeek te trekken in de richting van zijn 
verzamelgebied, hoogte 81.1 (Hoge Hoenderberg). 
Om 1545 uur betrok 2-505 het verzamelgebied. 

3-505 schakelde in de buurt van Ashorst en 
Lage Horst twee stukken luchtafweergeschut 
uit. De commandant, majoor Kaiser, stuurde 
zijn H- en G- compagnieën in de richting van 
Groesbeek. Zijn derde compagnie, I/3-505, 
stuurde hij richting Reichswald. 

Gavin landde samen met 1-505 van majoor Talton 
Long op de Knapheide DZ NAN. 1-505 was bin-
nen 30 minuten gereed voor actie. Het gros werd 
verzameld in de bossen omgeving Bisselt. Van daar-
uit werden er gevechtspatrouilles gezonden naar 
Grafwegen, Plasmolen en Mook. Een patrouille bij 
de spoorbrug bij Mook zag deze voor zijn neus op-
geblazen worden. Zo ontstond er ‘s middags om een 
1500 uur een consolidatie die liep van de Kamp, net 
oost van Groesbeek, over Breedeweg naar de St Jans-
berg. Het was overigens hier bij de St Jansberg dat 
de Duitsers hun eerste tegenaanval zouden lanceren.

504 PIR. Om 1315 uur landde 504 PIR benoor-
den en bezuiden de Maas bij Overasselt. 1-504 
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van majoor Harrison kwam in het oostelijke 
deel van DZ Oboe aan de grond. Majoor Har-
rison had de opdracht om minstens 1 brug over 
het Maas-Waalkanaal in handen te krijgen. A/1-
504 was al binnen 15 minuten onderweg naar de 
brug bij Malden (nr. 8). Voor hun ogen vloog de 
brug echter de lucht in. Wel kon men via de brok-
stukken de overzijde bereiken en contact maken 
met de patrouille van 2-505. C/1-504 zette zijn 
opmars in richting brug nr. 9 bij Hatert. Na een 
geforceerde mars van zes kilometer bereikten ze de 
brug die eveneens voor hun neus werd opgeblazen. 
B/1-504 was fortuinlijker. Kapitein Thomas Hel-
geson zag kans de brug bij Heumen na een uren-
lang gevecht onbeschadigd in handen te krijgen.

Het meest spectaculair was wel de actie van 
2-504 van majoor Willems die opdracht had de 
lange brug bij Grave onbeschadigd in handen te 
krijgen. Gavin had er een stelregel van gemaakt 
dat een brug te allen tijde van beide zijden aan-
gevallen diende te worden. Hiertoe had de com-
mandant van 504 PIR, kolonel Tucker, d.m.v. 
strootjes trekken bepaald dat de E-compagnie 
van 2-504 van kapitein VanPoyck aan de zuidzij-
de van de Maas moest landen.

De Duitse verdediging van de brug was onder 
leiding van een Gefreiter gekomen. Direct na de 
landing gingen een kapitein en een soldaat van 
de inlichtingensectie op de brug af en verzorgden 
F/2-504 van tijdige informatie. F/2-504 viel on-
middellijk aan in de richting van de brug tussen 
het kerkhof van de RK-kerk en de winterdijk. 
Hierbij raakte de F-compagnie onder vuur van 
het 20mm kanon op de kraanloods. Er volgde 
een hevige strijd. 

Elf Dakota’s C-47 (skytrains) hadden kapitein 
VanPoyk met zijn E/2-504 bij Velp afgezet. Tien 
Dakota’s dropten echter hun para’s een kilome-
ter te ver naar het zuiden uit vrees de para’s in 

de Maas af te zetten. Een toestel met aan boord 
luitenant Thompson wierp haar para’s wel op de 
voorbestemde lokatie. Het was deze groep onder 
leiding van Thompson die de brug onbescha-
digd in handen kreeg.

2-504 zond hierop versterkingen over de brug 
naar het zuiden, pas daarna meldde majoor Wil-
lems: The bridge is ours.

Het 3e bataljon van majoor Julian Cook (gespeeld 
door Robert Redford in de film A bridge too far) 
landde om 1320 uur op DZ OBOE bij Overasselt. 
3-504 was regimentsreserve en had de taak om het 
bruggehoofd in noordelijke richting uit te breiden. 
Voorlopig bleef het rustig in Cook’s sector.

508 PIR. De Red Devils van kolonel Roy Lind-
quist kwam als laatste om 1328 uur op DZ TARA 
ten noorden van Groesbeek aan de grond. 1 en 
2-508 landden in de heuvels rondom Voxhill 
(GT0343), 3-505 bij Den Heuvel (GT0442). 
Tegen 1500 uur waren de bataljons gevechtsge-
reed en trokken onder achterlating van D/2-508 
in de richting van Nijmegen. 

1-508 van luitenant-kolonel Shields Warren 
rukte vanuit Groesbeek over de Nijmeegsebaan 
op in de richting van het centrum van Nijme-
gen. Deze tocht eindigde voorlopig om 1830 
uur in de omgeving van de Heilige Landstich-
ting (FT9944). Hier lag het hotel Sionshof dat 
later in de slag nog naam zou verwerven. De 
ondergrondse meldde door tussenkomst van 
kapitein Bestebreurtje, de Nederlandse liaison 
officer van Gavin, dat de Waalbrug slechts met 
weinig troepen verdedigd werd. Daarop zond 
luitenant-kolonel Shields Warren een patrouille 
van C/1-508 naar het centrum. Deze patrouille 
bereikte ‘s nachts om 0300 uur het Mariaplein, 
maar keerde de volgende ochtend om 0800 uur 
op de commandopost terug. 
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Lt Thompson bij de brug van Grave.

Om 1800 uur werd het Gavin duidelijk dat 
Lindquist geen krachtige pogingen ondernam 
om met een eenheid ter bataljonssterkte naar de 
Waalbrug op te rukken. Hier werd duidelijk dat 
Lindquist de intentie van Gavin anders geïnter-
preteerd had! Gavin gaf alsnog dit bevel. De brug 
zou echter niet bij verrassing genomen worden. 

2-508 van majoor Holmes had 10 kilometer 
overbrugd toen hij om 2030 uur de lijn Ha-
tert-Brakkestein (FT9744) bereikte. Hierbij 
beheerste hij de St Annastraat, een belangrijke 
invalsweg naar het centrum.

Wegens communicatiestoring was 508 PIR 
niet op de hoogte van het feit dat de brug bij 
Hatert was gesprongen. Een patrouille van 
508 PIR constateerde dat de brug inderdaad 
gesprongen was, maar meldde ook dat bridge 
nr.10 bij Honinghutje (FT9345) wel intact 
was. Lindquist gaf majoor Holmes opdracht 

om deze brug (in feite een spoor- en verkeers-
brug) die nacht nog te veroveren.

Intussen waren om 1400 uur bij Neerpelt in Bel-
gië 13 artillerieregimenten een bombardement 
begonnen op een 1500m smal front om de ope-
ratie Garden, de opmars van het 30 (BR) leger-
korps, in te leiden. Vertrekpunt was Joe’s bridge 
over het Albert Kanaal. 

DE DUITSE REACTIE
Nog geen uur na de geallieerde landingen rea-
geerde de commandant van het II. SS- Panzer-
korps, luitenant-generaal Bittrich door o.a. het 
verkenningsbataljon van de 9e SS Panzerdivisie 
(Hohenstaufen) naar de Waalbrug te dirigeren. 
Het II. SS-Panzerkorps had bij toeval zijn verza-
melgebieden ten noordoosten van Arnhem.

Tegelijkertijd werden er in Kleef op die zondag-
middag maatregelen getroffen die uiteindelijk op 



AIRBORNE MAGAZINE NR. 11 18



AIRBORNE MAGAZINE NR. 11 19



AIRBORNE MAGAZINE NR. 11 20

18 september (D+1) zouden resulteren in twee te-
genaanvallen. De onlangs gepensioneerde kapitein 
Schwarz werd met de voorbereiding ervan belast. 

Voor de landsverdeding was ter plaatse de Wehr-
kreis IV verantwoordelijk. Deze had o.a. de 406. 
Landesschütz Division ter beschikking. Deze was 
echter uitgesmeerd over een breed front. Schwarz 
kreeg onder meer versterking van personeel uit 
het marinehospitaal van Bedburg-Hau. In Kleef 
kreeg Hauptmann Schwarz bericht dat restanten 
van het II. Fallschirmjägerkorps uit Keulen hem 
zouden komen versterken. Duitse parachutisten 
van Fallschirm Aufklärungsabteilung 12 en de 3. 
Fallschirmjägerdivision gingen met vrachtauto’s 
op weg en zouden reeds op de 18e september in 
actie kunnen komen. Dit bracht het totaal van 
Schwarz’s soldaten op 3000. De uitrusting van de 
diverse onderdelen was natuurlijk ver onder de 
maat. Het haastig opgestelde aanvalsplan voorzag 
in een stoot over Mook, een aanval op Groesbeek 
en een actie tegen Beek (GT 0246).

GEVECHTSACTIES TER 
BEHOUD VAN DE OBJECTEN 
EN HET OPGEDRAGEN GEBIED
Reeds op de avond van de 17e september hadden 
de Duitsers een tegenaanval gelanceerd. Zo’n 100 
man trokken op over de weg Gennep- Mook. Zij 
stuitten hier op een peloton van B/1-505 dat zich 
bij Riethorst (GT0236) ter verdediging had inge-
richt. Vanwege de hevige weerstand trok de groep 
Duitsers geschrokken terug.

De aanvallen die de Duitsers lanceerden op de 
18e september waren veel ernstiger. De hele oos-
telijke sector van zo’n 7000 meter werd slechts 
door een vijftal infanterie compagnieën bewaakt. 
In de ochtenduren vielen de Duitsers aan.

508 PIR. Beek kreeg die dag echter pas om-
streeks het middaguur met Duitse patrouilles 

te maken. Deze werden met Amerikaans artil-
lerievuur verdreven.

Tussen Kamp en Voxhill was slechts alleen D/2-
508 in opstelling. Terwijl elders de aanval aan 
de voet van de heuvel werd gestopt, slaagden de 
Duitsers er bij Voxhill in om door te breken. Het 
noodsignaal noopte kolonel Lindquist tot radicale 
maatregelen. 1-508 moest uit Nijmegen terugke-
ren om de landingsterreinen noord van Groesbeek 
vrij te vechten. Hierdoor nam de druk op de Duit-
sers in het centrum af. G/3-508 was in de vroege 
ochtend tot op 400 meter van de brug genaderd. 
Zij zag echter geen kans meer om verder op te 
rukken. Intussen werd bekend dat de tweede lift 
wegens mist met vier uur vertraging zou arriveren. 
Dit leverde wat meer tijd op om de LZ’s en DZ’s te 
zuiveren. Om 1300 uur slaagde 1-508 erin om de 
Duitsers over de Wyler Baan terug te werpen, door 
middel van een gecoördineerde bataljonsaanval 
met C/ en B/1-508 naast elkaar voor op, gevolgd 
door A/1-508. De Duitsers verloren hier vijftig 
man en een 16-tal 20mm kanonnen.

505 PIR. Ook bij Breedeweg en Grafwegen waren 
de Duitsers in het bezit van de LZ- en DZ’s. Hier 
trad C/1-505 (captain Stefanich) gesteund door een 
peloton van I/3-505 op om dit terrein van Duitsers 
te zuiveren. Tijdens de landing van de 2e lift wa-
ren de Duitsers nog wel in staat vanuit het Reichs-
wald op de landende troepen te vuren. Veldartillerie 
schoot vanuit Kranenburg op de LZ’s.

450 zweefvliegtuigen landden om 1400 uur op 
LZ TARA en LZ NAN. Tien minuten na de laat-
ste gliders arriveerden 126 B-24 bommenwerpers 
(Liberators) die op de Knapheide een herbevoor-
rading uitvoerden. 

Bij Mook was de Duitse aanval serieuzer. Van-
uit de Broekpolder (FT9936) vielen de Duitsers 
om 1200 uur het dorp binnen op weg naar de 
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sluisbrug bij Heumen. Amerikaanse para’s kwa-
men uit de bossen en verdreven de Duitsers bij 
het spoorwegviaduct. Daarna namen zij stelling 
in aan de Broekpolder zelf.

In het centrum van Nijmegen waren de Duit-
sers heer en meester. Nu de druk was afgenomen 
bouwden zij de verdediging efficiënt uit.

Aan het eind van een enerverende dag trokken 
de Amerikanen zich onder achterlating van voor-
posten weer terug op de beheersende heuvelrug. 
Het begon inmiddels weer donker te worden.

504 PIR. De 18e september was voor kolonel 
Tucker een rustige dag. Tijdens de gevechten van 
die middag presenteerde Gavin aan Browning 
een plan om met 2-505 (Vandervoort, divisiere-
serve) en 3-504 (Julian Cook) een aanval op de 
Waalbrug te lanceren. Browning wees dit plan als 
te riskant van de hand.

DE LINK-UP BIJ GRAVE
Op 19 september om 0820 uur bereikte de 
Guards Armoured Division de 82 Airborne Di-
vision bij Grave.

Bij De Elft maakten de para’s van VanPoyck’s E/2-
504 contact met de Household Cavalry, een Britse 
verkenningseenheid uitgerust met Humber gepant-
serde verkenningsvoertuigen en M3 halftracks. De 
verkenningseenheid reed onmiddellijk door naar 
de brug bij Honinghutje, maar zij schatte de scha-
de aan de brug te groot voor Shermantanks. Men 
draaide om en reed over de brug bij Heumen naar 
Berg en Dal. Daar voorzagen de verkenners de pa-
ra’s van Mendez’s 3-508 van de nodige steun in hun 
pogingen om de Waalbrug te bereiken.

Gavin en Browning spoedden zich naar Overasselt. 
Daar maakten zij om 1015 uur contact met de Brit-
ten. Browning en Gavin stelden nu in overleg het 

Browning en Gavin wachten 30 Corps op net ten 
westen van Overasselt.

volgende plan op. De Grenadier Guards moesten 
een verzamelgebied betrekken in omgeving klooster 
Nebo (FT9844). Gavin zou de nodige para’s bij el-
kaar zoeken om in een gezamenlijke inspanning een 
geconcentreerde aanval op te zetten.

DE VEROVERING VAN DE WAALBRUG
Gavin stelde zijn divisiereserve onder bevel 
van de Grenadier Guards. Luitenant-kolonel 
Vandervoorts 2-505 ging hierop naar Nijme-
gen. 3-504 van majoor Julian Cook stuurde 
hij naar het Jonkerbos (FT9544).

Gavin was op zoek naar een mogelijkheid de 
spoorbrug en de Waalbrug van twee zijden te-
gelijk aan te vallen. Hij was er immers stel-
lig van overtuigd dat dit de succesformule bij 
het veroveren van bruggen was. Hiertoe had 
hij het bataljon van de jeugdige Cook in ge-
dachten. Nu was het verkrijgen van de nodige 
boten een actiepunt op zijn agenda.
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Diezelfde dag nog besluit men om met een bataljon 
Grenadier Guards en 2-505 een aanval op de zui-
delijke opritten van de Waal- en de spoorbrug uit 
te voeren. Deze aanvallen die tot laat in de avond 
doorgingen, liepen echter vast in de verdediging van 
Duitse Panzergrenadiere die in hun verdediging zelfs 
88mm luchtdoelgeschut in de anti-tankrol hadden 
opgenomen. Het betrof hier soldaten van de 10. 
SS-Frundsbergdivisie. Deze hadden de verkennings-
afdeling 9. SS-Pzdiv van Gräbner afgelost. Haupt-
sturmführer Gräbner was naar Arnhem teruggere-
den, waar hij met zijn eenheid op de Arnhemse brug 
door Frost’s 2e (BR) parabataljon werd vernietigd.

Op de 19e september stond de Duitse verdedi-
ging bekend onder de naam Kampfgruppe Eu-
ling (II. Bat PzGrenRgt 21).

Nadat alle geallieerde aanvallen waren afgeslagen 
kwam Gavin’s plan om de Waal met bootjes over 
te steken weer in beeld. Horrocks, commandant 
van het 30ste (BR) Legerkorps, gaf hier zijn toe-
stemming aan. Bovendien moest hij de benodig-
de 36 tienpersoonsbootjes leveren. In het Rijk 
van Nijmegen waren nu eenheden van meerdere 

divisies actief. Het was zaak om verantwoorde-
lijkheden goed af te bakenen.

Op de 20ste september werd Gavin’s aanvals-
plan uitgevoerd.

Nadat het omringende gebied van Duitsers gezui-
verd was stak 3-504 van Julian Cook met uitein-
delijk 26 bootjes bij de NYMA-fabriek (FT9549) 
de Waal over. Het was 1500 uur.

Tanks van het 2e bataljon Irish Guards, de zware wa-
pens van 2-504 en zijn 81mm mortieren beschoten 
de noordelijke oever. De Duitse steunpunten in het 
Valkhof en het Hunnerpark werden door tanks en 
infanterie aangegrepen. Vanuit het Goffertpark (FT 
9545) mengden Britse 25-ponders zich in de strijd.
De How- en Item-compagnie van 3-504 bereik-
ten de overzijde van de Waal. Dit vond plaats 
bij kilometeraanduiding 886 (nu recht onder de 
hoogspanningsleidingen). Zij lagen continu onder 
vuur. Al snel hadden zij 35 gewonden te betreuren.

Slechts de helft van de bootjes (13) was in staat 
om terug te keren naar de zuidelijke oever om 

Diorama van de Waal crossing in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Groesbeek.
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de George-compagnie op te halen. Na enige tijd 
werden een 20mm Flakkanon en diverse span-
dau-mitrailleurs met handgranaten uitgescha-
keld. Nadat versterking was gearriveerd zette men 
de opmars in de richting van de spoorbrug en de 
noordelijke oprit van de verkeersbrug voort.

Zo kwam om 1800 uur de spoorbrug in Ameri-
kaanse handen. De Duitsers beseften dat zij wer-
den afgesneden. Zo’n drie tot vier honderd man 
wilden via de spoorbrug naar noordelijke oever 
vluchtten, maar ze zaten als ratten in de val.
 
3-504 rukte verder op in de richting van de Waal-
brug. Hierbij werden gevechten in boomgaarden 
en in huizen geleverd. Om 1915 uur bereikte Cook 
met zijn mannen de noordelijke oprit. 3-504 had op 
deze 20ste september 107 man verloren. Tegelijker-
tijd echter reed de eerste Sherman-tank over de brug. 
Dat was mogelijk omdat ook hier de gecombineerde 
infanterie- en tankaanval uiteindelijk geslaagd was.

De Duitsers probeerden de brug op dat moment 
op te blazen. De springlading ging echter niet af.

De Waalbrug was veroverd. De 82nd Airborne Di-
vision had al haar opgedragen taken uitgevoerd. 
De zwaarste gevechten braken echter nu pas aan. 
Terwijl de strijd om de Waalbrug in alle hevigheid 
losbarstte vielen drie Duitse Kampfgruppen op 
respectievelijk Mook, Groesbeek en Beek aan. De 
situatie bij Mook was zelfs zo kritiek dat Gavin de 
Waalcrossing verliet en zich naar Mook begaf.

Op de burcht Wasserburg in Kleef was veld-
maarschalk Model zelf aanwezig om toe te zien 
op de tegenaanvallen. Het geplande zwaartepunt 
lag bij Beek. Hier viel Kampfgruppe Becker aan. 
Kampfgruppe Herrmann kreeg de taak via Mook 
Malden en Hatert te heroveren. Kampfgruppe 
Greschick diende noord en zuid van Groesbeek 
op te trekken naar het Maas-Waalkanaal.

De situatie bij Mook ontwikkelde zich tot een ware 
crisis. Bij Riethorst en Plasmolen waren Amerikaan-
se pelotons door een bataljon Duitse Fallschirmjä-
ger ingesloten. Een ander Duits bataljon werd ter-
nauwernood bij het spoorwegviaduct gestopt.

Vanaf 20 september werd het zaak sneller reserves 
aan te voeren dan de Duitsers. Langzamerhand 
namen eenheden van 30ste (BR) Legerkorps vak-
ken van de para’s over.

De para’s vertrokken met het idee dat de link-up 
slechts 24 uur op zich zou laten wachten en dat 
zij spoedig daarna zouden worden afgelost. De be-
hoefte aan infanterie was echter zo groot dat het tot 
10 november zou duren voordat de 82nd Airbor-
ne Division naar verzamelgebieden terugkeerde. 
De rust bleek ook daar maar betrekkelijk. Op 17 
december 1944 werd de divisie gealarmeerd. Dit-
maal zou zij zich opmaken voor het verdedigend 
gevecht. Duitse pantserspitsen uit de richting van 
Sankt Vith (Ardennenoffensief ) moesten worden 
tegengehouden. Blocking Kampfgruppe Peiper!

– Erik Jellema

Diorama van de Waal crossing in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Groesbeek.
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MINISTORY 127: LOCATIE VAN TWEE BEROEMDE FOTO’S ACHTERHAALD

Afbeeldingen 1 en 2. Op 24 september worden Quartermaster Sergeant-Major Dave Morris (rechter 
foto) en Luitenant-kolonel Marcin Rotter (linker foto; hij was Assistant Adjutant & Quartermaster general 
van de Poolse brigade) voor waarschijnlijk dezelfde villa ondervraagd door een Duitse officier.

In nieuwsbrief 87 uit 2002 stond een oproep 
waarin gevraagd werd of iemand de locatie wist 
van twee vermoedelijk op dezelfde plaats ge-
maakte foto’s tijdens de Slag om Arnhem (zie 
afbeeldingen 1 en 2). Gegeven de afgebeelde per-
sonen en de datum van hun gevangen-name, zijn 
de foto’s waarschijnlijk gemaakt ergens in of bij 
Oosterbeek aan het einde van de Slag. 

Quartermaster Sergeant-Major Morris beschrijft 
de scene van zijn foto zelf (uit Arnhem Their Final 
Battle, pagina 151): “I was handed to a German 
officer, who could speak perfect English. He asked 
me the usual questions, my name, what unit, how 
many comrades I had left behind, etc. Of course 
he only got my army number, rank and name. He 
did not pursue his questioning. In fact he became 
quite pleasant. He said: ‘you must feel quite pr-

oud to be a Red Devil’ and insisted that I posed 
with him for a photograph. When in front of the 
camera he asked me why I did not speak German. 
I Replied ’Why should I speak German when you 
can speak English?’ I think he appreciated that for 
he patted me on the shoulder and took me inside 
the house. There I was offered a mug of tea and a 
piece of bread. I could not believe this was happe-
ning! After about an hour a party of wounded and 
captured British paratroops was being marched 
past the house and I was ordered to join them. 
When this party reached the St Elisabeth hospital, 
it was halted and some of the wounded were ta-
ken inside.” De rest van de oorlog zou Dave door-
brengen in krijgsgevangenschap.

Menig onderzoeker heeft zijn tanden stuk ge-
beten op dit onderwerp en tot op heden zijn 
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dit de bekendste foto’s van de Slag, waarvan de 
locatie tot voor kort nog niet kon worden ach-
terhaald. Maar om maar met de deur in huis te 
vallen: de plek is nu onomstotelijk vast komen 
te staan; min of meer toevallig stuitte mede 
lid Peter Vrolijk op bijgaande afbeelding van 
de villa ‘Heuveloord’ aan de noordzijde van de 
Emmastraat in Oosterbeek (afb 3). 

Wanneer we de afbeeldingen 1 en 2 vergelijken, 
dan blijkt de generieke indeling van de gevel 
goed overeen te komen: twee ramen links van 
de deur, de dieperliggende aanbouw aan de lin-
kerkant, de iets uitstekende entree en hoek-‘ko-
lom’ aan de linkerkant van het gebouw. Ook de 
details kloppen: de onderverdeling van de raam-
kozijnen, de regenpijp naast de entree, de don-
kere ‘plint’ aan de onderkant van de gevel en de 
‘armen’ van de zonwering voor de ramen. 

Dat de villa ergens in 1944 of 1945 is afge-
brand en later niet is herbouwd, maar ver-
vangen is door nieuwe huizen en een nieuwe 
straat, heeft er zeker toe bijgedragen dat het 
achterhalen van de plek van de foto’s zo lang 

Afbeelding 3. Huize/Pension Heuvel-oord aan de 
Emmastraat 31 in Oosterbeek. Op deze plaats zijn 
na de oorlog nieuwe huizen gebouwd en is de 
Beatrixweg aangelegd. 

heeft geduurd. Het vermoeden bestond al lan-
ger dat de foto’s aan de oostkant van Ooster-
beek waren gemaakt, maar ter plekke zoeken 
naar een villa die voorkomt op de oorlogsfo-
to’s, had achteraf gezien dus geen zin. 

De afbeelding van de villa Heuveloord staat in 
deel 2 van Blik Omhoog, de serie boeken van Cor 
Janse over de oorlogsgeschiedenis van Wolfheze 
(pagina 779). Een publicatie die ongetwijfeld 
bij velen van ons in de boekenkast staat. Maar 
een boek over Wolfheze is niet de eerste plaats 
waar je op zoek gaat naar een foto van Ooster-
beek-Oost. Dat de foto in het boek van Cor Jan-
se staat, komt omdat een aantal Wolfhezenaren 
tijdens de slag in de kelder van de villa verzeild 
raakten. In ieder geval een van hen kwam er in 
de tuin om het leven. Het was een bekende villa, 
want het ‘Burgemeestershuis’ was van 1919 tot 
1934 het woonhuis van de Oosterbeekse burge-
meester Van der Moolen. Vanaf 1936 was het in 
gebruik als bejaardenpension. Afbeelding 6, een 
RAF luchtfoto uit maart 1945, toont de ligging 
van de villa bij nummer 4. 

Van de op 24 September gevangengenomen Mor-
ris zijn op die dag meerdere bekende Duitse opna-
men gemaakt (zie ook Margry pagina 622/623): 
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eerst worden hij, Private Jimmy Carr en Lan-
ce-Corporal Harold Cook (allen van het 11th Bat-
talion the Parachute Regiment) gefotografeerd op 
de splitsing Weverstraat-Dam (afb 4). Zij zijn vlak 
daarvoor gevangen genomen in het huis ‘Vrede-
hof ’ van de familie De Soet aan de Beneden-We-
verstraat. Later worden ze weer gefilmd op de 
Fangmanweg voor nr. 35 (afb 5). Dat huis staat er 
nog. De locatie Emmastraat past heel goed in de 
route Weverstraat-Dam-Fangmanweg, naar het St. 
Elisabeth’s Gasthuis in Arnhem, zie afbeelding 6.
 
Uit het boek van Janse kunnen we ook het e.e.a. 
opmaken over het gebruik van de villa tijdens de 
Slag. Maar er blijft nog over: wie is de Duitse of-
ficier die zo zelfverzekerd met Morris en Rotter 
op de foto gaat en met Morris een praatje maakt 
in het Engels? Waar eerder werd aangenomen dat 
het om dezelfde Duitser gaat, zijn daar nu twijfels 
over; de details van de leren jas die hij aan heeft 
verschillen (o.a. de vorm van de kraag). 

Veel namen zijn genoemd, waaronder Model, 
Harmel en Bittrich. Begrijpelijk dat wordt gezocht 
naar een prominente Duitser, maar daarbij gaan 
we voorbij aan de meest logische verklaring en een 
opvallend detail. De Duitser op afbeelding 1 heeft 
een zwarte veldmuts met een witte bies langs de bo-
venrand en een doodshoofdinsigne. Zonder twij-
fel een officierspet (witte bies) van een Waffen-SS 
Pantsereenheid. Daarbij geldt dat in dit geval de 

9e Waffen SS Hohenstaufen Panzer divisie niet als 
een pantsereenheid moet worden gezien, maar het 
daarvan deel uitmakende SS Panzer Regiment 9 
wel. Oftewel, Bittrich en zijn staf of bijvoorbeeld 
de panzergrenadier-officieren van de divisie droe-
gen zeker niet zo’n pet. Dat betekent dat de pet 
het aantal logische kandidaten voor de Duitser op 
de eerste foto veel kleiner maakt. Van de eenheden 
die bij Oosterbeek hebben gevochten zijn er twee: 
Hauptsturmführer Klaus von Allwörden van de 
Panzerjägerabteiling van de Hohenstaufen divisie 
(waarbij niet zeker is of Panzerjäger werden gezien 
als tankeenheid), of Obersturmführer A. Harder, 
van de 7de Kompanie van het 9e Waffen SS Pan-
zerregiment, de naamgever van de ‘Kampfgruppe 
Harder’. Harder is de enige tank-officier van de 
Hohenstaufen divisie waarvan bekend is dat hij 
bij Arnhem heeft gevochten. Zijn Kampfgruppe 
bestond uit tankbemanningen zonder tanks, aan-
gevuld met logistieke troepen.

Van von Allwörden zijn portretfoto’s bekend, maar 
die tonen geen gelijkenis met onze Duitser. Van Har-
der zijn geen foto’s bekend en ook niet gevonden, 
maar het staat vast dat zijn Kampfgruppe de zuid-
oostelijke sector, grofweg tussen de Fangmanweg en 
de Rijn, van de Oosterbeekse perimeter afschermde 
in de laatste dagen van de slag. Dat is precies het ge-
bied waar ook villa Heuveloord lag. Het is daarom 
zeer aannemelijk dat in ieder geval de Duitser op af-
beelding 1 Obersturmführer Harder is. 

VERVOLG
Er zijn nog meer foto’s waarvan tot op heden de locatie 
niet is achterhaald, onder andere onderstaande foto van SS 
PK-Berichter Tilllmann. Ook van deze foto is dat inmid-
dels wel gelukt, in een volgende nummer van het Airborne 
Magazine zullen we daar verslag van doen!
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Afbeelding 4. Carr, Cook en Morris op de split-
sing Weverstraat-Dam. De Dam loopt naar links, 
richting Fangmanweg. 

Afbeelding 5. Filmfragment van David Morris, die 
wordt afgevoerd langs het huis Fangmanweg 35.

Abeelding 6. Detail van een door de RAF gemaakte luchtfoto op 15 maart 1945 van Oosterbeek. De 
zichtbare loopgraven zijn Duitse stellingen van na de Slag. 1 = Huis Vredehof aan splitsing Fangmanweg/
Weverstraat; 2 = Locatie van afbeelding 4; 3 = Locatie van afbeelding 5; 4 = Heuveloord

Dan de Duitser op de 2e foto. Janse vermeldt dat 
er bij en in de villa steeds veel Duitsers waren en 
dat er in de kelder een klein hospitaal was gevestigd 
met twee of drie Duitse artsen. Zou het een van die 
artsen zijn op de foto’s? Dat een Duitse militair ook 

Engels sprak was in die tijd een zeldzaam en niet zo 
gebruikelijk, maar voor een arts was die kennis van 
de Engelse taal minder onlogisch.

–Peter Meiboom
Reacties: pemeiboom@gmail.com 



AIRBORNE MAGAZINE NR. 11 28

UITNODIGING VOOR DE 40STE ALV
VAN DE VERENIGING VRIENDEN VAN HET AIRBORNE MUSEUM 

Op zaterdag 17 maart 2018 zal de jaarlijkse Alge-
mene Ledenvergadering van de Vereniging Vrien-
den van het Airborne Museum plaatsvinden. 

Aanvang: 10.30 uur, zaal open 10.00 uur
Plaats: Concertzaal, Rozensteeg 3 te Oosterbeek

De agenda voor de vergadering is als volgt:

1.   Opening 
2.   Mededelingen en In Memoriam
3.   Verslag 38ste Algemene Ledenvergader- 

 ing dd 18 maart 2017
4.   Verslag 39ste (Extra) Algemene Leden- 

 vergadering dd 2 december 2017
5.   Bestuursverkiezing
6.   Jaaroverzicht 2017
7.   Financieel verslag 2017 
8.   Verslag kascommissie
9.   Begroting 2018
10. Benoeming reserve lid kascommissie
11. Ontwikkelingen
12. Programma 2018
13. Rondvraag
14. Sluiting 

Ad punt 5: Het bestuur stelt voor de heer 
Bernhard Deeterink te benoemen als bestuurs-
lid met als taak de ledenadministratie. Op de 
afgelopen ledenvergadering heeft u al met hem 
kennis kunnen maken. 

Volgens artikel 8 van de Statuten kunnen ten-
minste tien leden eveneens bestuursleden voor-
dragen. Een voordracht hiertoe dient uiterlijk 
tien dagen voor de vergadering schriftelijk bij 
de secretaris van de VVAM te worden inge-
diend. De voordracht moet zijn ondertekend 

door de voordragende leden en bij de voor-
dracht dient een bereidverklaring van de kan-
didaat/kandidaten gevoegd te zijn. De kandi-
daat/kandidaten dient/dienen meerderjarig te 
zijn en lid te zijn van de vereniging.

De vergaderstukken, genoemd onder punt 3, 4, 
6, 7 en 9 zullen bij aanvang van de vergadering 
bij de ingang van de zaal gereed liggen. 

Leden die dat wensen kunnen deze stukken van-
af twee weken vóór de vergadering (elektronisch) 
opgestuurd krijgen. U kunt hiervoor een aan-
vraag sturen naar de secretaris (secretaris@vrien-
denairbornemuseum.nl of secretaris VVAM, p/a 
Nachtegaallaan 28, 6713 BZ Ede).

Na de vergadering zal om 14.00 uur de heer J 
Bakker, conservator van het Commando Mu-
seum te Rozendaal, een lezing geven over no 2 
(Dutch) Troop, No 10 (Inter Allied) Comman-
do. De lezing duurt tot ongeveer 17.00 uur.

Toegang tot deze lezing is voor de leden van 
de VVAM gratis, voor niet leden is het € 2,50. 
Er zal een kleine expositie te bezichtigen zijn 
van voorwerpen van no 2 Dutch Troop uit de 
collecties van leden.

Het is mogelijk om voor de middagpauze voor-
af een lunch te bestellen à € 9,50. Dit kan tot 
uiterlijk 10 maart bij voorkeur via email bij 
W. Boersma, w.boersma@wxs.nl, of tel 0318 
- 639 633. De lunch zal bestaan uit een kop 
soep, twee belegde broodjes en wat te drinken. 
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SS – PARAFERNALIA IN MUSEUM: EEN DILEMMA?
Het is natuurlijk mooi als particulieren historische voorwerpen schenken of in bruikleen 
geven aan een museum, maar in het geval van SS-parafernalia roept het wel de vraag 
op hoe je hiermee om moet gaan. Immers, er zijn maar weinig organisaties die zo direct 
met nazi-misdaden geassocieerd worden als de SS. Aan de andere kant is er veel be-
langstelling voor allerlei voorwerpen die met de SS te maken hebben, wat weerspiegeld 
wordt in de vaak hoge bedragen die verzamelaars voor SS-parafernalia betalen.

De inbruikleenstel-
ling van de persoon-
lijke bezittingen van 
SS General-major /
Brigadeführer Heinz 
Harmel aan het Air-
borne Museum valt 
toevalligerwijs samen 
met de expositie ‘De 
SS – veelzijdig extre-
misme’ tot 15 april te 
zien in het Nationaal 
Bevrijdingsmuseum 

in Groesbeek. Het museum stelt op haar website 
dat het beeld van de SS wordt geromantiseerd door 
op sensatie beluste pulp-documentaires, organisaties 
van oud-SS-strijders en neo-nazi’s wat het onderwerp 
vatbaar zou maken voor kwalijke geschiedvervalsing. 
Het Bevrijdingsmuseum presenteert dan ook een 
tentoonstelling met een missie: “het voorkomen van 
misinformatie over de meest kwaadaardige organi-
satie van de Tweede Wereldoorlog en het geven van 
een breder, completer beeld van de SS.”

Een mooie gelegenheid dus om het eens over 
dit dilemma te hebben met historicus Jory 
Brentjens van dit museum. 

“Het blijft een beladen thema natuurlijk, maar het 
idee erachter is dat we gemerkt hebben dat er in de 
samenleving heel veel misvattingen over de SS als 

organisatie bestaan. De meeste mensen hebben een 
hele beperkte visie over de SS. Men associeert die 
afkorting in eerste instantie met de Arische soldaat, 
blond met blauwe ogen, in een zwart uniform met 
een doodskop erop, de crème de la crème van het 
nazi- regime, die in de Waffen-SS ten strijde trekt. 
Wat slechts deels met de werkelijkheid overeen-
komt. Of men denkt aan de concentratie- kampen, 
wat op zich terecht is, maar men weet dan vaak weer 
niet dat aan die kampgeschiedenis een hele ontwik-
keling vooraf is gegaan, die ook onder de SS viel; die 
van de Einsatzgruppen, de mobiele vergassingswa-
gens. In feite de hele opmaat naar de vernietigings-
kampen. Wat wij met deze expositie willen laten 
zien is dat de SS een brede organisatie is, met onder-
liggende bedrijven en semi-wetenschappelijke insti-
tuten. We willen laten zien dat het misdadige karak-
ter van die organisatie zich veel breder uitstrekt dan 
de meeste mensen denken. Dat is de kerngedachte 
achter de tentoonstelling. Maar we realiseerden ons 
heel goed dat een dergelijke expositie veel vragen en 
reacties zou oproepen. Je weet dat als je met dit be-
laden thema aan de slag gaat, je ook reacties krijgt 
van mensen die vinden dat je als oorlogsmuseum 
dit thema in feite moet doodzwijgen. Maar door het 
er niet over te hebben, verander je ook niets aan de 
geschiedenis. De SS heeft een grote invloed gehad 
op de oorlog, ze heeft gedaan wat ze heeft gedaan. 
Dat moet je kunnen uitleggen. Juist door ook dit 
zwarte stuk van de oorlogsgeschiedenis te laten zien, 
geef je een waarschuwing af. Je moet zorgen dat de 

Historicus Jory Brentjens 
van het Bevrijdingsmuseum 
Groesbeek (foto Willem Kleijn)
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SS niet die mythische organisatie wordt die het in 
de ogen van sommigen ook al is: een fanatiek elite-
leger, het beste van het beste.”

Een tentoonstelling over de SS, dat roept onge-
twijfeld reacties op? 

“Je krijgt kritiek uit verschillende hoeken wat 
een merkwaardige combinatie van argumenten 
oplevert. We hebben commentaar gekregen uit 
rechts-extremistische hoek, dat we de organisatie 
criminaliseren en geen oog hebben voor de ver-
meende positieve aspecten van de SS. Daarnaast 
kregen we vanuit het CIDI kritiek op het pers-
bericht van de tenstoonstelling dat zij te positief 
vonden klinken. Het blijft een heel gevoelig on-
derwerp, en je moet dus ook heel erg precies zijn 
in je woordkeuze. De sleutel is de inbedding in je 
expositie, en het verhaal dat je erbij vertelt.”

Het probleem is wel dat je als museum persoonlij-
ke bezittingen van een SS-er, zoals een helm, een 
uniform en medailles tentoonstelt, je zo’n man in 

feite toch op een podium 
plaatst. Dat moet je dan 
wel heel goed nuance-
ren wil dat niet ver-
keerd overkomen? 

“Het persoonlijke ver-
haal van Harmel kun je 

in principe prima gebrui-
ken, maar je moet er wèl 
de juiste invalshoek bij kie-
zen. Je moet de man niet 

op het podium zetten 
om te laten zien wat een 
fantastische militair hij 
was. Punt is dat het ver-
haal over Market Garden 
niet compleet is als je de 
Duitse reactie weglaat. 

De 10e SS-Panzerdivisie ‘Frundsberg’ was tijdens 
Market Garden in Nederland aanwezig en heeft te-
gen de Geallieerden gevochten. In onze tentoonstel-
ling hebben we een biografie opgenomen van Kurt 
Meyer, General Major van de 12e SS Panzer Divisie 
‘Hitlerjugend’1. Hij is de jongste generaal aan Duitse 
zijde tijdens de Tweede Wereld oorlog geweest. Hij 
is zijn carrière begonnen bij de 1e SS divisie ‘Leib-
standarte’ en heeft in Polen, Nederland, Griekenland 
en Rusland gevochten. Met de 12e SS Pantserdivisie 
heeft hij zich bijna doodgevochten in Normandië. 
Deze figuur kun je heel goed vergelijken met andere 
generaals binnen de SS, zoals Harmel. Beiden heb-
ben hoge onderscheidingen gekregen2 en beiden zijn 
met hun divisie verantwoordelijk geweest voor op 
z’n zachtst gezegd twijfelachtig optreden. Van Meyer 
kun je zelfs rustig stellen dat hij verantwoordelijk is 
geweest voor oorlogsmisdaden. Zijn eenheid heeft 
bijvoorbeeld in de Sovjet-Unie dorpen platgebrand 
en is tegen burgers tekeer gegaan. Hij is voor die fei-
ten alleen nooit aangeklaagd en veroordeeld, omdat 
men hem niet aan de Sovjet-Unie wilde uitleveren”. 

“Tijdens de voorafgaande bespreking ontstond 
discussie over een zin die ik had opgenomen in de 
begeleidende tekst. Ik had onder andere geschre-
ven dat hij kwaliteiten had als generaal, als aan-
voerder van de troepen. Dat riep de vraag op of dat 
nou het verhaal was dat we hier willen vertellen. 
We wilden laten zien dat hij zich met 16, 17-jarige 
jongens van zijn divisie heeft kapotgevochten in 
Normandië. Maar zijn persoonlijke kwaliteiten als 
generaal, daarvan hebben we bewust gezegd deze 
tentoonstelling niet de plek en het moment was 
om daar op in te gaan. Als je daar al iets van wilt 
zeggen, moet je dat beter uitleggen, en daarvoor 
hadden we in deze expositie niet de ruimte. Dat is 
dus wel een heel bewuste keuze geweest”.

“Bij generaal Harmel ligt het misschien wat anders, 
omdat je aan de hand van zijn helm en onderschei-
dingen zou kunnen uitleggen wat zijn directe rol 

Ridderkruis met Eikenloof 
en Zwaarden, slechts 159 
maal toegekend tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Een 
replica als afgebeeld kost 
slechts enkele tientjes, een 
originele set minstens GBP 
25.000…. (foto internet)
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is geweest in de Slag om Arnhem. Wat zijn keu-
zes en afwegingen destijds zijn geweest. Je moe-
ten bekijken hoe je zoiets inpast en in het verhaal 
plaatst. Het gaat in dit geval dus om de inbedding 
in het Market-Garden verhaal, en meer specifiek 
het Arnhemse stuk. Maar dat is wat anders dan 
onze SS-expositie, waarbij we geprobeerd hebben 
de hele geschiedenis SS te vertellen, waarin ook de 
Holocaust is meegenomen samen met allerlei as-
pecten die minder of helemaal niet bekend zijn”.

Wordt er in de expositie ook aandacht besteed 
aan de Nederlandse inbreng in de Waffen-SS? 
 
“Jazeker, in relatieve en absolute zin was het Neder-
landse contigent vrijwilligers in de Waffen-SS met 

20.000 tot 25.000 man het grootste van alle landen. 
Dat illustreren we in het gedeelte over de Waffen_
SS met het verhaal van Gerardus Mooyman, een 
NL- vrijwilliger die als eerste ‘buitenlander’ in de 
Waffen-SS het Ridderkruis heeft gekregen”. 

Naar verluidt zou Harmel hij na een bezoek 
aan het Airbornemuseum het gastenboek heb-
ben gesigneerd met de toevoeging “de overwin-
naar van de ‘Slag om Arnhem 3”?

”Zo’n quote is buitengewoon interessant, het 
zegt ook iets over die man. Dat zou je bij de dis-
play van zijn helm en onderscheidingen kunnen 
gebruiken. Dat hij na al die tijd het nog steeds 
zo zag. Geen excuses in de trant van ‘we hebben 
hard gevochten, maar realiseerden ons achteraf 
dat we dat helaas voor een vreselijk regime heb-
ben gedaan’. Die mensen beweerden naderhand 
tijdens de oorlog van niets geweten te hebben, 
maar zoveel jaar na de oorlog waren alle feiten 
toch bekend? Iemand als Harmel wist op dat mo-
ment dus wat er gebeurd is. Het is interessant om 
te zien hoe iemand dan daarop later op terugkijkt 
en er al dan geen afstand van neemt.”

– Willem F. Kleijn

1  Kurt Meyer is na de oorlog door de Canada aangeklaagd en 
ter dood veroordeeld, maar die straf werd na aandringen van 
Duitse hoogwaardigheidsbekleders omgezet in levenslang. In 
1954 kwam hij vrij op aandringen van Adenauer, Meyer 
overleed op z’n 51e verjaardag in 1961. WK).

2 Ridderkruis met Eikenloof en de Zwaarden is tijdens WO2 
slechts 159 maal toegekend. Deze onderscheiding werd op 
voordracht van Hitler persoonlijk verleend aan militairen 
die een doorslaggevende rol hebben gespeeld bij tijdens een 
militaire operatie. 

3 Aannemende dat dit waar is, komt het wel vreemd over dat 
Harmel zijn naam weer niet wilde verbinden aan de film 
A Bridge too far. Hardy Kruger speelt in de rol van ‘Gene-
ral-major Ludwig’ de rol van Harmel na.

General-major Heinz Harmel, op deze foto is 
niet alleen zijn Ridderkruis met Eikenloof en 
Zwaarden te zien, maar ook de verwonding aan 
zijn rechteroor. (foto Bundesarchiv)
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Verzet via het geheime telefoonnet. De 
opmerkelijke rol van het PGEM-telefoon-

net tijdens de Tweede Wereldoorlog

Geschreven door: Karel Berkhuysen
Uitgaver: Wink Doetinchem 2016

Zonder ISBN
Opzet: 439 pag, geill; 

Prijs: € 29,95

In veel publicaties wordt vermeld dat het Ver-
zet in Nederland gebruik gemaakt heeft van 
telefoonverbindingen buiten het normale te-
lefoonnet om. De Duitsers konden zodoende 
niet meeluisteren. Toch is hier weinig over be-
kend, ondanks het feit dat er diverse publicaties 
over verschenen zijn. Auteur Karel Berkhuysen 
heeft nu een boek geschreven waarin op heldere 
en begrijpelijke wijze de rol van diverse gehei-
me verbindingen van het verzet uit de doeken 
wordt gedaan. Aan de hand van schema’s laat 
hij zien hoe de verschillende telefoonnetten 
aan elkaar verbonden waren. Monteurs die in 
contact stonden met het verzet maakten deze 
verbindingen, veelal onder de ogen van de be-
zetter. Het geheel bestond uit het publieke net 

en diverse andere telefoonnetten. De bekendste 
is het telefoonnet van de Provinciale Gelderse 
Energie Maatschappij. Bij de geïnteresseerden 
in de Operatie Market Garden is dit net vooral 
bekend om het negeren van deze verbinding 
tijdens de Slag om Arnhem en de rol tijdens de 
Operatie Pegasus 1. Het verzet had contacten 
door de hele provincie maar de Britten maak-
ten er zo goed als geen gebruik van. Dit in te-
genstelling tot de Amerikanen bij Nijmegen. 
Na het opblazen van de telefooncentrale in 
Oosterbeek vallen de verbindingen met Oos-
terbeek uit. Na de Slag om Arnhem worden de 
PEGM verbindingen gebruikt om de Operatie 
Pegasus 1 mogelijk te maken. Hiervan wordt 
uitgebreid verslag gedaan. Duidelijk is ook dat 
de telefooncentrale die opgeslagen is in het de-
pot van het Airborne museum geen rol heeft 
gespeeld tijdens Pegasus 1. Deze telefooncen-
trale is afkomstig uit het voormalige gebouw 
van de SD aan de Utrechtseweg in Arnhem, 
maar verbindingen liepen niet van Nijmegen 
via Arnhem naar Ede. Er was in plaats daarvan 
een rechtstreekse verbinding Ede-Nijmegen.

In de eerste hoofdstukken wordt uitvoerig de 
ontwikkeling van de geheime telefoonnetten 
uitgelegd, die al voor 1940 begon, ten dienste 
van het Nederlandse leger. In de hoofdstuk-
ken over de periode na september 1944 wordt 
meer ingegaan op het verzet en de bevrijding 
van de Achterhoek in relatie met geheime te-
lefoonverbindingen. De titel Verzet via het 
geheime telefoonnet wordt door de schrijver 
soms wel erg ruim uitgelegd. Ook enkele ra-
dioverbindingen en zelfs postduiven laat hij 
hieronder vallen. Gebeurtenissen tijdens de 
oorlog worden door de schrijver vermeld om 

BOEKBESPREKINGEN - NIEUW OVER ARNHEM
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The Lost Company

Geschreven door: Marcel Anker
Uitgaver: Maca Publishing, 2017

ISBN: 978-90-82571-50-9
Opzet: 126 pag; geill; Engels; 

Prijs: € 27,50

Marcel Anker is geen onbekende in de kringen 
van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum. Hij is al jaren bekend als de expert van 
de gevechten rond de Utrechtseweg op 18 en19 
september 1944. Ook heeft hij in het verleden 
zijn medewerking verleend aan diverse Battle-
field tours. Al zijn kennis die hij in de loop de 

jaren opgebouwd heeft is nu vastgelegd in het 
boek The Lost Company. Hier wordt tot in de 
kleinste details de geschiedenis verteld van het 
C-company van het 2e Parachutisten Bataljon 
in Oosterbeek en Arnhem.

Na een hoofdstuk over training en acties voor sep-
tember 1944 geeft de auteur een uitleg van de op-
dracht van de C-Company. De eerste opdracht was 
het veroveren van de spoorbrug bij Oosterbeek. 
Deze, overigens mislukte opdracht (De Duitsers 
bliezen de brug op) wordt vaak onderbelicht. Met 
foto’s en kaartjes wordt een duidelijke uitleg gege-
ven. Vervolgens volgt de C-Company haar tweede 
opdracht, het bezetten van de Ortskommandantur 
aan het Nieuwe Plein in Arnhem. Tijdens deze 
opmars raakt de compagnie verwikkeld in staatge-
vechten bij de Utrechtseweg. 

Deze gevechten worden aan de hand van duide-
lijke kaartjes tot op individueel niveau door de 
auteur belicht. Aan de hand van dit boek kan de 
lezer zelf ter plaatse nog veel van deze gevechten 
nalopen. Uiteindelijk sluit het boek af met de 
nasleep en enkelen bijlagen. Hierbij wordt ook 
stilgestaan bij het zo genoemde Airborne Huis, 
Utrechtseweg no 72 (voormalig 32). Een pla-

ontwikkelingen van de geheime verbindingen 
in de juiste contact te kunnen plaatsen Het 
boek geeft zo een goed en uitgebreid beeld van 
de mogelijkheden die er voor het verzet waren 
met het gebruik van de geheime telefoonver-
bindingen en het telefoonnet van de PGEM. 
Leden van de Vereniging Vrienden van het 
Airborne Museum zullen vooral geïnteresseerd 
zijn in de hoofdstukken over Operatie Market 
Garden en Operatie Pegasus 1. De 1e Airborne 
divisie had meer kunnen doen om hun slech-
te radioverbindingen te omzeilen. Ze bliezen 
echter de telefooncentrale in Oosterbeek op 

waardoor er geen verbinding meer mogelijk 
was naar de omgeving van de Perimeter.

Het boek is dan ook een must voor degenen 
die zich meer willen verdiepen in de rol van 
het verzet tijdens en na de Slag om Arnhem. 
Het zou goed zijn als het boek ook in het En-
gels vertaald wordt zodat ook de Britten van 
deze ongebruikte mogelijkheden kennis kun-
nen nemen. Verzet via het geheime telefoonnet 
wordt van harte aanbevolen maar is geen boek 
om in één avond uit te lezen. 

– Wybo Boersma
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“Canadezen in Arnhem en Ooster-
beek”, De vergeten inzet van de Cana-

dese troepen (1944-1945) 

Geschreven door: Laurens van Aggelen
Uitgaver: White Elephant Publishing Arnhem 2017

ISBN: 978-90-79763-18-4;
Opzet: 128 pag; geill kleur 
Nederlands prijs: € 19,50

Onder de titel Canadezen in Arnhem en Oosterbeek, 
De vergeten inzet van de Canadese troepen (1944-
1945)  heeft ons lid Laurens van Aggelen een boek 
geschreven waarin hij de lotgevallen beschrijft van 
zowel Canadese militairen die sneuvelden tijdens de 
Slag om Arnhem in september 1944 en begraven 
liggen op de Arnhem-Oosterbeek War Cemetery 
in Oosterbeek als de Canadezen die sneuvelden tij-
dens de bevrijding van Arnhem in april 1945. In het 
totaal 32. Van één Canadees kon de identiteit niet 
worden vastgesteld. 

Het boek begint met een korte uiteenzetting van de 
oorlog en vervolgens van de bezetting van Nederland 
en de rol van de Canadezen tijdens de gevechten in 
Nederland, zowel tijdens de operatie Market Garden 
als daarna. Daarna volgt van alle 32 militairen een 
beschrijving, soms aangevuld met de omstandighe-
den hoe en plaats waar ze gesneuveld zijn Opvallen 
veel, 25, hadden bij de Royal Canadian Air Force 
gediend en zijn tijdens de Slag om Arnhem neerge-
stort. Zes maakten deel uit van het Royal Canadian 
Infantery Corps en waren soms bij de 1st British Air-
borne Divisie ingedeeld. Eén behoorde bij de Ro-
yal Canadian Engineers. Twee man sneuvelden na 
de Slag om Arnhem. De laatste drie hoofdstukken 
geven achtergrond informatie over enkele van deze 
militairen, de bevrijding en de naoorlogse periode.

Het geheel is een informatief boek dat meer duide-
lijkheid geeft over de inzet en offers van de Cana-
dezen tijdens en dan de Slag om Arnhem. Terecht 
wordt door Laurens hieraan nu wat meer aandacht 
aan besteed. In diverse boeken over onderdelen van 
de 1st British Airborne Divisie komen we wel spora-
disch beschrijvingen over de Canadezen tegen. On-
der andere in boeken over de KOSB en de South 
Staffords. De rol van de Canadese genie bij de te-
rugtocht is wel voldoende beschreven. Het is zeker 
geen vergeten inzet zoals de schrijver in de ondertite-
ling stelt, maar wel minder bekend. In deze uitgave 
vinden we alle informatie bijeen. Het boek is fraai 
uitgevoerd met veel kleuren foto’s. Het is zeker een 
boek om aan te schaffen en in één adem uit te lezen.

– Wybo Boersma

quette herinnert onder meer aan de gevechten 
geleverd door de C-company.

Een boek dat zeker waard is gelezen te worden. 
Het doet recht aan de inspanning van een para-
chutistencompagnie die ondanks sterke tegen-
stand geprobeerd heeft haar opdracht uit te voe-

ren. Een boek dat niet alleen thuis gelezen moet 
worden maar meegenomen dient te worden bij 
een tour van de dropzone bij Wolfheze tot aan de 
Utrechtseweg in Arnhem.
 
Een aanrader die de prijs zeker waard is. 

– Wybo Boersma
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PROGRAMMA 2018
17 MAART
Jaarvergadering VVAM

Plaats: Concertzaal, Rozensteeg 3, Oosterbeek. 
Tijd: 10.30 uur, zaal open 10.00 uur.

Toegang alleen leden VVAM op vertoon van lid-
maatschapskaart 2017/2018. Aansluitend lezing van 
de heer J. Bakker, conservator Commando Museum.

17 MAART
Lezing van de heer J Bakker, conservator 
Commando Museum over no 2 (Dutch) 
Troop, No 10 (Inter Allied) Commando

Plaats: Concertzaal, Rozensteeg 3, Oosterbeek. 
Tijd: 14.00 – 17.00 uur, zaal open 13.30 uur.

Toegang leden VVAM gratis, niet leden € 2,50. 
Er is een kleine expositie van voorwerpen van 
no 2 Dutch Troop uit collecties van leden. 

7 APRIL
Jaarlijkse beurs van 2e hands boeken en 
documenten m.b.t. de 2e Wereldoorlog

Plaats: Concertzaal, Rozensteeg 3, Oosterbeek.
Tijd: 09.30 – 14.30 uur.

Toegang gratis. Voor meer informatie mail 
w.boersma@wxs.nl

9 – 13 MEI
Battlefield Tour Normandië.

Voor het programma en nadere informatie zie 
de website www.vriendenairbornemuseum.nl of 
contact w.boersma@wxs.nl 

23 JUNI
Battlefield Tour Nijmegen. 
De inzet van de 82 US Airborne Divisie

Plaats: Talsmalaan, Oosterbeek.  
Naast het Airborne Museum. 
Tijd: 09.00 – 17.00 uur.
Kosten: Leden VVAM € 40,00, niet leden € 45,00.

De tour staat onder leiding van Erik Jellema. De 
tour is inclusief busvervoer en lunch.

8 SEPTEMBER:
Battlefield tour Arnhem “Negen 
dagen strijd bij Ede, Arnhem 
en Oosterbeek, september 1944.“

Start: Talsmalaan, Oosterbeek. 
Naast het Airborne Museum. 
Tijd: 09.00 – 17.00 uur.
Kosten: Leden VVAM € 40,00, niet leden € 45,00.

De tour is inclusief busvervoer en lunch. Iedere 
deelnemers ontvangt een gids van deze tour.

6 OKTOBER:
Battlefield tour: “De inzet van 
het 1e bataljon The Border Regiment.“

Plaats: Talsmalaan naast het 
Airborne Museum Hartenstein. 
Tijd: 09.00 – 17.00 uur.
Kosten: Leden VVAM € 40,00; niet leden € 45,00.

De tour staat onder leiding van Erik Jellema. De 
tour is inclusief busvervoer voor het morgendeel 
en lunch. Het middagdeel is een wandeling.

10 NOVEMBER:
Airborne Day

Plaats: Concertzaal, Rozensteeg 3, Oosterbeek.
Tijd: 10.00 – 15.00 uur.
Entree: € 2,50.

Uitstalling en uitleg van Airborne materiaal en 
documenten van leden. Mogelijkheid tot rui-
ling, boekendienst en andere activiteiten. Er is 
de mogelijkheid tot het verkrijgen van een een-
voudige lunch. Meer info w.boersma@wxs.nl

Voor aanvullende informatie over de verschillende ac-
tiviteiten, opgave van deelneming en eventuele wijzi-
gingen zie de website www.vriendenairbornemuseum.
nl of mail naar w.boersma@wxs.nl
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De achterkant van Hotel Dreijeroord tij-
dens de sloop afgelopen najaar. Naar ver-
wachting zal het nieuw te bouwen ‘Whi-
te House’ eind dit jaar klaar zijn. In haar 
uiterlijk zal het gebouw sterk gelijken op 
Hotel Dreijeroord zoals de soldaten van 7 
KOSB dat in september 1944 aantroffen. 
(foto Berry de Reus)


