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VAN HET BESTUUR: DE STAND VAN ZAKEN

Na afloop van de ALV van 17 maart gaf kapitein b.d. Jack Bakker, curator van de Historische Collectie van 
het Korps Commandotroepen,  een lezing over de ontstaansgeschiedenis van zijn Korps.  (Foto: Willem Kleijn)

Een formeel verslag van de ALV op 17 maart ver-
schijnt tzt op de verenigingswebsite vriendenair-
bornemuseum.nl, maar een aantal belangrijke 
zaken wil het bestuur bij deze vast uitlichten.

Daar is ten eerste de situatie met het museum. 
Begin januari ontvingen wij de schriftelijke mede-
deling van het Airborne Museum dat zij besloten 
hadden de samenwerking met de VVAM niet te 
continueren. In de ogen van het Airborne Muse-
um was er onvoldoende wederkerigheid in de sa-
menwerking. De VVAM droeg in hun ogen een te 
klein percentage af van haar inkomsten en was niet 
bereid de activiteiten op die van het museum af te 
stemmen. Om die reden is door het Airborne Mu-

seum ook besloten dat de toegang tot het Museum 
voor de leden van de VVAM niet langer kosteloos 
is. De voorzitter van de VVAM heeft in februari 
een poging gedaan om in gesprek te komen met 
de voorzitter van de Stichting Airborne Museum. 
Daarop is pas ruim na de ALV een reactie geko-
men, die na enig uitstel tot een eerste afspraak in 
september heeft geleid. Het bestuur hoopt in de 
volgende editie van het Airborne Magazine over de 
resultaten daarvan te kunnen berichten.

Ondanks de lastige relatie met het Museum, 
mag het bestuur constateren dat de nieuwe 
richting die de VVAM heeft ingeslagen ge-
waardeerd wordt. Al bij de ALV, nog geen drie 
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maanden in het nieuwe jaar, was de VVAM ge-
groeid met 35 leden. Vijftien onder hen had-
den eerder hun lidmaatschap opgezegd. 

Buiten de relatie met het museum is op dit mo-
ment de situatie rondom de Engelse leden van 
de VVAM het moeilijkst. Het aantal Engelse le-
den is de afgelopen jaren fors geslonken. Dat is 

enerzijds een gevolg van een verwaterd contact 
de afgelopen jaren omdat de VVAM (noodzake-
lijkerwijs) in zichzelf gekeerd was, anderzijds een 
gevolg van de steeds vertraagde publicatie van de 
Engelse versie van het Airborne Magazine. 

Bij de ALV zijn verschillende zoekrichtingen voor 
een oplossing gesuggereerd. Het bestuur onder-

Jack Bakker (l) en Erik Jellema (r) proosten op de 
lezing met het KCT Korpsdrankje, Ben Nevis whisky. 
(Foto: Willem Kleijn)

Uiteraard was de boekendienst in de persoon van 
Okko Luursema aanwezig. (Foto: Willem Kleijn)

De VVAM probeert met haar tijd mee te gaan middels bijvoorbeeld een nieuwe website en het ont-
plooien van activiteiten op social media. Maar we willen ook het directe contact met de leden verbe-
teren middels onder meer digitale nieuwsbrieven. Daarom willen we u vragen uw e-mailadres door te 
geven via admin@vriendenairbornemuseum.nl zodat een en ander aan uw bestaande gegevens toege-
voegd kan worden. Overigens mag dit ook het e-mailadres van een familielid zijn als u zelf niet over 
een e-mailadres beschikt.

Ook de VVAM moet voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming die af-
gelopen mei is ingegaan. De VVAM heeft daarom een passende privacyverklaring over de gegevens 
van haar leden opgesteld. De volledige tekst is te vinden op vriendenairbornemuseum.nl. In het kort 
omvat de privacyverklaring een beschrijving van de gegevens van de leden die de VVAM beheert, hoe 
en met welk doel die beheerd worden, en hoe de leden daarin inzicht kunnen krijgen, wijzigingen 
kunnen doorgeven en, als dat gewenst is, daaruit geschrapt kunnen worden. Voor vragen kunt u con-
tact opnemen via admin@vriendenairbornemuseum.nl.

OPROEP: E-MAILADRESSEN EN UW PRIVACY
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Op 1 juni jl. overleed op 84-jarige leeftijd 
Chris van Roekel. Chris was geboren en ge-
togen in het dorp Oosterbeek, waar hij ook 
de Slag om Arnhem meemaakte. Die periode 
in zijn leven maakte een onuitwisbare indruk 
op hem. Zijn belangstelling voor de oorlog en 
in het bijzonder voor de strijd om Oosterbeek 
liet hem niet los; hij was er voortdurend mee 
bezig. Het was dan ook geen wonder dat hij 
zich de afgelopen veertig jaar met veel enthou-
siasme inzette voor het Airborne Museum en 
voor de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum. Voor beide organisaties heeft hij on-
telbare activiteiten ontplooid, waarvan we er 
een aantal zullen noemen.     

Voor de VVAM werkte Chris mee aan battle-
fieldtours, waaronder ook reizen naar Enge-
land en Normandië. Hij verzorgde lezingen 
over de Slag en hij nam het initiatief voor de 
Ministories bij de Nieuwsbrief. Ook verzorgde 
hij samen met een aantal vrijwilligers het sor-
teren en verzenden van de Nieuwsbrief. Met 

IN MEMORIAM EREVOORZITTER CHRIS VAN ROEKEL

zoekt momenteel of het mogelijk is nauwer sa-
men te werken met de Airborne Fellowship, die 
relatief veel meer Engelse leden heeft, en heeft als 
gebaar naar de Engelse leden besloten dat de le-
den van 2017 gratis een extra jaar lid zullen zijn 
in de hoop daarmee goodwill en groei te kunnen 
realiseren. Tevens is toegezegd dat de VVAM in 
2018 de drie uitgaven van het Airborne Magazine 
eveneens in het Engels zal uitgeven en toesturen 
naar de Engelse en buitenlandse leden. Met een 
persoonlijke brief van de Voorzitter is die toezeg-
ging meegestuurd met de laatste versie van het 
Airborne Magazine. Tegelijkertijd constateert het 

bestuur dat de kosten voor de Engelse variant 
van het Airborne Magazine dermate hoog zijn, 
dat die alleen vol te houden zijn als het aantal 
Engelse leden significant stijgt.

Tot slot roept het bestuur de leden van de VVAM 
op om nogmaals te overwegen of zij de VVAM 
kunnen helpen. Er is grote behoefte aan leden 
die verantwoordelijkheid willen nemen op het 
gebied van public relations en communicatie, als-
mede leden die bereid zijn bij te springen bij de 
organisatie van de activiteiten van de VVAM en 
de productie van het Airborne Magazine.

Chris van Roekel, 1934-2018. (Foto: Berry de Reus)
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de toenmalige secretaris Mieke de Lange runde 
hij de winkel van de VVAM. Jarenlang was hij 
voorzitter van de VVAM en het was dan ook 
niet meer dan logisch dat hij bij zijn afscheid 
werd benoemd tot Erevoorzitter.
 
Hij was bijna dagelijks in het Airborne Mu-
seum, waar hij o.a. fungeerde als vrijwilliger 
bij de kassa en in de winkel. Hij ontwikkelde 
het ‘Scholenproject’ voor het museum en hij 
werkte mee aan de samenstelling van wandel-, 
fiets- en autoroutes voor het gebied waar in 
september 1944 de strijd had gewoed. In 1993 
organiseerde hij een loterij om gelden voor de 
herinrichting van het museum bijeen te bren-
gen. Hij werkte mee aan de restauratie van de 
Canadese Sherman tank en de 17-ponder ka-
nonnen bij het Airborne Museum.

Chris was een van de drijvende krachten achter 
de aankoop van een kleine bulldozer, van het type 
dat in een glider naar Arnhem werd meegevoerd. 

Zijn technische kennis kwam goed van pas bij de 
restauratie van dit bijzondere voertuig.

Chris was ook zeer actief als schrijver van artike-
len en boeken, waaronder een boek over de rol 
van de Britse Chaplains bij de Slag om Arnhem 
en twee boeken over Oud-Oosterbeek.

Vele jaren achtereen fungeerde hij als chauffeur van 
de Leader of the Pilgrimage tijdens de herdenkingen 
in september. Voor de overtocht en het verblijf van 
invalide veteranen tijdens het herdenkingsweekend 
wist hij via een Ziektekosten Verzekeringsmaat-
schappij in Doorwerth extra geld te verzamelen. De 
Arnhem Veterans Club beloonde hem voor al zijn 
inspanning met een zilveren Pegasus-beeldje.

Chris was een organisator, een actieve werker en 
een vraagbaak. Hij wist veel voor elkaar te krij-
gen, mede door zijn aimabele karakter en zijn 
grote gevoel voor humor. We missen hem zeer.

– Wybo Boersma

Het bestuur van de VVAM wil haar leden aanmoedigen regelmatig het Airborne Museum in Oos-
terbeek te bezoeken, ondanks het feit dat de oorspronkelijke toegangsregeling niet meer geldt sinds 1 
januari j.l.. Het bestuur probeert met het museum tot een goede nieuwe regeling te komen, maar is 
daarin nog niet geslaagd.

Om de leden toch de vrije toegang te kunnen bieden, is daarom besloten dat 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 Museumkaart op 
deze ook daadwerkelijk te gebruiken. Hier heeft het museum, en dus ook de VVAM, het meest finan-
cieel voordeel van.

Dit alles betekent dat de ledenpas, die verder geen andere functie heeft binnen de VVAM, is komen te 
vervallen in verband met de kosten. Daarom hebt u er dit jaar géén toegestuurd gekregen.

ENTREE MUSEUM EN LEDENPAS
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ARCHEOLOGIE: EEN GRANAATSCHERF
De vuurlijn van de Pack Howitzers bij de Oude Kerk in Oosterbeek naar de zuidelijke brugoprit (buiten beeld).

In 2013 en 2014 werd in het kader van het project 
Ruimte voor de Rivier een gecombineerd archeolo-
gisch en explosievenonderzoek (OCE) uitgevoerd in 
de zuidelijke uiterwaarden van de Rijn, tegenover de 
stad. Hierbij werden onder meer sporen en vondsten 
gedocumenteerd die samenhangen met de bouw 
van de brug in de jaren ‘30, een Duitse stelling voor 
luchtdoelartillerie (leichte Flak) en de naoorlogse 
Canadese Bailey-brug. Het zal niemands verbazing 
wekken dat tijdens dit onderzoek ook vele resten van 
munitie werden aangetroffen. Deze scherpe munitie 
is overgedragen en vernietigd, nadat hier de infor-
matie uit werd geregistreerd die bruikbaar is voor het 
beantwoorden van de onderzoeksvragen. 

Enkele op het eerste gezicht nietszeggende ijzeren 
granaatscherven (37 in totaal) en één messing frag-
ment van een tijdsontsteker werden aangetroffen 
bij de genoemde Duitse Flak-stelling. De sporen 
van beschietingen werden binnen en direct rond 
een van de geschutsopstellingen aangetroffen. De 
vondsten geven aan dat de stelling is beschoten. Een 
boeiend feit is dat de mannen van Frost die zich tus-
sen de avond van 17 en de ochtend van 21 septem-
ber 1944 ten noorden van de verkeersbrug bevon-
den, vuursteun kregen van in Oosterbeek opgesteld 
artilleriegeschut – hemelsbreed een afstand van 5 

km. Dit vuur werd geconcentreerd op de zuidelijke 
brugoprit, daar waar de Duitsers zich bevonden.

Het wordt nog boeiender als we deze gegevens com-
bineren met de in 1997 en 1998 opgegraven res-
ten van enkele van deze geschutsopstellingen bij de 
Oude Kerk aan de zuidelijke rand van Oosterbeek. 
De resultaten hiervan zijn door een groep vrijwil-
ligers met de metaaldetector gerapporteerd. Deze 
groep deed op georganiseerde wijze en met toestem-
ming van de bevoegde overheid in de jaren ’90 en 
’00 onderzoek naar vermiste militairen in de regio 
Arnhem. De vondsten die werden aangetroffen be-
hoorden tot de stellingen van F Troop, inclusief de 
Troop Command Post behorende bij de 3de batterij 
van de 1st Airlanding Light Regiment. Zij waren 
uitgerust met 75mm Pack Howitzers. Aldaar, ten 
zuiden en oosten van de Oude Kerk, werden on-
der meer verzameld: diverse 75 mm hulzen en bij-
behorende verpakking, meerdere sleutels voor het 
verstellen van de ontstekers (Setter Fuse M14), een 
Britse parahelm en een fragment van een maroon 
red baret met embleem van de Royal Artillery. 

Het komt niet vaak voor dat er zowel sporen van 
een geschutsopstelling zelf als de uitwerking ervan 
met enige zekerheid aan elkaar kunnen worden ge-
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koppeld. Het archeologisch rapport stelt dat het 
theoretisch mogelijk is dat de scherven afkomstig 
zijn van granaten die zijn afgevuurd uit de omge-
ving van de Oude Kerk bij Oosterbeek, al wordt 
de optie van ‘normale’ 25 pounder granaten niet 
uitgesloten (deze zouden dan bijvoorbeeld bij de 
beschietingen tussen oktober 1944 en april 1945 
in de grond zijn gekomen). Uit geschreven bron-
nen is bekend dat de Pack Howitzers bij de Oude 
Kerk vuursteun verleenden aan de Britten bij de 
brug. Het gaat hier dus niet om nieuwe infor-
matie, maar wel om tastbaar overblijfsel van een 

In deze rubriek zal in elke Airborne Magazine een bodemvondst worden besproken die een relatie 
met de Slag om Arnhem in de ruime betekenis heeft. Dit zijn vondsten uit archeologisch onderzoek, 
een toevalsvondst of een object dat reeds decennia uit de grond is gegraven. De objecten die hier 
worden besproken zijn geen anonieme objecten van een militariabeurs of museumstukken waarvan 
de herkomst onbekend is. Ook zullen hier niet enkel wapen-gerelateerde zaken of militaire uitrusting 
de revue passeren. Elk voorwerp, hoe klein of onooglijk ook, vertelt echter wel zijn eigen verhaal. Het 
zijn tastbare herinneringen en soms persoonlijke getuigenissen van alle mensen die betrokken waren 
bij deze zwarte periode in de geschiedenis. 

Martijn Reinders is archeoloog bij Greenhouse Advies met een specialisatie in de Tweede Wereld-
oorlog. Hij schrijft over diverse onderwerpen van de oorlog waarbij hij historisch en archeologisch 
onderzoek combineert.

BODEMVONDSTEN

VERDER LEZEN 

• Bosman, A.V.A.J./R.C.A. Geerts/D. Sam (red.), 
2017. Een brug te ver onderzocht. Archeolo-
gisch onderzoek in Stadsblokken-Meinerswijk, 
gemeente Arnhem (ADC Monografie 22). 

• Buggenum, D. van/D. Timmerman/H. Tim-
merman, 1999. Weiland Nederlands Hervormde 
Kerk Oosterbeek. Een historisch onderzoek naar 
overblijfselen van de gevechten, die zich in sep-
tember 1944 rondom de kerk hebben afgespeeld. 

• Truesdale, D./M. Cornelissen/B. Gerritsen, 2015. 
Arnhem Bridge. Target MIKE ONE. An illustra-
ted history of the 1st Airlanding Light Regiment 
RA 1942-1945. North Africa – Italy – Arnhem – 
Norway, Renkum.

Vondsten bij de Oude Kerk. (Foto:  Hans Timmerman)

vorm van contact dat er bestond tussen de Britten 
in de Perimeter en de geïsoleerde mannen bij de 
noordelijke brugoprit. Op deze wijze kan ook een 
doorsnee granaatscherf, waarvan er miljoenen van 
in de regio Arnhem te vinden zijn, op basis van 
zijn context toch een verhaal illustreren. 

– Martijn Reinders
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ARNHEM-LOMBOK 18/19 SEPT 1944
Op 11 mei heeft de VVAM een eerste succesvol-
le thema-avond georganiseerd voor zowel leden 
en niet-leden. De avond stond in het teken van 
de gevechten in Arnhem-Lombok op 18 en 19 
sept 1944. De toepasselijke locatie voor deze the-
ma-avond was het buurtcafé ’t Huukske; een gezel-
lige ruimte direct in de achtertuin van Zwarteweg 
14 waar generaal Urquhart zich in het bijzijn van 
twee officieren tijdens deze cruciale fase van de 
operatie 14 uren heeft moeten schuilhouden.

De keuze voor het thema kwam voort uit het nog 
steeds ontbreken van een totaalbeeld over deze 
onoverzichtelijke fase van de Slag om Arnhem. 
Onoverzichtelijk omdat er zich in de avond van 
maandag 18 september 1944 vier Britse bataljons 
op 1500 meter van de verkeersbrug bevonden 
zonder brigadeleiding. Deze strijdmacht bleek 
uiteindelijk niet bij machte om de link-up met 
het 2 Parachute Battalion van John Frost te reali-
seren. Het betekende ook het keerpunt in de ope-

ratie. Door het onderzoek en de conclusies van 
de verschillende deskundigen te inventariseren en 
tegen elkaar af te zetten zijn we erin geslaagd een 
beter beeld over het verloop van de gevechten te 
krijgen. Een beeld dat we in 2019 verder willen 
invullen met een battlefield tour en bijbehorende 
publicaties in het Airborne Magazine.

Namens de VVAM werd de thema-avond inge-
leid door Commissaris Activiteiten Erik Jellema, 
daarin bijgestaan door bijdrages van Dirk Hoe-
kendijk en Gerrit Pijpers. Dirk Hoekendijk, van 
Battlefield Tours Arnhem 1944, ging nader in op 
de Duitse reacties. Gerrit Pijpers, mede-auteur 
van Arnhem Their Final Battle. The 11th Parachu-
te Battalion 1943-1944, lichtte de rol van het 11 
Parachute Battalion nader toe.

Een volgende avond wordt georganiseerd op 19 ok-
tober. Het thema zal dan zijn ‘de Poolse Brigade’.

– Otto van Wiggen

Een deel van het geconcentreerd luisterend publiek, later op de avond in ‘t Huukske. (Foto: Bernhard Deeterink)
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 (Foto: Erik Vos)

LUISTEREN NAAR DE SLAG OM ARNHEM
“Als je hier de straat oploopt, de Brugstraat, kom je bij het spoor. Daar in de 

buurt woonde in de Tweede Wereldoorlog een jongen, Cornelis. Die was voor 

niks niet bang. Op een dag stond hier een Duitse soldaat zich te wassen bij een 

emmer water. Cornelis stond ernaar te kijken. Hij zag dat de Duitser zijn pistool 

had afgedaan. Hij pikte dat pistool en rende er hard mee weg...”

Dit is een van de verhalen die je kunt horen 
als je luistert naar de Airborne Stories, de nieu-
we luistertour over de Slag om Arnhem. Het 
verhaaltje over Cornelis gaat verder. Hij pikt 
later die dag ook nog een vlaggetje van een 
Duits voertuig. Het lijkt wel een spannend 

jongensboek! Maar dan stelt de verteller een 
rechtstreekse vraag aan de luisteraar. “Wat 
vind jij nou van Cornelis? Zou jij zoiets doen? 
Zeg niet te makkelijk ‘ja’... Als je in die tijd 
een pistool pikte, werd je doodgeschoten. Ook 
al was je een kind!”
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PRIKKELENDE VRAGEN
Airborne Stories bestaat uit een wandelroute en 
een app die je kan downloaden op je mobiele te-
lefoon. Je zet de app aan, je volgt de route en 
op 25 plekken in de stad krijg je een verhaal te 
horen over wat er zich daar in de septemberdagen 
van 1944 heeft afgespeeld. De app is ontwikkeld 
door twee Arnhemmers, Erik Vos en Marko van 
der Vegt. Ze wonnen er een prijsvraag van de ge-
meente Arnhem mee. “We wilden iets maken dat 
het verleden met het heden verbindt...” vertellen 
de twee makers. “Op een hele rechtstreekse ma-
nier. Je staat op een plek, en door het verhaal dat 
je hoort word je teruggeworpen in de tijd. Het 
is geen voorgelezen geschiedenislesje, maar een 
levendig hoorspel. De verteller stelt af en toe een 
prikkelende vraag. Wat zou jij doen? Hoe zou jij 
reageren als je huis in brand staat?”

Je kunt per luisterplek kiezen welk perspectief je 
beluistert, vertelt de schrijver van de verhalen, Ri-
chard Derks: “Je kunt kiezen voor het militaire 
perspectief, dat gaat vooral in op de gevechtshan-
delingen van de Britten en de Duitsers. Je kunt 
ook kiezen voor het perspectief van de burgerbe-
volking van Arnhem. Die zaten plotseling mid-
denin een slagveld en moesten evacueren. En je 
hebt de mogelijkheid te luisteren naar jeugdver-
halen. Hoe was het voor een kind om dit alle-
maal mee te maken? Ik stel me voor dat je de 
route loopt met het hele gezin. De een luistert 
naar de ene verhaallijn, de andere naar de andere 
verhaallijn. Onderweg kun je elkaar vertellen wat 
je zojuist hebt gehoord.”

Luisterpunt 18, Utrechtsestraat, militair perspectief
“Stel je voor. Het is schemering. Verderop in de 
straat zie je plotseling de schimmen van mannen 
dicht langs de gevels van de huizen. Ze maken wei-
nig geluid, maar ze worden steeds beter zichtbaar. 
Het zijn Britten. De mannen hebben een hekel aan 
straten als dit. Het is smal en nauw, ze worden sa-

mengedrukt en er is nauwelijks dekking. William 
Loney en Norman Shipley lopen spits. Wapens in 
de aanslag. Dan klinkt plotseling Duits machine-
geweervuur...” 

ROLLENDE TANKS
Het maken van de Airborne Stories was een lang 
proces, vertelt Erik Vos: “Eerst moet je veel rese-
arch doen. We hadden experts voor het historisch 
militair advies, Leo van Midden en Dirk Hoeken-
dijk. Na het schrijfwerk hebben we de teksten la-
ten vertalen in het Engels en het Duits, en daarna 
konden de stemacteurs aan de slag. Claire King, 
Erik van Schaaik en veel anderen. Die hebben de 
75 verhaaltjes ingesproken. Daarna kon de geluid-
stechnicus Rien Valk de geluidsmontage maken. 
Het zingen van vogels, geroezemoes van stemmen, 
voetstappen... Maar ook schieten en het geluid 
van rollende tanks en vliegtuigen. Daarna moest 
de app nog ontworpen en gemaakt worden. Het 
was al met al een traject van bijna een jaar.”

Luisterpunt 25, Boterdijk, burgerperspectief
“Kijk eens naar je voeten? Je staat hier letterlijk 
bovenop de resten van de stad. Na de bevrijding is 
de binnenstad van Arnhem veranderd in een puin-
hoop. Drieduizend woningen zijn geheel verwoest. 
De stad wordt na de oorlog wijk voor wijk schoonge-
maakt en vrijgegeven. Het centrum is als laatste aan 
de beurt. Bouwmaterialen die nog goed zijn worden 
hier bij de rivier opgeslagen voor de wederopbouw. 
Met het overige puin wordt de Oude Haven ge-
dempt. Die haven lag ooit hier, waar je nu staat.” 

GRATIS APP EN ROUTEKAART
Je kunt de route nauwkeurig volgen met de app, 
of aan de hand van het gratis kaartje, maar je 
kunt ook de rode tegels in de stad volgen. De 
luisterplekken worden aangegeven met een me-
talen ‘punaise’ in de stoep. De app (in 3 talen) en 
het wandelkaartje zijn gratis, het project is moge-
lijk gemaakt door de gemeente Arnhem.
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Het antitankkanon Gallipoli 2 schakelt een Char B uit bij Koude Herberg. (Foto: credit this)

1ST BATTALION THE BORDER REGIMENT
TIJDENS DE SLAG OM ARNHEM
Op zaterdag 6 oktober 2018 organiseert de VVAM de battlefield tour 1 Border tijdens 

de slag om Arnhem. Erik Jellema en Luuk Buist zullen de gidsen zijn. Dit artikel dient 

als achtergrondinformatie. Aanmelden voor deze tour kan tot 23 september 2018.

1 Border maakte deel uit van de 1st Airlanding 
Brigade. Na de landing op 17 september 1944 
in gliders op Landing Zone (LZ) S had het 
bataljon de taak landingsterrein LZ X te be-
veiligen voor de tweede air lift. Daarna moest 
gefaseerd worden teruggetrokken op het divi-
siebruggenhoofd. 1 Border heeft exact gedaan 
wat het kreeg opgedragen. Het bataljon was 
uiteindelijk verantwoordelijk voor de verdedi-
ging van het westelijke deel van de perimeter. 

Het bataljon was in Engeland gelegerd rondom 
Woodhall Spa in Lincolnshire, en vloog op 17 
september 1944 in 56 Horsa-gliders van de vlieg-
velden RAF Broadwell en RAF Blakehill Farm en 
met een Hamilcar-glider van RAF Tarrant Rush-
ton. Op 18 september volgden nog zes gliders 
vanaf RAF Down Ampney. Het bataljon vertrok 
met 788 man, waarvan 121 tijdens de slag sneu-
velden. 235 manschappen wisten over de Rijn te 
ontkomen, 432 raakten in krijgsgevangenschap, 
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al dan niet gewond. Het optreden tijdens Market 
Garden bleek de zwaarste beproeving voor het 
bataljon tijdens de oorlog.
 
De Borders stonden al eerder voor hete vuren. De 
oudste wapenspreuk op het baretembleem van de 
Borders luidt “Arroyo dos Molinos 1811”. Deze 
was afkomstig van het 34 Cumberland Regiment 
of Foot dat onedr Wellington slag leverde tegen 
Napoleon in Spanje. Toen in 1881, met de sa-
mensmelting van het 34e Cumberland Regiment 
en het 55th Westmorland Regiment of Foot, het 
Border Regiment ontstond, ging deze battle hon-
our over op de nieuw gevormde legereenheid. In 
de Eerste Wereldoorlog vochten de Borders onder 
andere in Gallipoli (1915-16), Cambrai (1917), 
Arras (1917-18) en aan de Somme (1916-1918).

1st Battalion The Border Regiment maakte in 
1939-1940 deel uit van de British Expeditionary 
Force (BEF). Na de evacuatie uit Duinkerken 
trainde het bataljon voor mountain warfare, maar 
werd het in oktober 1941 ingedeeld als luchtlan-
dingsbataljon van de 1st Airborne Division. In 
juli 1943 vocht het bataljon in Sicilië. Tijdens 
deze invasie leed het grote verliezen; velen kwa-
men om omdat hun gliders te vroeg werden losge-
laten en in de Middellandse Zee terecht kwamen. 
Van de 796 officieren en manschappen keerden 
slecht 200 terug naar hun bases in Noord-Afrika.

VERTREK UIT ENGELAND
Vanwege de grote verliezen op Sicilië nam 1 Bor-
der amper deel aan de gevechten in Italië en werd 
in december 1943 teruggehaald naar Engeland. 
Daar werd het gelegerd in en nabij Woodhall Spa 
in Lincolnshire. Na Sicilië nam (toenmalig) Major 
Haddon als plaatsvervangend commandant de be-
velvoering over het bataljon op zich. In Woodhall 
Spa bezochten achtereenvolgens Major-General 
Urquhart, Veldmaarschalk Montgomery en King 
George VI het bataljon. In die periode voegden Cap badge Border Regiment.

zich ook Canadese officieren bij het bataljon on-
der het zogenaamde Canloan Scheme. In 1944 
nam het bataljon deel aan een aantal grote lucht-
landingsoefeningen. Na D-Day werd het bataljon 
veelvuldig in paraatheid gebracht voor operaties die 
uiteindelijk op het laatste moment werden afgelast.

Eén daarvan was Linnet II die tot doel had de Maas-
bruggen bij Maastricht te veroveren om door te sto-
ten naar Aken. Toen ook Linnet II werd afgeblazen 
volgde de 15e geplande operatie; deze kreeg als co-
denaam Comet mee. Comet leek in aanzet sterk op 
wat later Market (Garden) zou worden: de 1st Air-
borne Division, met de 1st Independent Polish Para-
chute Brigade Group onder bevel, kreeg de opdracht 
om de bruggen bij Arnhem, Nijmegen en Grave te 
nemen en in handen te houden. Een compagnie van 
1 Border kreeg de opdracht als coup-de-main-een-
heid bij Grave te landen, om later afgelost te worden 
door de 4th Parachute Brigade. Bij Arnhem en Nij-
megen zouden coup-de-main-compagnieën van het 
2nd Battalion The South Staffords en het 7th Batta-
lion The King’s Own Scottish Borderers landen. Een 
groot verschil met de verrassingsaanval bij Pegasus 
Bridge in Normandië was dat voor deze acties niet 
drie maanden werd getraind en geoefend 
door de glider crews.

Operatie Comet, ge-
pland voor 10 sep-
tember 1944, werd 
uiteindelijk Market, 
waarbij een groot 
deel van de 1st 
Allied Airbor-
ne Army, dus 
ook de twee Ame-
rikaanse Airborne 
Divisies, een rol 
zou gaan spelen. 
Op 12 september om 
17:00u deed Ma-
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jor-General Urquhart zijn bevelsuitgifte aan zijn 
brigadecommandanten. De locatie was Moor 
Park, het hoofdkwartier van het Britse 1st Air-
borne Corps, waar Urquhart zijn caravan naar 
toe had laten brengen. In deze caravan deed hij 
zijn planning, rekening houdend met alle res-
tricties die hem waren opgelegd. De 1st Airlan-
ding Brigade kreeg de opdracht het ontladen 
van de eerste en tweede lift te beveiligen. Na de 
tweede lift moest het verdedigende opstellingen 
in de divisieperimeter innemen. Tegelijkertijd 
dienden ook de landingszones voor de derde lift 
te worden beveiligd. 

DE OPDRACHT AAN 1 BORDER: 

Fase 1: 
• Stuur een compagniesterke eenheid naar 

Renkum;
• Beveilig DZ X en LZ Z totdat divisietroe-

pen die verlaten

Fase 2:
• Neem op bevel van ALB het gebied Koude 

Herberg in;
• Bezet Heveadorp;
• Blokkeer route Renkum-Arnhem;
• Neem het gebied tussen Koude Herberg en 

Westerbouwing in en houd dit gebied in 
handen (vrije vertaling).

Verder laten de operational orders voor operatie 
Market zien hoe de Support Company haar mi-
trailleurs-, antitank-, en mortiersecties verdeelt 
over de infanteriecompagnieën. Verder valt op 
dat B Coy het veer bij Renkum in fase 1 en het 
veer bij Westerbouwing in fase 2 moet innemen 
en in handen houden. Bij het deel van het bevel 
dat het oogmerk aangeeft (de ‘intentions’) is niet 
verduidelijkt wat hiermee precies wordt beoogd.  
Vanaf 5 september was het bataljon gelegerd in en 
rond Burford. Op 17 september, na een goed ontbijt, 
vertrok het gros van het bataljon met trucks naar de 

vliegvelden RAF Broadwell en RAF Blakehill Farm. 
De trucks leverden de eenheden af naast de gliders, 
aan de hand van hun chalk numbers. 44 Horsa’s, ge-
vlogen door piloten van 16 Flight, F Squadron van 
het Glider Pilot Regiment (GPR) aangevuld met pi-
loten van 2 Wing HQ en een sectie van 10 Flight, G 
Squadron, vertrokken van RAF Broadwell. C Coy 
en de jeeps van het mortierpeloton vertrokken met 
12 Horsa’s van RAF Blakehill Farm, gevlogen door 
piloten van 14 Flight, F Squadron GPR. De twee 
Bren Carriers vertrokken met een Hamilcar, gevlo-
gen door piloten van C Squadron GPR, van RAF 
Tarrant Rushton. RAF Tarrant Rushton was naast 
de basis voor de zware Hamilcars het vliegveld waar-
vandaan de SOE, Special Operations Executive, haar 
geheime operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog 
uitvoerde. Ook was dit het vertrekpunt voor de aan-
val op Pegasus Bridge. Tegenwoordig doet Broadwell 
dienst als zonnepanelenpark.

De eerste glider vertrok om 09:45u. Vijf gliders 
raakten boven Engeland in de problemen. Zo 
moest het 6-ponder-antitankkanon, genaamd Su-
vla Bay, achterblijven (de naam Suvla Bay verwijst 
naar een invasiestrand dat gebruikt werd in de Gal-
lipoli-campagne van 1915). Ook de glider die ba-
taljonscommandant Lieutenant-Colonel Haddon 
naar Nederland zou vervoeren bleef in Engeland 
achter. Het 13e peloton van B Coy, gecomman-
deerd door de Canadese luitenant Wellbelove, trof 
hetzelfde lot. Het 19e peloton van D Coy en het 
transportpeloton met de reservemunitie vlogen met 
de tweede lift in zes Horsa’s vanaf Down Ampney, 
gevlogen door piloten van E Squadron, GPR.  

DE GLIDERLANDINGEN 
EN FASE 1-OPSTELLINGEN
Landing Zone S was gemarkeerd door het 3e pe-
loton van de Pathfinders. Om 13:00u begonnen 
de gliderlandingen. Uiteindelijk kwamen 134 
van de geplande 153 gliders aan op LZ S. Voor 
de landing was 40 minuten ingeruimd, daarna 
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zouden de parachutisten afspringen. Binnen LZ 
S was de zuidwesthoek gereserveerd voor 1 Bor-
der. De rendez-vous van het bataljon was de bos-
punt in de zuidwesthoek, net ten noorden van 
de spoorlijn (zie foto 1). Martin Middlebrook 
(blz. 100) denkt dat de glider gevlogen door 
Lieutenant-Colonel John Place, met aan boord 
Private Johnny Peters van het 14e peloton B 
Coy, als eerste is geland. In de buurt van boer-
derij Reijerscamp en hotel De Buunderkamp 
waren enkele Duitse soldaten aanwezig die al 
snel krijgsgevangen werden gemaakt. Sommigen 

hadden geschoten op de gliders. Zo werd Private 
Stripp van het 20e peloton van Lieutenant Alan 
Green geraakt in zijn arm. Over het geheel was 
de landing een succes en vielen er slechts enkele 
gewonden. Maar de gliders die waren gestrand 
in Engeland, die in zee landen of te vroeg aan de 
grond kwamen in Nederland waren natuurlijk 
gevoelige verliezen. Met iedere verloren glider 
kon het bataljon namelijk een peloton minder 
inzetten. Er waren binnen de aanwezige pelotons 
slechts enkele gewonden, twee Borders sneuvel-
den door vijandelijk vuur. 

Posities 1 Border 17/18 september 1944.
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Landing Zone S. 1 Border landde in het zuidelijke deel, met de rendez-vous linksonder in beeld.

Het ontladen van enkele stukken antitankgeschut 
verliep problematisch. Uiteindelijk werden zeven 
van de acht 6-ponders uitgeladen. Eerder bleek al 
dat het stuk Suvla Bay in Engeland was achtergeble-
ven. Gallipoli II werd ingedeeld bij A Coy van Major 
Montgomery. De kanonnen Ypres en Somme wa-
ren ingedeeld bij B Coy van Major Tom Armstrong. 
Hellespont en Scimitar Hill gingen naar C Coy van 
Major Jock Neill en Cambrai en Arras kwamen 
terecht bij D Coy van Major Charles Breese. Een 
luchtlandingsbataljon zoals 1 Border beschikte over 
een eigen antitankpeloton met acht 6-ponders. Dit 
in tegenstelling tot een parachutistenbataljon dat 
wel een antitankpelotonscommandant had, maar 

de stukken toebedeeld kreeg uit de 1st Airlanding 
Anti-Tank Battery van de Royal Artillery. Deze 1st 
Airlanding Anti-Tank Battery deelde zijn A, B en 
C Troop respectievelijk in bij het 1st, 2nd en 3rd 
Parachute Battalion. De D Troop met 17-ponders 
werd ingedeeld bij de divisie. Z Troop, met drie 
6-ponders, had als taak het divisiehoofdkwartier te 
beveiligen. P Troop, net als D Troop voorzien van 
17-ponders, is uiteindelijk terecht gekomen bij de 
kerk in Oosterbeek Laag. Daar beveiligden zij de 
Light Regiment, Royal Artillery.

Nadat de 1st Parachute Brigade was geland, ging 
1 Border op weg naar de fase 1-opstellingen (zie 
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kaart 1). De bataljonscommandopost en de regi-
mental aid post (RAP) werd ingericht in boerderij 
Jonkershoeve. A Coy nam positie in in de noord-
westhoek van DZ X. B Coy had de langste weg te 
gaan naar het veer bij Renkum. De compagnie liep 
de Telefoonweg af naar Heelsum en vandaar naar 
Renkum. C Coy stak de LZ Z over en nam stel-
lingen in ten zuidwesten van Wolfheze. In die om-
geving bevond zich ook de command post van de 
divisie, totdat die ’s avonds door Nebelwerfervuur 
verdreven werd naar een zestal Horsa’s op de lan-
dingszone. D Coy beveiligde het kruispunt van de 
Telefoonweg en de Bennekomseweg in Heelsum.

Mortiersteun voor A Coy en C Coy werd gele-
verd door 23 Mortar Platoon. 24 Mortar Platoon 
volgde B Coy op weg naar Renkum. Verdere vuur-
steun kwam van twee Vickers-mitrailleursecties en 
twee stukken antitankgeschut (Ypres en Somme). 
Onderweg maakte B Coy de eerste vier krijgsge-
vangenen en werden twee MG34-mitrailleurs buit 
gemaakt. In Renkum vond het eerste gevechtscon-
tact plaats; een Duitse vrachtwagen met daarop 
een mitrailleur werd beschoten, waarna het aan-
tal krijgsgevangenen toenam. Ook gaven enkele 
Duitsers zich over bij het Renkumse veer.

Bij aankomst in Renkum nam het 12e peloton 
stellingen in tussen het veer en de weg Wagenin-
gen-Arnhem, gericht naar het westen en noord-
westen. Het 14e peloton nam ten noorden van 
de weg stellingen in, gericht naar het westen. Het 
11e Peloton nam intrek in de steenfabriek van 
waaruit de oostelijke invalsweg naar Renkum 
werd bewaakt. Het 13e  peloton was zoals ver-
meld nog niet gearriveerd. Hier begonnen voor B 
Coy ook de problemen met de radio’s. ’s Nachts 
vonden meer Britten hun weg naar de fabriek. Bij 
een nachtelijke schermutseling die volgde werd 
een lichtkogel afgevuurd zodat enkele Duitsers 
konden worden beschoten. D Coy in Heelsum 
raakte slaags met Duitsers in een vrachtwagen.

Op de bataljonscommandopost werd duidelijk 
dat de bataljonscommandant Lieutenant-Colonel 
Haddon niet was gearriveerd. Hierdoor ontstond 
een verschuiving in de bevelsvoering. De plaats-
vervangend bataljonscommandant Major Cou-
sens werd waarnemend bataljonscommandant. 

Major Charles Breese, die zelf op werd gevolgd 
door Captain Hodgson, ging fungeren als nieuwe 
2i/c van het bataljon. 

THE OTHER SIDE OF THE HILL
Tegenover 1 Border bevond zich Kampfgrup-
pe Von Tettau. Deze ad-hoc-eenheid bestond 
uit een samenraapsel van Duitse eenheden. Zo 
was er Fliegerhorst Bataillon 2, een Luftwaf-
fe-eenheid uit Soesterberg, SS-Bataillon Schulz,  
SS-Standartenführer (kolonel) Lippert’s Un-
teroffiziersschule Arnheim en Schiffsstamm-Ab-
teilung 10 van de Duitse Marine. Later kwam 
hier ook SS-Wachbataillon 3 bij, Nederlandse 
SS onder leiding van Hauptmann Helle. Verder 
werd het 184e Artillerie Regiment,  vechtend als 
infanteristen, in reserve gehouden. Eind septem-
ber 2018 komt een boek uit van Bob Gerritsen 
dat de SS-Unterführerschule Arnheim beschrijft. 
Wellicht kunnen nieuwe inzichten nog worden 
verwerkt in de battlefield tour.

MAANDAG 18 SEPTEMBER
Om 07:00u ’s morgens zag B Coy in Renkum een 
grote groep Duitsers op zo’n 200 meter voor hun 
stellingen. Schiffsstamm-Abteilung 10 had opdracht 
naar het oosten op te rukken. De Duitsers schenen 
niet op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van B 
Coy in de steenfabriek en verzamelden zich rond-
om een net gearriveerde motorfiets met zijspan. 10 
Lee-Enfields en twee Bren guns openden het vuur. 
Na dit initiële succes werd duidelijk dat de Duitsers 
zich herstelden, versterkingen kregen en gebruik 
gingen maken van mortieren. Om 14:00u werd op-
gedragen de stellingen van B Coy te verlaten en in 
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de richting van Heelsum terug te trekken. Dit bleek 
niet haalbaar omdat B Coy nagenoeg was ingeslo-
ten. De enige uitweg bleek onderlangs de Rijndijk te 
lopen, richting kasteel Doorwerth. Het 11e peloton 
werd aangewezen als achterhoede. De Duitsers vie-
len om 15:00u de inmiddels verlaten posities aan.

De terugtocht was een succes, waarbij wel de 
voertuigen en de twee antitankkanonnen en de 
mortieren moesten worden achtergelaten. De Vi-
ckers-mitrailleurs en de munitie werden meege-
nomen naar de nieuwe posities.  

Ook D Coy in Heelsum kreeg die ochtend te 
maken met Duitsers van SS-Bataillon Schulz dat 
verkenningen uitvoerde om contact te krijgen 
met de Britten. Fliegerhorst Bataillon 2 (Soes-
terberg) rukte noordelijker op en bereikte DZ X 
waar het in gevechtscontact kwam met het 20e 
peloton van D Coy. Hierbij sneuvelden Sergeant 
Sears en Private Walker van dat peloton.

Het 21e peloton van Lieutenant Holt raakte ook 
in gevecht met infiltrerende Duitsers, die zelfs 
werden waargenomen in boscomplex Laura, ten 
oosten van D Coy. Hierop werd door de Britten 
artillerie ingezet. Het antitankkanon Cambrai, 
ingedeeld bij D Coy, kreeg een Franse Char-B-
tank van Panzerkompanie 224 in het vizier.

Om 11:00u verschenen 30 Messerschmitt Bf 
109’s op het strijdtoneel die de Drop- en Lan-
ding Zones beschoten. Bij A Coy vielen  zeven 
doden en raakten veertien man gewond omdat 
men dacht dat het geallieerde Typhoons waren en 
men onbezorgd stond te zwaaien. 
De tweede lift was vier uur vertraagd en arriveerde 
pas om 15:00u. De Duitsers beschoten de gliders 
die de landing inzetten op LZ X. Van de Border-gli-
ders die op 17 september een noodlanding maakten 
in Engeland kwamen de meeste nu wel aan, maar 
wederom niet die van Lieutenant-Colonel Haddon. 

Zijn glider werd beschoten boven het Belgische He-
rentals, waarna de landing werd ingezet en contact 
werd gemaakt met troepen van 30 Corps. De ont-
brekende pelotons, nummer 13 van B Coy, 19 van 
D Coy en 17 van C Coy, arriveerden met de tweede 
lift en konden zich bij hun eigen eenheden voegen.

FASE 2-OPSTELLINGEN
Om 19:00u vertrokken de eenheden van 1 Bor-
der naar hun fase 2-opstellingen. A Coy trok 
cross country over LZ Z naar de bosrand bij 
Wolfheze. Op het open terrein werd de com-
pagnie beschoten. Dat leverde een enorme ver-
traging op. Pas vijfeneenhalf uur later bereikten 
de meeste compagnieën de aangewezen posities. 
A Coy nam stellingen in tussen Graftombe en 
Huis Sonnenberg, ten noordoosten van Koude 
Herberg. C Coy betrok uiteindelijk stellingen 
op laatstgenoemde locatie: pelotons 17 en 18 
nabij het kruispunt en pelotons 15 en 16 wat 
meer naar het oosten langs de Van Lennepweg, 
vergezeld van antitankstukken. Dat moeten Hel-
lespont en Scimitar Hill geweest zijn toch zijn 
er ook foto’s bekend van Gallipoli II op dezelfde 
plek. Dat is des te eigenaardiger omdat dit stuk 
oorspronkelijk ingedeeld was bij A Coy. B Coy 
bereikte de Westerbouwing. Waarschijnlijk via 
de directe route Renkum-Doorwerth-Wester-
bouwing, maar het schijnt dat enkele secties en 
C Coy via Heelsum en de Van Borsselenweg de 
Westerbouwing hebben bereikt, echter zonder de 
antitankkanonnen en mortieren die in Renkum 
waren achtergelaten. D Coy bracht de nacht door 
in de omgeving van Hoog Oorsprong voordat zij 
later betere stellingen betrok aan de Van Borsse-
lenweg, halverwege tussen Koude Herberg en de 
Westerbouwing. Hierbij betrok het 19e peloton 
een zelfstandige stelling, zo’n kilometer westelij-
ker. De bataljonscommandopost werd ingericht 
op Van Lennepweg 3, met ten noorden daarvan 
een RAP in villa Geldershof. Net ten zuiden van 
de CP waren mortieren van het 23e peloton inge-
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graven. Hiervan zijn bekende foto’s en filmopna-
mes gemaakt. 1 Border had uiteindelijk een front-
breedte van 2.500 meter (hemelsbreed) in bosrijk 
gebied. De kaart met de fase 2-opstellingen geeft 
zo nauwkeurig als mogelijk de pelotonsopstellin-
gen weer. Door deze verspreide positionering was 
het niet mogelijk aaneengesloten schootsvelden 
te hebben en bleek dat de Duitsers op veel plaat-
sen ongezien de posities konden infiltreren.
In de ochtend van dinsdag 19 september kwamen 
meldingen op de CP binnen dat Duitse troepen 
naderden in de richting van B, D en C Coy. In 
het gebied van C Coy vielen enkele gewonden als 

gevolg van mortierbeschietingen. A Coy werd te-
gen 15:00u beschoten door twaalf Bf 109’s. Op 
hetzelfde tijdstip arriveerde de derde Britse lift bij 
Johannahoeve. Een uur later vond de eerste her-
bevoorrading met parachutes plaats. Tegen 19:00u 
vonden de eerste schermutselingen plaats met 
troepen van Kampfgruppe Von Tettau die opmar-
cheerden naar Oosterbeek.

WOENSDAG 20 SEPTEMBER
De dag dat de brug bij Nijmegen in geallieerde han-
den viel was er één van hevige strijd in Oosterbeek. 
Om 06:00u werden alle eenheden van 1 Border 

Fase 2-opstellingen van 1 Border.
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door Duitse artillerie en mortieren beschoten. De 
bemanning van het antitankkanon Hellespont in de 
C Coy-stelling leed zware verliezen. De aanvallen 
van Kampfgruppe Von Tettau werden ondersteund 
door tanks van Panzerkompanie 224. A en C Coy 
werden aangevallen door SS-Bataillon Eberwein en 
Fliegerhorst Bataillon 2, komend uit Wolfheze. D 
en B Coy werden aangevallen door SS-Bataillon 
Schulz en Schiffstamm-Abteilung 10 en Bataillon 
Wossowski van het Ersatz- und Ausbildungs-Regi-
ment Hermann Göring. De aanvallen werden on-
dersteund door Nebelwerfer. Om 10:00u vond de 
eerste serieuze aanval plaats tegen A Coy. Het 10e 
peloton reageerde met een vuurstoot uit een Bren 
die de tankcommandant doodde. Daarna werd C 
Coy aangevallen. Ook die aanval werd ondersteund 
met tanks. Vanaf deze dag werd het moeilijker en 
voor D Coy zelfs onmogelijk de gewonden af te voe-
ren naar de RAP. Het 19e Peloton, dat nog in een 
vooruitgeschoven positie lag aan de Oosterbeekse-
weg ten noorden van Heveadorp, kon een aanval 
van een pantservoertuig afslaan met een PIAT. De 

Iconische foto van 23 Mortar platoon.

luitenant had geen radioverbinding met D Coy en 
besloot na deze confrontatie terug te trekken op 
deze compagnie. Bij de terugtocht stuitte men ech-
ter op Duitse patrouilles en het peloton werd uit-
eengeslagen. De pelotonscommandant bracht twee 
dagen door in de bossen voordat hij de stellingen 
van D Coy bereikte. Ook B Coy kreeg te maken 
met aanvallen. Het geluid van rupsvoertuigen was 
onheilspellend voor de Britten.

Drie Duitsers op de fiets bereikten ongezien de 
stellingen van het 12e peloton. Dat is opmerke-
lijk omdat het 12e peloton een aardig eindje ten 
oosten van de diepe stellingen van B Coy lag. Om 
15:00u uur werd C Coy serieus aangevallen. De 
aanval bij Koude Herberg werd gesteund door 
twee vlammenwerpertanks van Panzerkompanie 
224 en een derde pantservoertuig. Sergeant Walker 
van de Army Film Unit legde op film vast hoe het 
antitankstuk Gallipoli II (aan de Van Lennepweg) 
een pantservoertuig uitschakelde op een afstand 
van nog geen 80 meter. Ook een Char-B-Flam-
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Major Neill, commandant van C Coy, en Lt McCart-
ney in hun opstelling aan de Van Lennepweg.

mpanzer werd door antitankgeschut van C Coy 
uitgeschakeld. Aan het eind van de dag kwam er 
weer herbevoorrading uit de lucht. 

DONDERDAG 21 SEPTEMBER
De dag begon weer vroeg met Duitse beschietin-
gen. Veldtelefoonleidingen werden beschadigd en 
er vielen gewonden. Von Tettau had zijn Kamp-
fgruppe gereorganiseerd en had bevolen de tanks 
van Panzerkompanie 224 beter te beveiligen met 
infanterie. Waar op woensdag het zwaartepunt 
van de Duitse aanvallen lag bij A en C Coy, kreeg 
nu B Coy de volle aandacht. Vanaf 09:00u viel 
Bataillon Wossowski aan, ondersteund door vier 
Char-B-tanks. B Coy beschikte niet meer over 
6-ponder-antitankgeschut. Het bataljon had wel 
twee nieuwe mortieren afgeleverd, maar kon geen 
6-ponders meer missen. Toch slaagde B Coy er in 
drie van de vier Char B’s met een PIAT uit te scha-
kelen. Het schijnt dat een dode koe werd gebruikt 
als dekking voor de PIAT-schutter. De vierde tank 
trok zich hierop terug. Toch was de numerieke 
overmacht van Wossowski er de oorzaak van dat B 
Coy van de Westerbouwing werd verdreven. Wel 
werden zware verliezen opgelegd aan de Duitsers, 
mede door inzet van geallieerde artillerie. Bij een 
tegenstoot van het 13e peloton sneuvelde de pe-
lotonscommandant, de Canadese luitenant Well-
belove. Ook Sergeant Watson die het 14e peloton 
commandeerde sneuvelde deze dag.

Nadat de Westerbouwing was gevallen trachtte de 
compagniescommandant Major Tom Armstrong 
met 50 man een tegenaanval te doen. Deze te-
genaanval mislukte en Major Armstrong raakte 
gewond en werd krijgsgevangen gemaakt. Hierna 
hield B Coy op te bestaan als gevechtseenheid. Het 
12e peloton van Lieutenant Royal nam posities in 
bij de meer naar het oosten gelegen gasfabriek. Res-
tanten van het 11e peloton van Lieutenant Barnes 
vielen terug op villa Dennenoord. Dit peloton had 
waarschijnlijk aansluiting op haar rechterflank met 

de ad-hoc geformeerde Breese Force die stelling be-
trok tussen D Coy en de bovengenoemde restanten 
van B Coy. Een tweede poging de Westerbouwing 
te heroveren werd in de kiem gesmoord.

Nadat de Duitsers de Westerbouwing hadden inge-
nomen werd de aandacht gericht op D Coy. Bij de 
inleidende mortierbeschieting werd Lieutenant Holt 
van het 21e peloton gedood. Ook hier klonk het 
geluid van rupsvoertuigen. Vanuit het westen over 
een bospad naderden twee tanks. De voorste tank 
vuurde op de stellingen van D Coy en doodde Li-
eutenant Brown, de pelotonscommandant van het 
22e peloton die optrad als 2i/c van D Coy. De tank 
bereikte de stellingen van het 20e peloton. Een daar 
aanwezige 6-ponder stond opgesteld in de verkeer-
de richting. Een vuurstoot van de tank maakte nog 
meer slachtoffers. Intussen werd een tweede anti-
tankkanon naar voren gebracht. Die kon uiteindelijk 
de tank met zes schoten uitschakelen op een afstand 
van nog geen 20 meter. Lieutenant Alan Green van 
het 20e peloton probeerde met een PIAT de tweede 
tank aan te vallen. Deze dreiging en geallieerd artil-
lerievuur deden de Duitsers besluiten de aanval af te 
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breken. Alle officieren van D Coy, behalve Captain 
Hodgson, waren gesneuveld of gewond.

C Coy klaagde inmiddels over de aanwezigheid 
van sluipschutters tussen hun stellingen en de 
CP. Een patrouille wist er twee uit te schakelen. 
A Coy sloeg die dag drie infanterieaanvallen af. 
Lieutenant Coulston was met het 9e peloton ter 
versterking naar Breese Force gestuurd. A Coy 
was dus redelijk verzwakt. Het was op deze dag 
dat de divisie radiocontact kreeg met 64 Medium 
Regiment, Royal Artillery bij Nijmegen. Nu kon-
den de Duitse aanvallen ook aangepakt worden 
met de inzet van zwaarder kaliber artillerie. Die 
nacht kwamen de eerste Polen de Rijn over.

VRIJDAG 22 SEPTEMBER
Gedurende de gebruikelijke ochtendbarrage werd de 
bataljonsmunitieopslag getroffen. Die ging met een 
oorverdovende knal de lucht in. Bomen in de buurt 
werden ontdaan van hun bladeren. Ook kwam de 

Regimental Sergeant-Major (RSM) hierbij om het 
leven. Serieuze Duitse aanvallen vonden hier niet 
meer plaats, maar de continue beschietingen be-
gonnen hun tol te eisen. Zo kon D Coy nog slechts 
twee (gewonde) officieren en 35 soldaten inzetten. 
De compagnie voelde zich omsingeld door Duitsers 
die nagenoeg ongestraft konden infiltreren. De RAP 
kreeg bericht dat het geen zin meer had om de ge-
wonden af te voeren naar de dressing station (DS) in 
Schoonoord omdat die ook al overvol was en er geen 
verbandmiddelen meer voorhanden waren.

ZATERDAG 23 T/M 
26 SEPTEMBER (EVACUATIE)
Op zaterdagochtend werden de stellingen van A 
Coy versterkt vanuit de laatste divisiereserves. A 
en C Coy werden die dag wederom aangevallen 
door infanterie, versterkt met tanks en pantser-
voertuigen. A Coy wist een vlammenwerpertank 
uit te schakelen. Captain Ingram, commandant 
van 1 Border’s mortieren, trad na het dodelijk ge-

Antitankkanon Arras met daarachter de uitge-
schakelde Char B voor de opstelling van D Coy.

Uitgeschakelde Char B bij Koude Herberg.
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wond raken van compagniescommandant Major 
Montgomery op als waarnemend compagnies-
commandant van A Coy. Voor dit optreden zou 
hij een Mention in Despatches, een eervolle ver-
melding, krijgen. Lieutenant Coulston die vanuit 
A Coy met zijn 9e peloton naar Breese Force was 
gestuurd, is deze zaterdag gesneuveld. Op zondag 
ontdekte Breese Force dat twee Duitse tanks tot 
in de Britse stellingen waren geïnfiltreerd. Sergeant 
Clark werd onderscheiden met een Distinguished 
Conduct Medal (DCM) voor het uitschakelen van 
een tank met handgranaten. Deze dagen verwacht-
te men versterkingen van over de Rijn. Ook de 
bataljonscommandant, Lieutenant Colonel Had-
don, zou proberen met het 4th Battalion Dorsets 
over te steken. Uiteindelijk lukte dat, maar werd 
hij krijgsgevangen gemaakt. Hoeveel pech kun je 
na dergelijke avonturen hebben? 

Alle compagnieën kregen te maken met Duitse 
aanvallen waaraan artillerie- en mortierbeschie-

tingen vooraf gingen. Bij D Coy raakte de waar-
nemend commandant dodelijk gewond. D Coy 
was uiteindelijk nog maar met negentien man.

Op maandag 25 september werd de divisie terug-
getrokken over de Rijn. De terugtocht verliep van 
noord naar zuid. A Coy had nog 42 man over. Deze 
zouden om 22:40u de terugtocht starten, gevolgd 
door C Coy en de Battalion CP. De route liep van 
de Van Lennepweg over de Hoofdlaan, de Kneppel-
houtweg, dóór Breese Force over de Benedendorps-
weg en dóór het 12e peloton bij Dennenoord, zo 
naar de rivier. De evacuatie van 1 Border gebeurde 
op een gedisciplineerde wijze. Het war diary ver-
meldt dat de laatste man van het bataljon om 05:15u 
over de Rijn zwom. D Coy was niet op de hoogte 
gebracht van de evacuatie en wachtte eigenlijk op 
versterkingen van over de Rijn die nooit kwamen. In 
de ochtend van de 26e september was de strijd over.
1 Border had de meeste gesneuvelden te betreuren 
van alle Britse bataljons tijdens de Slag om Arnhem. 

Tijdens de Battlefield tour zullen op twee loca-
ties demonstraties worden gegeven door Living 
History Association - The Border Regiment.

– Erik Jellema

VERDER LEZEN 
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• It never snows in September, Robert Kershaw
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MINISTORY 128: LOCATIE VAN BEROEMDE FOTO ACHTERHAALD (2)
In Airborne Magazine 11 is aangekondigd dat 
ook van bovenstaande foto de locatie is achter-
haald, hierbij het verhaal daarvan. De foto is te 
vinden in de collectie van het NIOD en stond in 
onder andere in de bekende serie Bericht van de 
2e wereldoorlog uit 1971. De foto van SS-Kriegs-
berichter Tillmann is vrijgegeven op 26 oktober 
1944, en het originele bijschrift luidt:

Im Schwerpunkt des Kampfes im Westen. Im 
holländischen Raum haben sich die Briten in 
den am Rande einer Stadt liegenden Häusern 
festgesetzt. SS-Panzergrenadiere der SS-Panzer-
division ‘Frundsberg’ nehmen von allen Seiten 
die Kellerfenster dieser zu Widerstandsnestern 
ausgebauten Wohnhäuser unter Feuer.

De foto ‘ademt’ inderdaad Arnhem of Ooster-
beek 1944. Maar is dat ook zo? De meidagen van 
1940 kunnen het in ieder geval niet zijn vanwege 
de MG42 waarmee de rechter grenadier bewa-
pend is. Nader bestuderen leert overigens dat het 
twee aan elkaar geplakte foto’s van dezelfde scene 
zijn of dat er een deel mist; ongeveer in het mid-
den zie je een scherpe verticale lijn en de 2 helften 
sluiten niet precies aan. 

De foto heeft een aantal interessante details, zo-
als de veranda aan het huis rechts, de mast van 
de bovenleiding van de tram en het bijzondere 
hek met prikkeldraad. Maar het ‘rokende pistool’ 
zat deze keer in de vage maar net nog zichtbare 

SS-panzergrenadiere in actie (Tillmann, archief NIOD).
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achtergrond links van het midden. Op het ori-
gineel is direct naast de gevel van het huis op de 
voorgrond een hoger gebouw met een torenspits 
te zien, zoals bijvoorbeeld de St.Elisabeth-kapel 
ook heeft. Een ander gebouw met zo’n spits in 
Arnhem was die van het internaat ‘Insula Dei’ in 
het centrum van Arnhem, zie foto2. 

Insula Dei heeft de oorlog niet overleefd, maar het 
gebouw (spits, gevel met uitsteeksel) en de details 
van het huis er direct links naast komen perfect 
overeen met de achtergrond   van de Tillmann- 
foto (schuine witte dakhoeken, schoorsteen daar 
vlak achter, dakkapel aan de voorkant). We zien 
alleen het huis met de veranda van de foto van 
Tillmann niet, dus moeten we iets naar achteren 
en komen dan op Boulevard Heuvelink uit. De 
Duitse Gefreiter Karl Kracht (die deel uitmaakte 
van de Kampfgruppe Knaust/Panzer Kompanie 
Mielke) heeft vanaf die plek een foto gemaakt 
(foto 3) tijdens de Slag.

In eerste instantie lijkt deze plek niet overeen te 
komen, maar bij inzoomen kloppen veel details: 
het lage muurtje tot het huis rechts met de heg 
er bovenop, tramrails en masten voor de boven-
leiding, de 2 kelderramen bij het trottoir en de 
4 ramen in de gevel (andere foto’s van dit pand 
laten die ook zien). Niet op deze foto maar op 

Foto 2 - Zicht vanuit het Oosten op de Lauwers-
gracht en centrum van Arnhem met Eusebiuskerk, 
Walburgis kerk en Insula Dei (Gelders Archief).

andere zie je ook dat dit huis aan de achter kant 
een serre/aanbouw heeft. Helaas is er geen foto 
gevonden van het huis recht van achteren, en is 
het in 1977 afgebroken. 

Opvallend op deze foto is ook de anwb-weg-
wijzer, en als je dan inzoomt op de Tillmann- 
foto, recht voor het huis dat links van Insula 
Dei staat, zie je het bord precies zo staan! Het 
valt eerst niet op omdat de foto zo overbelicht 
is, maar er is geen twijfel, te zien zijn zelfs de 
strepen op de paal. De locatie van de fotograaf 
en de 2 schutters is dus aan de linkerkant net 
buiten het zicht op foto 3, de stoeprand is nog 
zichtbaar. De 2 schutters staan in de voortui-
nen van een huis aan de zuidelijke kant van 
de Boulevard Heuvelink en vuren in westelijke 
richting onder de bomen door over de Eusebius 
Buitensingel en Brouwersgracht. De Walburgis 
kerk is net niet te zien en staat links buiten 
de foto of achter de bomen. Foto 4 toont de 
huizenrij aan die kant van de straat, vlak na de 
oorlog (een betere foto is niet gevonden).

Inderdaad zijn bomen op de stoep te zien en 
wederom met inzoomen is een hek te zien dat 
overeenkomt met de Tillmann-foto (het prik-
keldraad is niet te onderscheiden). Aanvullend 
indirect bewijs is dat er van Tillmann nog een 

Foto 3 - Zicht op de Eusebiuskerk vanaf Boulevard 
Heuvelink (Karl Kracht, 21 september 1944).
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VERVOLG
Van nog een andere bekende foto die met de Slag in verband 
wordt gebracht is inmiddels ook de locatie achterhaald. In 
een volgend Magazine daar meer over, waarbij alvast zij ver-
klapt dat dit niet in Arnhem of Oosterbeek is! 

Foto 4 - Boulevard Heuvelink in 1945 (Gelders archief).

foto bekend is die is gemaakt in dezelfde om-
geving, bij de gevangenname van de bezetters 
van de Van Limburg Stirum school op de 20e 
september (Zie Margry p. 478).

Daarmee is dit een hele interessante foto, 
want als de schutters niet poseren dan moet 
deze vroeg in de slag zijn gemaakt. Na de 18e 
hadden de Duitsers niet meer zoveel om op te 
schieten in deze richting. Het hoekhuis is later 

zwaar beschadigd (de hoek Heuvelink-Eusebi-
us is deels ingestort). Op de Kracht foto zie je 
dat al, maar op de Tillmann-foto nog niet. 

– Paul Meiboom
Reacties: pemeiboom@gmail.com

CORRECTIE

Per abuis werd de vorige bijdrage van Paul 
Meiboom ondertekend met Peter Meiboom. 
De redactie biedt daarvoor haar excuses aan.
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De Duitse kant van de Slag om Arnhem heeft 
lang veel minder aandacht gekregen in de li-
teratuur dan de Britse. Er waren de korps- en 
divisiegeschiedenissen van Tieke en Furbrin-
ger, maar pas met It Never Snows in Septem-
ber kwam er een boek dat toegespitst was op 
de Duitse reactie op Operatie Market Garden. 
Sindsdien zijn er meer studies verschenen, 
maar zonder uitzondering richtten die zich op 
de strijd rond de Arnhemse brug en de gevech-
ten aan de oostkant van de Perimeter. Daar 
komt nu verandering in.

De mengelmoes aan eenheden die de 1st Air-
borne Division bevocht vanuit het westen wordt 
sinds de jaren ’50 aangeduid als de Division Von 
Tettau. Daar waar de oostkant net zozeer een 
mengelmoes was, werd de kern en commando-
structuur gevormd door de 9e SS Panzer Divi-
sion, maar de eenheden onder bevel van Von 
Tettau hingen op geen enkele manier samen. 
De grootste eenheid, en die met het meeste ge-
vechtspotentie, was de Unterfüherschule ‘Arn-
heim’, onder bevel van SS Standartenführer 
Michael Lippert. Een nieuw boek van Bob Ger-
ritsen over deze eenheid, getiteld Fighting the 
British at Arnhem, verschijnt op 21 september 
bij R.N.Sigmond Publishing.

Het grootste probleem, zo vertelt Gerritsen des-
gevraagd, is de staat van de bronnen. Aan Britse 
kant is vrijwel direct na de oorlog veel gearchi-
veerd en zijn de veteranen relatief eenvoudig 
op te sporen en aan te moedigen hun relaas te 
doen. Duitse rapportage heeft de chaotische 
laatste maanden van de oorlog niet overleefd, of 
is in verschillende archieven wereldwijd beland, 
afhankelijk van welke mogendheid het archief 
buitmaakte. In sommige gevallen zijn de pro-

blemen van juridische aard. Er is het een een 
ander te vinden in de archieven van de Bijzon-
dere Rechtspleging in Den Haag - Michael Lip-
pert zelf is daar aangeklaagd - maar vanwege de 
privacy van de beklaagden en hun nabestaanden 
kan dit archief alleen onder bijzondere en be-
perkende voorwaarden ingezien worden. 

De veteranen zelf, voor zover zij oorlog en soms 
jarenlange krijgsgevangenschap overleefd heb-
ben, stonden in het verleden vaak niet te sprin-
gen om aandacht om begrijpelijke redenen. Ko-
lonel Th.Boeree was erin geslaagd om snel na de 
oorlog krijgsgevangen Duitsers te ondervragen, 
maar slechts weinigen slaagden daar later in. Bob 
Gerritsen is jaren geleden in contact gekomen 
met Erwin Heck, de Ordonnanzoffizier van de 
Unterfüherschule. In een proces van jaren, via 
en soms op voorspraak van Heck, heeft Gerrit-
sen zo veel nieuw materiaal verzameld waarvan 
het nieuwe boek de weerslag is.

Fighting the British at Arnhem: The 
SS-Unterführerschule Arnheim 

Geschreven door: Bob Gerritsen
Uitgever: R.N. Sigmond Publishing 2018

ISBN: 978-90-812703-9-7
Formaat: 224 pagina’s en 300+ afbeeldingen

Prijs: € 34,50

DUITSERS AAN DE WESTKANT
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Begin mei stopte een vrachtwagen naast het hek 
van het Cobercoterrein aan de Westervoortsedijk. 

Nieuwsgierige omstanders zagen dat de grijper 
van de hijsinstallatie een groot stuk staal greep. 
Was het een stuk van de oude brugrailing wat 
daar weggetakeld werd? Vervolgens werd een 
langwerpig stuk verroest ijzer opgepakt dat on-
miskenbaar een rupsband was. De lading ver-
dween in de laadbak en de vrachtwagen verliet de 
locatie. Het tafereel is vastgelegd en de beelden 
werden gedeeld met de vraag wat in die laadbak 

Foto 1: De track wordt met de kraan gegrepen en in de laadbak geplaatst (Foto: M.Clements, C. Beumer).

was verdwenen en wat ermee zou gebeuren. De 
redactie van ABM beschrijft in dit artikel wat ze 
heeft kunnen ontdekken over die rupsband. 

BESTEMMINGPLAN EN BOMBARDEMENT
Aan de oostelijke zijde van de brug ligt het 
terrein van de oude zuivelfabriek, onder oude-
re Arnhemmers beter bekend als de CAMIZ 
(Coöperatieve Arnhemse  Melkinrichting en 
Zuivelfabriek) of Coberco. In 2015 is de ont-
wikkeling van dit terrein beschreven in het 
bestemmingsplan Cobercoterrein. Hier moet 

BIJZONDERE VONDST BIJ ARNHEMSE BRUG



AIRBORNE MAGAZINE NR. 12 29

Foto 2: Het Cobercoterrein (Bron: Google Earth – Image 
@ 2018 – DigitalGlobe).

Foto 3: Luchtfoto van 15 maart 1945 waarop de 
vele kraters te zien zijn die het resultaat zijn van 
het bombardement op 7 oktober 1944. De och-
tendschaduw accentueert de PzIV midden op de 
Westervoortsedijk, rechts naast de zuivelfabriek. 
De track is gevonden in het omcirkelde gebied 
net onder het midden van de foto (215-06-3174/
Arnhem 1945, WUR).

het Corbercokwartier komen, een nieuw stads-
deel waar creativiteit en cultuur de hoofdmo-
ten gaan vormen. Dit bestemmingsplan was 
de aanleiding voor het bodemonderzoek wat 
de bijzondere vondst heeft opgeleverd. Op het 
Cobercoterrein is in de septemberdagen van 
1944 hard gevochten om het bezit van brug. 
Het gebied is beschoten door de artillerie van 
beide partijen en getroffen in het bombarde-
ment op de brug van 7 oktober. Dat er bij het 
onderzoek materiaal uit die periode gevonden 
is, zal geen verrassing zijn geweest voor de on-
derzoekers. De objecten die met de vrachtwa-
gen weggevoerd werden zijn gevonden in een 
bomkrater op het terrein naast de CAMIZ. 

Is het een track uit de oorlog? De vrachtwa-
gen die de objecten optakelde heeft de voor-
werpen weggevoerd voor nader archeologisch 
onderzoek. Hierbij worden de objecten nader 
onderzocht en de resultaten vastgelegd in een 
rapport voor de opdrachtgever. Vooruitlopend 
op de publicatie van dit rapport kunnen een 
aantal zaken vermeld worden over de rups-
band. De track lijkt visueel op het type voor 
een Panzer IV. Daarnaast staan er lettercodes 
op de afzonderlijke schakels die refereren aan 
een fabriek in Oostenrijk. Het gaat om ‘cbv’ 
wat gebruikt werd voor producten van Schoel-
ler-Bleckmann AG in Ternitz. Op de koppel-
pennen die de schakels verbinden staat ‘kjk’. 
Dit verwijst naar Hengstenberg & Freund uit 
Essen. Tenslotte is in dit kader nog interessant 
dat vlak bij de plek waar de rupsband is gevon-
den na de oorlog twee tankwrakken stonden. 
Dit waren beide Duitse tanks van het type Pan-
zer IV. Wat is bekend over deze wrakken?

TANKS NAAR DE BRUG
In de nacht van zondag 17 september op maan-
dag 18 september wist B Troop van de 1st Air-
landing Anti-tank Battery met vijf antitankka-

nonnen de strijdmacht bij de brug te bereiken. 
Deze 6-pounders betrokken stelling in de och-
tendschemering. Twee stukken bestreken de 
oostelijke toegangsweg. Sgt Robson’s stuk stond 
opgesteld ten westen van de brug en het geschut 
van Sgt Kill stond naast de melkfabriek aan de 
oostzijde van de verkeersbrug. Het Defence Pla-
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Deze route naar de brug werd op maandagoch-
tend gebruikt voor een aanval die ondersteund 
werd met Panzer-III en Panzer-IV tanks. Het 
stuk van Robson schakelde één van de tanks uit. 
Het moment van de aanval, in combinatie met 
een Panzer III, roept vraagtekens op omdat tanks 
van dit type op maandagochtend nog bezig waren 
met de verplaatsing naar Arnhem. De enige tanks 
die op de vroege ochtend van de 18e september 
richting brug konden rollen, waren de voertuigen 
van de II. Abteilung van het SS-Panzer-Regiment 
10. Deze eenheid beschikte over ongeveer zestien 
tanks, waaronder Panzer IVs. Van deze eenheid is 
bekend dat zij initieel via de Arnhemse brug naar 
Nijmegen werden gedirigeerd, maar omdat die 
weg geblokkeerd was, was de eenheid aangewe-
zen op een pontverbinding naar de Betuwe. Op 
de bekende luchtfoto van 18 september is echter 
geen tankwrak op die plaats zichtbaar. De lucht-
foto van de 19e september laat een voertuig zien 
op de hoek van de melkfabriek en in de schaduw 
onder de pijpbrug bij het kanon van Sgt Kill kan 
de andere Pz IV staan. Beide tanks op de Wester-
voortsedijk zijn tussen 18 en 20 september uitge-
schakeld. In zijn boek German Armored units at 
Arnhem weet Marcel Zwarts echter onderscheid 
te maken tussen beide wrakken waardoor duide-
lijk is dat de tank onder de pijpbrug een gemo-
dificeerde versie was die door gevechtseenheden 
werd gebruikt. Het wrak dat iets oostelijker is 
achtergebleven was een ouder type ‘G’ dat door 
opleidingseenheden werd gebruikt. Daaruit kun 
je stellen dat de tank die het dichtst bij de krater 
stond waarin de rupsband is gevonden van het 
SS-Panzer-Regiment zou kunnen zijn.

BAILEYBRUG
Na de bevrijding in 1945 werd het kraterland-
schap naast de brug al snel geëgaliseerd om de 
bouw en het gebruik van een baileybrug mogelijk 
te maken. Het makkelijkste moet het toen zijn 
geweest om de vele kraters door bulldozers dicht 

Foto 4: Oblique van 18 september met de posi-
ties van de stukken van Sgt Kill en Sgt Robson. In 
de uitsnede een object onder de pijpbrug, is het 
de PzIV? (Bron – B. Gerritsen).

Foto 5: Luchtfoto van 19 september 1944. Op de 
foto zijn voertuigen zichtbaar op de brug en de 
rookpluimen komen uit de CAMIZ. Rechts naast de 
fabriek staat een voertuig wat de tank van de op-
leidingseenheid kan zijn. Of die dan al is uitgescha-
keld is niet duidelijk. Onder de pijpbrug van de zui-
velfabriek onttrekt een grote schaduw gedeeltelijk 
een rechthoekig voertuig aan het zicht. Is dat de 
tweede PzIV? (Bron: 240-08-3030, Arnhem 1944 - WUR)

toon van het brigadehoofdkwartier en 8 Platoon 
van C-Coy 3rd Battalion hadden zich hier aan 
de oostzijde van brug gepositioneerd en verde-
digden de toegang via de Westervoortsedijk. 
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te laten schuiven met het puin van de verwoeste 
omgeving. Het is mogelijk dat de rupsband op 
deze wijze in een krater is geschoven, waar hij 
vervolgens 73 jaar heeft gelegen.

Op basis van de verzamelde gegevens lijkt het 
zeer waarschijnlijk dat de gevonden rupsband af-
komstig is van de Panzer IV Ausführung H die 
op 18 of 19 september aan zijn eind is gekomen 
op de Westervoortsedijk. Het uitschakelen van 
deze tank is met grote zekerheid toe te schrijven 
aan één of beide kanonnen van B Troop onder 
leiding van Sgt Kill en Sgt Robson. 

Het onderzoeksverslag over het Cobercoterrein 
zal misschien nieuwe feiten onthullen over de 
rupsband waardoor meer duidelijk wordt over de 
herkomst en het verhaal achter deze spectaculai-
re vondst. Met de afronding van dat onderzoek 
komt de vraag op wat met de track moet gebeu-
ren. Het zou mooi zijn als het object een plaats 
krijgt op een publiek toegankelijke plek in het 
nieuwe Cobercokwartier, vlakbij de plek waar hij 

Foto 7: De PzIV Ausf.H zoals hij is gezien door Jan 
Meijer op zaterdag 23 september 1944 (Ministory 93, 
p4). De pijpbrug van de CAMIZ ligt geknakt op het 
achterdek van de uitgebrande tank. (Bron:1533-387, GA)

is gevonden als een herinnering aan dit bijzonde-
re hoofdstuk in de geschiedenis van Arnhem. 

(Met dank aan C. Beumer, M. Clement, B. 
Gerritsen, W. Schwabe en H. Timmerman)

– Leo van Midden

Foto 6: De rups komt zeer waarschijnlijk van deze 
Panzer IV Ausf H. Op de boeg zijn twee granaatin-
slagen te zien die afkomstig zouden kunnen zijn van 
het stuk van Robson en /of Kill (Bron: 2155-000540, NIMH).
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LUCHTMOBIEL OP DE AIRBORNE BEGRAAFPLAATS
Sinds enkele jaren vindt de avond voordat de 
soldaten en kaderleden in opleiding voor de 
Luchtmobiele Brigade de rode baret krijgen 
uitgereikt, een indrukwekkende ceremonie op 
de Airborne begraafplaats plaats. Aan het einde 
van hun fysiek en mentaal zware opleiding, als 
hen nog een nachtmars van 25 kilometer wacht 
voordat zij ceremonieel toetreden tot de Lucht-
mobiele Brigade, bezoeken zij de begraafplaats.

Het is een initiatief dat is ontstaan om hun 
Britse en Poolse voorgangers op gepaste wijze 
te eren. Tegelijkertijd gaat het er ook om de 
nieuwe Rode Baretten te doen inzien dat zij 
deel gaan uitmaken van een eenheid die binnen 
korte tijd kan worden ingezet voor risicovolle 

 (Foto: Dutch Defense Press)

operationele opdrachten. Met als mogelijke 
consequentie dat die hen in een vergelijkbare 
situatie kunnen brengen als de Britse en Poolse 
luchtlandingstroepen van 1944.

Op 23 november 2017 bezochten 16 militai-
ren uit de Voortgezette Kaderopleiding Lucht-
mobiel de Airborne begraafplaats. Hieronder 
volgt de toespraak van aalmoezenier Joosen, de 
geestelijke verzorger verbonden aan de School 
Luchtmobiele Brigade.

“Nog maar een paar uren en dan is het zo 
ver, de rode baret. Maar eerst zijn we hier, op 
de Airborne begraafplaats. Dit ereveld is een 
plaats waar het verleden rust en ook wij even 
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tot rust komen. Een stil ogenblik waarin ver-
leden, heden en toekomst samensmelten. Wij 
herdenken en dan zoeken we naar woorden 
en vertellen bekende en onbekende verhalen 
van toen. Het geeft de Luchtmobiele Brigade 
kleur. Het geeft ziel aan ons bestaan en karak-
ter aan onze regimenten. 

Deze ruim 1700 stenen getuigen van de strijd 
in dit gebied. Na de landing in Normandië liep 
de opmars van de geallieerden vast door gebrek 
aan voorraden en een sterker wordende Duitse 
tegenstand. Derhalve werd het plan Market Gar-
den ontwikkeld om met een grootscheepse ope-
ratie een deel van ons land te ontzetten en door 
te stoten tot het hart van Duitsland. Op zondag 
17 september 1944 vielen de geallieerden met 
ongeveer negenhonderd vliegtuigen en meer dan 
10.000 Britse, Amerikaanse en Poolse para’s en 
luchtlandingstroepen, doelen aan op vele plek-
ken in ons land. Het offensief slaagde deels, maar 
de slag om Arnhem mislukte. Zovelen die huis en 
haard verlieten, kwamen na inzet niet meer thuis.
 
Zo ook luitenant John Hollington Grayburn. 
Hij landde op 17 september en slaagde met zijn 
peloton erin als eersten de Arnhemse Rijnbrug 
te bereiken. De Rijnbrug was de laatste in een 
serie bruggen die tijdens de operatie Market 
Garden veroverd moest worden door verschil-
lende luchtlandingsdivisies. Zij zouden vervol-
gens stand moeten houden totdat ze ontzet zou-
den worden door oprukkende grondtroepen. 

Grayburn probeerde de avond van die eerste dag de 
brug over te steken. Een mitrailleur opende het vuur 
en hij werd geraakt in zijn schouder. Toch ging hij 
door met de aanval, maar doordat er zoveel gewon-
den vielen besloot hij terug te trekken. De volgende 
dagen hielp Grayburn Duitse aanvallen op de Britse 
posities bij de brug af te slaan. Toen de vijand de 
Rijnbrug wilde opblazen probeerde de Brit eigen-

handig de net geplaatste springstoffen onklaar te ma-
ken en raakte daarbij gewond. Met een verbonden 
hoofd en zijn arm in een mitella kreeg hij het daarna 
bij een tweede poging opnieuw voor elkaar om de 
springstof aan de brug onschadelijk te maken. Hij 
moest zijn dappere daad met de dood bekopen. 

Voor zijn moedige en vastberaden optreden werd 
John Grayburn begin 1945 postuum onderschei-
den met de hoogste Britse militaire onderschei-
ding, het Victoria Cross. Bij zijn graf hebben we 
daarom vanavond speciaal een fakkel gezet. Een 
herdenking als deze is het land van de stilte betre-
den. Wij staan op heilige grond. Om hen te geden-
ken die tijdens de operatie Market Garden in 1944 
gesneuveld zijn. En dat doen we niet zo maar, maar 
juist omdat jullie met hen verbonden zijn door de 
rode kleur van de baret. 

(Foto:  Dutch Defense Press)
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Natuurlijk, de Tweede Wereldoorlog is voorbij, 
maar voor zo velen op deze aardbol is het nog iedere 
dag duister. De strijd voor rechtvaardigheid is nooit 
over.De strijd voor vrijheid begint elke dag opnieuw. 
En dat dit risico’s met zich mee kan brengen weten 
we binnen onze Brigade maar al te goed. We geden-
ken daarom hen, rode baret dragende broeders, om 
het leven gekomen tijdens missie, in dienst van de 
Luchtmobiele Brigade. Wij noemen met eerbied:

Raviv van Rensen Jeffrey Broere
Dave Steensma  Bart van Boxtel
Cor Strik  Jos Leunissen
Tim Hoogland  Mark Weijdt
Henry Hoving  Kevin Roggeveld

Wij eren hen met diep respect. Op het moment 
dat je straks de rode baret opzet verbindt je hun 
verhaal met de toekomst. 

Jij neemt de fakkel over en dat geeft verantwoor-
delijkheid. Het is aan jou om dat waar te maken. 
Dat ben je niet alleen aan jezelf en je collega’s ver-
plicht, maar aan al die anderen die je zijn voor-

gegaan. Doe recht aan hun nabestaanden en doe 
recht aan hun kameraden van toen en nu. 

Om jullie bij te staan eindig ik met heilige woor-
den van de bloedige slag die hier woedde. 
In het centrum van het bruggenhoofd van de 
Poolse en Britse luchtlandingseenheden in Oos-
terbeek lag de ruim duizendjarige Oude Kerk. 
Aan de wand van deze kerk hangt in twee talen 
het zogenaamde Airborne Prayer. Een gebed voor 
alle militairen, van alle rangen en standen, waar 
ook ter wereld, in welk conflict dan ook. 

Moge de bescherming van de Allerhoogste boven 
ons zijn en beneden ons. Om ons heen en in ons.
Bij ons in-en uitgaan bij ons staan en zitten 
gaan. Al onze dagen en al onze nachten tot aan 
de dageraad. Wanneer de Zon der Gerechtigheid 
op zal gaan. Met genezing in haar vleugels voor 
de volkeren van de wereld.

Door Jezus Christus onze Heer.
Amen.

 (Foto: Dutch Defense Press)
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PROGRAMMA 2018
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 deel-
nemers 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.

19 OKTOBER:
Thema-avond: “De Poolse brigade“

Plaats: ’t Huukske, Mauritsstraat 22, Arnhem
Tijd: 19.30 – 22.00 uur.
Kosten: Gratis

Thema-avond met inleiding van experts op het 
gebied van de operaties van de Poolse Brigade, 
gevolgd door algemene discussie.

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 do-
cumenten van leden. Mogelijkheid tot ruiling, boe-
kendienst en andere activiteiten. Er is de mogelijk-
heid tot het verkrijgen van een eenvoudige lunch. 
Meer info w.boersma@wxs.nl

CONCEPT PROGRAMMA 2019
VOORJAAR
Maart: Algemene  
Ledenvergadering met lezing Landstorm
Maart/ April: Boekenbeurs
ntb: Battlefieldtour 156th Battalion
ntb: Thema-avond
12 t/m 16 mei: Normandiëreis

NAJAAR 
September: Battlefield tour 
Arnhem – 75 jaar herdenking
September/ oktober: Battlefield tour Lombok
Oktober: Battlefieldtour Pegasus 2
Oktober: Thema-avond
November: Airborne day

Voor meer informatie over de verschillende activitei-
ten, opgave van deelneming en eventuele wijzigingen 
zie de website www.vriendenairbornemuseum.nl of 
mail activiteiten@vriendenairbornemuseum.nl

VERSCHIJNING AIRBORNE MAGAZINE
NUMMER 13 - DECEMBER 2018
NUMMER 14 - FEBRUARI 2019
NUMMER 15 - JULI 2019
NUMMER 16 - NOVEMBER 2019

BIJDRAGEN
De redactie van het Airborne Magazine 
verneemt graag uw reacties en suggesties, 
en verwelkomt bijdragen. Vraag voor een 
soepele afwerking de aanleverinstructies aan 
via het e-mailadres magazine@vriendenair-
bornemuseum.nl.
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De Westervoortsedijk in Arnhem heden ten 
dage ongeveer ter hoogte van de plaats 
waar de Panzer IV op de voorkant van dit 
nummer tot staan is gebracht door schoten 
van de zesponder kanonnen van sergeant 
Robson en/of dat van sergeant Kill.
(foto Alexander Heusschen)


