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Reenactors tijdens de battlefield tour over The Border Regiment op 6 oktober

EEN TERUGBLIK OP 2018 – HET EERSTE JAAR ONDER EEN NIEUW BESTUUR
Het is gebruikelijk dat bedrijven en organisaties aan het einde van het jaar terugkijken en de rekening opmaken. Deels om met een gerust hart aan kerst en
oud en nieuw te beginnen, maar ook om de balans op te maken in hoeverre de
gestelde doelen van het afgelopen jaar zijn behaald. Voor het VVAM-bestuur, dat
op 2 december 2017 aantrad, komt daar een extra dimensie bij: het is namelijk
ons eerste volledige jaar in de nieuwe samenstelling.
Laat ik gelijk met het belangrijkste thema beginnen: de relatie tussen VVAM en het Airborne Museum. In Airborne Magazine nr. 12 gaven we aan
u te zijner tijd te informeren over de resultaten
van een eerste gesprek met de Stichting Airborne
Museum. Dat onderhoud heeft op 13 september
plaatsgevonden. Waar de partijen sinds enkele jaren waren aangewezen op een formele briefwisseling om de relatie te onderhouden, was nu weer
eens sprake van een open en prettig persoonlijk
gesprek met ruimte voor elkaars standpunten.
Het VVAM-bestuur kijkt terug op een constructieve bijeenkomst. Het Museum en de

VVAM zijn het eens dat de gekozen richtingen
van elkaar verschillen en dat ze dit van elkaar
respecteren. De VVAM blijft zich met prioriteit richten op het verdiepen en verspreiden
van kennis over de slag om Arnhem, en verleent waar nodig en gewenst bijstand aan het
Museum. Om de daad bij het woord te voegen
heeft onze verenging enkele dagen na het gesprek €2.000 overgemaakt aan het Museum als
bijdrage voor het creëren van een stilteruimte
in Hartenstein. Dit gebaar werd gewaardeerd
en heeft er indirect toe geleid dat er weer structureel overleg plaatsvindt tussen vertegenwoordigers van de VVAM en het Museum.
AIRBORNE MAGAZINE NR. 13
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Een tweede punt van zorg, waarover u in het
vorige magazine bent geïnformeerd, gaat over
de situatie rond onze Engelse leden. Het verwaterde contact als gevolg van de interne heroriëntatie en het vertraagde uitkomen van de
Engelse versie van Airborne Magazine was voor
ons aanleiding om onze goodwill aan de Engelse leden te tonen. In een persoonlijke brief
aan alle Engelse leden, hebben wij onze spijt
betuigd over de gang van zaken en zijn we hen
tegemoet gekomen. Voor 2018 hebben we hen
drie Engelstalige versies van Airborne Magazine
toegezegd en nu gerealiseerd. Daarnaast hebben
we hen toegezegd dat zij het afgelopen jaar gratis lid zouden zijn. Aan het einde van dit jaar
moeten we vaststellen dat deze actie weinig effect heeft gehad. De VVAM heeft op dit moment nog slechts 29 Engelstalige leden. Naast
de leden voor het leven en ere-leden, die geen
contributie betalen, zijn er slechts zes betalende
Engelse leden overgebleven. Het vertalen, opmaken, drukken en verspreiden van de Engelse
versie van Airborne Magazine kost de VVAM
een bedrag van € 2.500-3.000 per jaar. Het bestuur is van mening dat deze gegevens niet met
elkaar in verhouding staan. Op de aankomende
ALV in maart zal het bestuur de vereniging een
oplossing voor deze situatie voorleggen.

Naast deze lastige dossiers waren er vooral positieve
ontwikkelingen. De verwachte daling van het ledenbestand als gevolg van de bekoelde relatie tussen de
VVAM en Museum en de gewijzigde toegangsregeling, is uitgebleven. De vereniging is per saldo met
28 leden gegroeid. Nadat we een zoekslag hebben
gehouden onder een vrij groot aantal niet-betalende leden kunnen we nu met enige trots melden dat
de VVAM 636 betalende Nederlandse leden telt.
Financieel staan we er dan ook goed voor. Daarbij
zien we dat de aangekondigde intensivering van
onze battlefield tours en de kwalitatieve investering
in Airborne Magazine breed worden gewaardeerd.
De battlefield tours trekken veel deelnemers, waardoor we aan deze activiteiten zelfs geld overhouden
dat we in nieuwe activiteiten kunnen steken. Daarnaast hebben we geanticipeerd op ad-hoc-aanvragen voor battlefield tours. Zo waren we in staat om
een groot aantal Engelse militaire deelnemers aan de
Nijmeegse 4-Daagse op de slagvelden rond Arnhem
rond te leiden, een activiteit die we later dit jaar ook
hebben verzorgd voor een Duitse groep militairen
afkomstig uit de Division Schnelle Kräfte. Ook de
themadagen, waarmee we dit jaar zijn gestart, blijken aan te slaan en laten een stijgend aantal bezoekers zien. Met deze bijeenkomsten gaan we in 2019
door; er staan nu vier themadagen gepland.
Nu moeten we onze energie gaan richten op het
aankomende jaar, een jaar dat in het teken staat
van 75 jaar Market Garden. Hierbij zullen we ons
als vereniging meer gaan profileren. In dit opzicht
is het goed dat we ons bestuur in korte tijd hebben kunnen versterken met een public relations
functionaris. Hoe we in 2019, naast onze geplande activiteiten waarover u elders in dit magazine
wordt geïnformeerd, gaan bijdragen aan 75 jaar
Market Garden hopen we u te kunnen vertellen
in Airborne Magazine nr. 14.

VVAM-bestuursleden Otto van Wiggen en Erik
Jellema voor het hoofdkwartier van Sosabowski
aan de Molenstraat in Driel.
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Rest ons u en uw naasten fijne kerstdagen en een
voorspoedig 2019 toe te wensen.
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Grenadiere bij Bravado II. Kriegsberichter Adendorf fotografeerde de Bravado II van Sgt. Kill op de
hoek van de Ooststraat en Westervoortsedijk. (bron: IWM MH3955)

BIJZONDERE VONDST BIJ ARNHEMSE BRUG – II
In het laatste nummer meldden we een bijzondere vondst naast de Arnhemse Rijnbrug. De redactie heeft na publicatie enkele reacties ontvangen die meer licht werpen
op de rol van de Britse antitankkanonnen bij het uitschakelen van de Panzer IV.
LOCATIE EN SCHOOTSRICHTING
In het vorige artikel werd de locatie van het
6-pounder-antitankgeschut op basis van
Wilkinsons Gunners at Arnhem naast de fabriek
gesitueerd. Dit No.3-geschut van B-troop zou
samen met het kanon van Sgt. Robson de toegang tot de brug uit oostelijke richting (via
de Westervoortsedijk) hebben bestreken. Op
een foto van na de slag is het kanon echter te
zien op de hoek van de Eusebiusbuitensingel
en Westervoortsedijk. Dit is het stuk van Sgt.
Kill dat zó was opgesteld dat het in noordelijke
richting vuur uit kon brengen op de singel en
niet op de Westervoortsedijk.

WIE STOPTE DE PANZER IV?
Op basis van de foto met de locatie en schootsrichting van beide Britse stukken is het zeer aannemelijk
dat het kanon van Sgt. Robson de Panzer IV ausf. H
uitschakelde. Het was op maandagochtend 18 september namelijk het enige antitankkanon dat vuur
kon uitbrengen op de Westervoortsedijk.
NAAM VAN HET STUK
De antitankkanonnen hadden namen. Eugène
Wijnhoud liet weten dat het stuk van Sgt. Kill
‘Bravado II’ werd genoemd. Kort na Wijnhouds
reactie ontving de redactie een foto waarop de
verwoesting aan de noordelijke kant van de WesAIRBORNE MAGAZINE NR. 13
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Oblique. De positie en schootsrichting van de stukken van Sgt. Robson en Sgt. Kill weergegeven op een
luchtfoto van 18 september 1944. (bron: B. Gerritsen)

Trackschakel met verbindingspen (foto: L. van Midden)

tervoortsedijk zichtbaar is, met tussen het puin
een antitankkanon. Het wiel is er af en het kanon
ligt op zijn kant. Het puin is weggeschoven om
plaats te maken voor de Foulkes en Simonds baileybruggen die naast de verwoeste brug werden
gelegd. Is dit het laatste spoor van Bravado II?

uitkomen van het vorige nummer is de rupsband gereinigd en zijn lettercodes zichtbaar
geworden. Op de koppelpennen die de tracksegmenten verbinden is slijtage zichtbaar van
de vele kilometers die het voertuig aflegde
naar het eindpunt naast de Camiz.

DE TRACK
Het is de redactie nog niet duidelijk wat met
de gevonden track gaat gebeuren. Sinds het

– Leo van Midden
Met dank aan Eugène Wijnhoud en Bob Gerritsen.

Westervoortsedijk. Tussen het puin langs de Westervoortsedijk is een antitankkanon zichtbaar: de Bravado II? (bron: GA1584-745 Westervoortsedijk Camiz- Nico Kramer)
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Een door de Duitsers buitgemaakte jeep wordt onderzocht (bron: B. Gerritsen

FIGHTING THE BRITISH AT ARNHEM
THE SS-UNTERFÜHRERSCHULE ARNHEIM - R.M. (BOB) GERRITSEN
Op 21 september 2018 vond de boekpresentatie
plaats van Fighting the British at Arnhem in de Oosterbeekse boekhandel Meijer & Siegers. Bob Gerritsen publiceerde eerder Arnhem, a Few Vital Hours,
Retake Arnhem Bridge en Arnhem Bridge, Target
MIKE ONE, in samenwerking met Scott Revell, Niall Cherry, David Truesdale en Martijn Cornelissen.
Met Fighting the British at Arnhem heeft hij nu een
belangrijk en relevant boek op eigen naam staan.
Het boek plaatst, zeer gedetailleerd, de gevechtsacties
van de SS-Unterführerschule Arnheim binnen het
optreden van de Kampfgruppe Von Tettau tijdens
de slag om Arnhem. Dit maakt de samenhang van
de gevechten voor het eerst in de naoorlogse geschie-

denis duidelijk, en werpt nieuw licht op het vaak onderbelichte optreden van Von Tettau’s troepen. Dat
het aandeel van Von Tettau nooit veel aandacht heeft
gekregen, vindt z’n oorsprong in het feit dat er tot
voor kort nauwelijks diepgaand archiefonderzoek is
gedaan naar deze eenheid. Bob Gerritsen vult dat hiaat goed op. Mede vanwege zijn grote netwerk heeft
hij verrassende vondsten kunnen doen.
De SS-Unterführerschule Arnheim werd in 1943
opgericht om kaderleden voor de Waffen-SS op
te leiden. Een viertal compagnieën waren gelegerd in kazernes in Arnhem. Voor mij was verrassend te zien dat SS-officieren gefotografeerd zijn
op de Saksen Weimarkazerne, voor het gebouw
AIRBORNE MAGAZINE NR. 13
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en Bataillon Eberwein. Gerritsen maakt duidelijk
hoe deze eenheden optrokken vanuit Wageningen,
richting Renkum en Heelsum. Daarbij werd Bataillon Schulz versterkt met 10.Schiffsstammabteilung, marinesoldaten die we daarna tegenkomen in de gevechten met B Coy 1st Borders bij
Renkum. Later wordt deze eenheid bij de Westerbouwing afgelost door Duitse luchtmachtmilitairen. Gerritsen voegt met een beschrijving van de
acties van Bataillon Wossowski, ondersteund door
Panzerkompanie 224 met zeventien buitgemaakte Franse vlammenwerpertanks, nieuwe inzichten
toe aan de strijd bij deze heuvel.

Augustus 1944 in de Saksen Weimarkazerne: het
kader van SS-Unterführerschule Arnheim voor één
van de legeringsgebouwen. L-R: SS-Hauptsturmführer Hermann Meyer, SS-Obersturmführer Heinrich Oelkers, SS-Untersturmführer Friedrich Voigt
en SS-Oberscharführer Wimmer (bron: B. Gerritsen)

en mijn bureau waar ik zelf in 1990 compagniescommandant was. De beschrijving van de locaties die de SS-Unterführerschule in Arnhem heeft
gehad zullen veel lezers bekend voorkomen.
In augustus 1944 werd de school verplaatst naar de
Nederlandse kust, ter verdediging van de sector Den
Haag-Katwijk aan Zee. In september 1944 werd de
school wederom verplaatst, ditmaal naar de zogenaamde Waalstelling. Zo moest onder meer de brug
bij Zaltbommel ter verdediging worden ingericht.
Op 17 september 1944 kwam de SS-Unterführerschule onder bevel te staan van Kampfgruppe von
Tettau en werden de eenheden ingezet tegen de
Britten die aan de westelijke zijde vochten, grofweg
de 1st Battalion The Border Regiment.
De SS-Unterführerschule Arnheim, onder leiding
van SS-Standartenführer Lippert, bestond uit twee
eenheden van bataljonsgrootte: Bataillon Schulz
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Het voert te ver om deze gevechten in detail te
beschrijven, maar het is een verademing om nu te
kunnen lezen welke eenheden van Kampfgruppe
Von Tettau waar precies hebben gevochten aan de
westkant van de Britse perimeter. Bob beschrijft
ook in detail welke eenheden van Von Tettau vanuit
Ede zijn opgetrokken over de Ginkelse Heide, tot
uiteindelijk het gebied Sonneberg werd bereikt, net
ten noorden van de Utrechtseweg bij Hartenstein.
Het boek eindigt niet, zoals vaker gebruikelijk,
bij de evacuatie van de Britten over de Rijn op
26 september, maar gaat ook in op de rol die de
SS-Unterführerschule speelde bij de vorming van
Duitse bruggenhoofden ten zuiden van de Rijn,
bij de steenfabrieken De Korevaar en Terwindt.
Het is de verdienste van Bob Gerritsen dat hij het
optreden van SS-Unterführerschule in relatie heeft
gebracht tot de acties van Von Tettau, een deel van
de strijd waarvan velen de klepel hebben horen luiden. Gerritsen toont ons nu voor het eerst de klok.
– Erik Jellema
R.M. Gerritsen, Fighting the British at Arnhem,
SS-Unterführerschule Arnheim (R.N. Sigmond
Publishing 2018), 224 pagina’s, Engels, honderden zwart-wit foto’s, kaarten, bijlagen, bronvermelding en index, ISBN 978-90-812703-9-7
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“VEEL GROTER DAN WELKE TOPSPORTER DAN OOK OOIT”

EEN GESPREK MET DE HEREN ACHTER DE AIRBORNE FREEDOM TRAIL
Rennen in de voetsporen van John Frost. Over onverharde paden, door beken, over
obstakels, hindernissen en langs markante plekken uit de slag om Arnhem je weg vinden naar de brug. De Airborne Freedom Trail, een trail run die op 8 september voor
het eerst werd gelopen, combineert duursporten met een diepgevoeld historisch besef van de gebeurtenissen rond Arnhem in september ‘44. Een moderne vorm van
herdenken, aldus initiatiefnemers Bart Koopmans en Richard Kaper.
”Stel je dit eens voor: het is september 1944. De
grond beneden je is nog ver weg. Boven het geronk
van de vliegtuigmotoren uit, hoor je de hartslag van
je kameraden. Of is het je eigen hart dat bonkt in
je keel? Je controleert je spullen, kijkt naar beneden
naar het land dat niet het jouwe is. Nog een keer: je
spullen checken. Dit land is geen veilige plek, maar
het moment komt dichterbij. Je slikt. En dan spring

je. Nee, je valt met duizelingwekkende vaart naar
beneden, het onbekende avontuur tegemoet. Je parachute popt open en de wereld wordt stiller. Even
kijk je in verwondering om je heen. Nieuwsgierig,
een beetje bang, maar klaar om de opdracht uit te
voeren. Je denkt niet aan morgen, je weet niks van
morgen. Voor velen is er geen morgen. Welkom bij
de Bridge to Bridge. Run, to remember freedom.”
AIRBORNE MAGAZINE NR. 13

ABF_13.indd 9

9
27/11/2018 10:03

Met deze indringende woorden begon de proefeditie van de Airborne Freedom Trail voor een handvol
mensen in 2017. Het is een ‘vuurdoop’ waaraan alle
deelnemers worden onderworpen, afgespeeld in een
verduisterde legertent op de Ginkelse Heide, vlak
voor de start van de off road-hardloopwedstrijd. “Al
is wedstrijd eigenlijk een verkeerd woord”, zegt Bart
Koopmans (1988), als Oosterbeeker een kind van
de streek, trail runner, reservist en één van de twee
organisatoren. “Het is geen wedstrijd in die zin dat
het gaat om wie het snelste bij de brug is. Juist de
combinatie van de individuele prestatie en het letterlijk op sommige plaatsen stilstaan bij de gebeurtenissen van toen, dát is waar het om gaat en wat
deze loop uniek maakt. Voor je op pad gaat, zit je
op een bankje in een legertent en word je ‘geladen’
met het besef dat je je op een unieke historische plek
bevindt. Daarmee sturen we je op pad, en dat is ook
waar bijna alle lopers voor komen, voor het voelen
van de geschiedenis op deze plek.”
OVERLOPEN
Trail runs heetten zo’n vijftien jaar geleden gewoon
nog boslopen. Inmiddels heeft deze extreme duursport, een bijzonder professioneel karakter gekregen. Eén blik op de site van MudSweatTrails, dé
Nederlandse stek op internet voor trail running of
de Airborne Freedom Trail-aftermovie op YouTube is daarvoor genoeg. Koopmans: “De organisatie
Bridge to Bridge, waarschijnlijk wel bekend, was op
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zoek naar een evenement voor de zaterdag, de dag
vóór de hardloopwedstrijd op zondag. Zo zijn we
in contact gekomen. We kwamen we al snel op het
gebied westelijk van Arnhem. De drie opmarsroutes
naar Arnhem uit de slag hebben we als basis genomen voor het uitdenken van drie trails.
Deelnemers krijgen van tevoren een routeboek
toegestuurd met gedetailleerde informatie over
de routes naar de brug en over de gebeurtenissen
op bepaalde plekken van het parcours. Onderweg
kom je langs informatieschermen met beelden uit
de slag. Je rent niet alleen over de DZ’s en LZ’s,
maar je komt ook op de begraafplaats en in de
Oude Kerk in Oosterbeek. Na afloop hebben we
voor iedere loper een filmpje met terugblikken.
Voor volgend jaar overwegen we de routes namen te
geven van markante personen uit de slag of bijvoorbeeld de historische informatie onderweg nog wat
meer diepgang te geven. Zo proberen we geschiedenis en de run nog meer in elkaar te laten overlopen.”
DIEPE PASSIE
Dat de nieuwste toevoeging aan het brede scala
van Airborne-herdenkingen een groot publiek aanspreekt, bleek wel uit de editie van 2018 waaraan
bijna 800 lopers meededen. “Ons doel voor volgend
jaar is 1250, met als het even kan 250 Engelse deelnemers”, voegt Richard Kaper (1973) toe. Richard is
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hoofd sportparticipatie bij NOC*NSF op Papendal,
Arnhemmer en zelf een actief trail runner. “Wat alle
trail runners in ieder geval bindt is een diepe passie
voor natuur en de omgeving waarin je sport beoefent. En trail running is meditatief. De deelnemers
die meedoen aan de Freedom Trail hebben vaak een
eigen aangrijpend verhaal, een persoonlijke motivatie om juist aan déze tocht mee te doen. Wat opvalt
is dat we bijvoorbeeld een vrij grote groep Srebrenica-veteranen aan de start hebben gehad. Nederlanders hebben, als ik het mag zeggen, over het algemeen toch een wat vluchtige manier van herdenken.
In deze trail run zie je juist heel andere dingen: mensen die echt de tijd nemen op de Airborne-begraafplaats om een plekje te zoeken voor het houten remembrance cross dat ze van ons meekrijgen. Mensen
die echt volledig stil worden als ze tijdens de run de
Oude Kerk aan de Benedendorpsweg binnen komen. Toen we begonnen met deze trail run, dachten
we: ‘hoe laten we de lopers stil staan tijdens de tocht,
hoe zorgen we ervoor dat ze ook echt iets meekrijgen
van de gebeurtenissen van destijds?’ Maar dat bleek
totaal geen probleem. Deelnemers ‘staan helemaal
aan’ tijdens de run, dat gaat vanzelf. Ik denk dat dit

voor een groot deel te maken heeft met het feit dat
deze sport draait om de individuele prestatie, om het
afzien. Als je aankomt op de begraafplaats, dan heb
je al tijd gehad om over dingen na te denken. Zo’n
prestatie maakt je nóg bewuster van wat de mannen
destijds hebben moeten doorstaan.” Kapers observaties kunnen niet beter worden geïllustreerd dan met
de woorden van Thomas Dunkerbeck, één van de
beste duursporters van Nederland. In de aftermovie
zegt hij over zijn grootste voorbeelden, twee veteranen die hij op jongere leeftijd leerde kennen: “Veel
groter dan welke topsporter dan ook ooit”. Terwijl
hij in z’n hardlooptenue tussen de grafstenen op de
begraafplaats staat laat hij z’n tranen de vrije loop.
Dichter bij het verleden kom je als sporter niet.
– Alexander Heusschen
De Airborne Freedom Trail bestaat uit drie verschillende routes: één van 44 km, die start op
de Ginkelse Heide, en een 28km- en 18 kmtrail die beginnen op Sportcentrum Papendal.
Het eindpunt is Airborne at the bridge in Arnhem. In 2019 vindt de Freedom Trail plaats op
14 september. Voor meer informatie: bridgetobridge.nl of mudsweattrails.nl
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SPOREN EN VONDSTEN VAN DE GEVECHTEN

ROND DE WESTERBOUWING
Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw doet een groep vrijwilligers op georganiseerde wijze en met toestemming van de bevoegde overheid onderzoek naar vermiste
militairen in de regio Arnhem. Hun ‘bijvangst’ bestaat vaak uit objecten met een
relatie tot de Slag om Arnhem. Zo werd er in november 2005 gezocht op de akker
tussen de Westerbouwing en de Veerweg, in het westelijk deel van de Perimeter.
Daarnaast is enkele jaren terug de Werkgroep WO2 van de regionale Archeologisch
Werkgemeenschap Nederland (AWN) opgericht die zich bezig houdt met het oorlogserfgoed in het landschap. In 2017 werden door hen schuttersputten langs de
nabijgelegen Oorsprongbeek geïnventariseerd. Voordat ik deze sporen en vondsten
zal bespreken, ga ik eerst in op de gebeurtenissen tijdens de Slag om Arnhem.
21 SEPTEMBER 1944
Op en rond de genoemde akker werd gedurende
de septemberdagen van 1944 hard gevochten. Ik
zal specifiek ingaan op de gebeurtenissen op de
21ste september. Tot dit moment was de hoge
Westerbouwing nog in het bezit van B Company, 1st Battalion The Border Regiment, die wer-

den belaagd vanuit de omgeving van Heveadorp.
Zij verzetten zich hevig tegen mannen van de
10. Schiffsstammabteilung, een opleidingseenheid van de Kriegsmarine. In de nacht van 20
op 21 september nam een andere opleidingseenheid hun plek in. Deze 3. Kompanie van het
Ersatz- und Ausbildungs-Regiment ‘Hermann
De locatie van de uitgeschakelde Renault Char B
van Leutnant Höser en de vondstlocatie van de
ontplofte hulzen (binnen witte cirkel) op een geallieerde luchtverkenningsfoto. Op de luchtfoto
komen meerdere tijdlagen samen. De tank is een
overblijfsel van de strijd in september 1944 van de
Westerbouwing richting de (vanuit hier) oostelijke
Perimeter. Dit voertuig is op deze opname van 14
februari 1945 bijna geheel omsingeld door loopgraven die deel uitmaakten van een nieuwe linie,
opgeworpen ná de Slag om Arnhem. Het hier afgebeelde deel van de Panther-Stellung gebruikte
de nabijgelegen Rijn als natuurlijke tankgracht en
was gericht op het zuiden. Dit loopgravenstelsel is
hier nog niet geheel voltooid. Op latere opnames
zijn nog meer gegraven stellingen zichtbaar (collectie: Wageningen University & Research, Special Collections).
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Objecten aangetroffen op de akker tussen de Westerbouwing en de Veerweg. Diverse ontplofte messing
hulzen voor zowel het 4,7 cm als het 7,5 cm kanon van de Franse tank van Leutnant Höser. Deze tank
werd uitgeschakeld op 21 september 1944, waarna de munitie ontplofte. Ook werd er een plaatje met
Franse tekst aangetroffen. De tekst doet vermoeden dat het plaatje de locatie aangaf van onderdelen
en toebehoren (“accessoires & rechanges”) van (het affuit van?) het 4,7 cm kanon. De vondsten werden
aangetroffen op de locatie waar de tank is uitgeschakeld, binnen de cirkel op de luchtfoto.

Göring’ wordt (naar hun commandant) ook wel
het Wossowski Bataillon genoemd.
In de vroege ochtend konden zij na een aanval
de Britten op de Westerbouwing terugdringen
tot de kruising bij de Veerweg en de Van Borsselenweg. Zie voor de situatie die hierna ontstond
de hoogtekaart (p15). Wossowski zelf nam de
strategische hoogte in. De infanterie kreeg die
dag steun van vier tanks van Panzer Kompanie 224. Deze eenheid beschikte in totaal over
achttien inzetbare Franse tanks, vooral van het
type Renault Char B2. Deze tanks waren al veel
eerder op het Franse leger buitgemaakt en voor
eigen doeleinden ingezet.
FRANSE TANKS EN HUN LOT
Door eerdere publicaties weten we al erg veel over
deze eenheid en hun voertuigen. Zo is bekend
dat het 7,5 cm kanon bij de meeste van deze
tanks werd vervangen door een vlammenwerper.
Dit vreselijke wapen werd in en om Oosterbeek

ook tegen de Britten ingezet. Overigens beschikte
elke tank naast de vlammenwerper of het 7,5 cm
kanon ook nog over een 4,7 cm vuurmond.
Voor de meeste van deze tanks liep het slecht af.
Dit gold ook voor de aanval van het Wossowski
Bataillon en de Franse tanks. Vanuit de omgeving
van de Valkeniersbossen en de Westerbouwing
trokken zij oostwaarts, onder meer over de Veerweg en Benedendorpsweg, maar ook dwars door
het bos. De voorste tank werd midden op de eerder genoemde akker uitgeschakeld. Een treffer
van het draagbare antitankwapen (PIAT) van Private George Everington (12 Platoon, B Coy, The
Border Regiment) dwong de tank tot stoppen.
Commandant van de tank was Leutnant Heinrich Höser, die bij een ontsnappingspoging uit de
tankkoepel sneuvelde door Brits machinegeweervuur. De tank bleef midden op de akker achter.
In totaal werden drie van de vier daar ingezette
tanks spoedig vernietigd (twee door Private Everington), waarna de vierde zich terugtrok. Voor
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de infanterie van het Wossowski Bataillon liep het
eveneens slecht af. Zij leden zeer zware verliezen,
en Oberleutnant Artur Wossowski zelf sneuvelde.

kende wapens door de Duitsers, maar toont door
zijn conditie tevens de allesvernietigende kracht
van een door Brits vuur uitgeschakelde tank.

VONDSTEN OP DE AKKER
In het licht van de gevechten zijn enkele vondsten op
de plek waar de tank tot stilstand is gekomen en achtergelaten boeiend: ontplofte hulsbodems van zowel
4,7 cm als 7,5 cm granaten van Franse productie.
De objecten uit het bodemarchief van beide kalibers
maken het vermoeden zeer sterk dat dit exemplaar
op de akker géén zogeheten Flammpanzer was,
want de hulsbodems geven aan dat deze tank nog
over zowel zijn oorspronkelijke 4,7 cm als 7,5 cm
kanon beschikte. Het zet ook aan het denken: was
er bewust voor gekozen om hier een dergelijke tank
met primair kanon in te zetten en geen vlammenwerpervariant? En zo ja, waarom is daartoe besloten?
Speelde het open terrein op de akker hierbij een rol,
in tegenstelling tot de beboste omgeving eromheen?

SPOREN LANGS DE OORSPRONGBEEK
Uiteindelijk lukte het de Duitsers toch om de
kruising Veerweg-Van Borsselenweg in te nemen. De overgebleven Britten van B Coy waren
toen al verder (noord)oostwaarts teruggetrokken. Posities van deze eenheden zijn opgetekend
(zie hoogtekaart), maar deze geschreven bronnen zijn wellicht niet compleet.

De staat van de vondsten toont tevens aan dat
de munitie in de tank is ontploft nadat de tank
werd geraakt door Brits vuur. De bodem is losgescheurd van de rest van de huls en is opgekruld:
het geeft de kracht aan van de ontploffing van de
munitie nadat de tank vlam vatte. Dit object is
niet enkel een ooggetuige van de inzet van afwij-

In dit licht is het belangrijk om te wijzen op de
schuttersputten die tegenwoordig nog langs de
Oorsprongbeek zichtbaar zijn (zie opnieuw de
hoogtekaart). Deze zijn reeds decennia bekend bij
menigeen en worden tevens in vele battlefield tours
getoond. De (nieuwe) grondeigenaar Geldersch
Landschap & Kasteelen heeft deze sporen echter pas
recentelijk laten beschrijven door de Archeologische
Werkgroep WO2 van de AWN, zodat zij er rekening
mee kunnen houden bij het beheer van het terrein.
De sporen zullen zo bewaard blijven in de toekomst.
Algemeen wordt aangenomen dat het Britse schuttersputten zijn uit de periode tot uiterlijk 22 september 1944. De posities liggen hoger dan de te

Één van de langwerpige sporen langs de Oorsprongbeek. Samen met nog enkele andere verlagingen wordt dit
spoor reeds decennia geïnterpreteerd als Britse schuttersputten van tijdens de Slag om Arnhem. Dit terwijl de
geschreven bronnen deze locatie niet noemen (foto: Leo van Midden, Archeologische Werkgroep WO2 AWN17).
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Hoogtekaart van het gebied rond de Westerbouwing aan de westelijke rand van de Perimeter. Hier lagen Britse pelotons ingegraven van B Company, 1st Battalion The Border Regiment. Het Wossowski Bataillon ressorteerde onder de Kampfgruppe ‘Von Tettau’. De kaart geeft de situatie aan van de aanvallen
op 21 september 1944. Te zien is dat de Westerbouwing qua hoogte zeer strategisch ligt ten opzichte
van het lage beekdal waar de Van Borsselenweg eindigt (bron: AHN2, bewerkt door de auteur).

verdedigen kruising Veerweg-Van Borsselenweg en
achter de Oorsprongbeek, die hier als een soort natuurlijk obstakel dient. Het viel tijdens het onderzoek naar deze sporen op dat de posities niet overeenkomen met de locaties van de eenheden van The
Border Regiment uit de geschreven bronnen.
De registratie van de sporen langs de Oorsprongbeek
en de vondsten op de akker zijn een mooi voorbeeld
van hoe resten in het landschap een toevoeging kunnen zijn op de bekende, historische bronnen.
– Martijn Reinders
Met dank aan Hans Timmerman, David van
Buggenum en Leo van Midden.
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Spreker Florian Huiskamp over de rol van Sosabowski vóór en tijdens de slag.

DE 1ST INDEPENDENT PARACHUTE BRIGADE IN

OPERATIE MARKET GARDEN

Op vrijdagavond 19 oktober vond de tweede thema-avond van de VVAM
plaats in buurthuis ’t Huukske in Arnhem. Dit keer werd de blik gericht op de
1st (Polish) Independent Parachute Brigade tijdens Market Garden. Hoofdspreker dr. Florian Huiskamp, in 2015 gepromoveerd op de inzet van Poolse
militairen in West-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog, nam de 42 aanwezigen mee terug naar de krijgshandelingen ten zuiden, en deels ten noorden van de Nederrijn in de septemberdagen van ’44.
Wie een goed begrip wil vormen van de inzet van
de Polen in het westen die vindt, zoals wel vaker,
de opmaat daarvan vroeg in het Interbellum. Florian maakte in kort bestek duidelijk wat de gevolgen
waren geweest van het ontstaan van de hernieuwde
Poolse staat in 1918, de betekenis van de gemilitariseerde samenleving, maar ook die van het Poolse pa-
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triotisme. Een samenleving waarin jonge mannen al
vroeg werden voorbereid om te dienen in het Poolse
leger. De meeste aanwezigen zullen ongetwijfeld
hebben geweten dat de Polen naast de Poolse parabrigade ook hebben bijgedragen aan de bevrijding
van het zuiden van Nederland, al was de omvang
van de Poolse strijdmacht in West-Europa toch een
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verrassing voor de toehoorders. Na de vrijlating van
Poolse militairen uit Russische gevangenschap, als
gevolg van het Sikorky-Maisky-verdrag in juli 1941,
wisten maar liefst 150.000 van hen de weg naar het
Westen te vinden. Nog eens 200.000 vochten, al
dan niet onder druk van de Russen, mee met het
Rode Leger tegen de Duitsers.
In relatie tot het thema is het belangrijk te begrijpen dat door de Poolse regering in ballingschap
was bedongen dat de 1st Independent Parachute
Brigade primair was opgericht om deel te nemen
aan de bevrijding van Polen. Om die reden waren
zij niet ingezet bij de operaties in Normandië in
de zomer van 1944. De brigade mocht uitsluitend
deelnemen aan kleinere operaties en zou bij een
verliespercentage van vijftien procent worden teruggetrokken. Deze voorwaarde verklaart wellicht
de kritische opstelling van Maj.-Gen. Sosabowski
over de haalbaarheid van operatie Market Garden.
We moeten ons realiseren dat de Poolse parachutisten de ontwikkelingen bij de opstand in Warschau waarschijnlijk veel belangrijker vonden dan
hun bijdrage aan de bevrijding van Nederland.
Dit gewapende verzet in eigen land begon op 1
augustus; lange tijd hebben de Polen gehoopt dat
ze daarin een rol mochten gaan spelen.
De betekenis van Sosabowski als commandant, en
zijn opstelling tegenover zijn Engelse militaire chefs,
bleef uiteraard niet onvermeld. Huiskamp portretteerde Maj.-Gen Sosabowski als een vaderlandslievende, sociale en vaderlijke commandant die zich,
met zijn sterk ontwikkelde gevoel voor ethiek, heeft
ingespannen voor het lot van zijn soldaten. Sosabowski was weliswaar kritisch over de plannen en
de onderschatting van de Duitsers, maar ook vastberaden. De kritiek van Montgomery na afloop van
de operatie dat de Polen ‘slecht zouden hebben gevochten’, om daarmee het mislukken van de operatie toe te schrijven aan het falende leiderschap van
Sosabowski, is dan ook volslagen onterecht.

EINDELIJK TER PLAATSE
Tijdens de inhoudelijke beschouwing over de Poolse
acties gedurende de operatie, werd nog eens pijnlijk
duidelijk met wat voor een onmogelijke opgave de
Poolse brigade was geconfronteerd. In het oorspronkelijke plan zouden de Poolse parachutisten eerst op
dinsdag 19 september ten zuiden van de verkeersbrug worden ingezet. De geplande inzet moest vanwege slechte weersomstandigheden worden uitgesteld waardoor een landing ten zuiden van de brug
geen optie meer was. Als alternatief werd een dropping zone bij het dorp Driel aangewezen. De Polen
zouden dan van daaruit met het veer oversteken om
de belegerde eenheden van Urquhart in Oosterbeek
te versterken. Op het vliegveld maakt Sosabowski
een nieuw plan dat hij deelt met zijn bataljons- en
compagniescommandanten. Maar nadat de motoren gestart zijn, wordt het vertrek als gevolg van het
slechte weer wederom met 24 uur uitgesteld.
Nog een dag later vertrekken op donderdag 21 september de Polen alsnog naar Nederland. Van de 114
vliegtuigen bereiken aan het einde van de middag
slechts 72 dropping zone K bij Driel. De overige
42 vliegtuigen hebben tijdens de vlucht opdracht
gekregen terug te keren naar hun basis in Engeland
vanwege de slechte weersomstandigheden. In plaats
van 1.568 Poolse para’s landen er slechts 1.003. Het
zijn de militairen van het 2nd Battalion en een deel

Sosabowski inspecteert zijn troepen.
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van het 3rd. Hoewel de Duitsers de landingsterreinen onder vuur kunnen nemen, blijven de verliezen
beperkt. Nadat de oevers van de Rijn worden bereikt, blijkt er geen pontveer meer aanwezig te zijn.
De overkant is in Duitse handen.

18
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Om 22.30 uur meldt Capt. Ludwik Zwolański
zich bij Maj.-Gen. Sosabowski. Zwolański is als
Poolse verbindingsofficier van de brigade ingedeeld bij de Britse luchtlandingsdivisie. Hij is
de Rijn overgezwommen en heeft een bericht
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van Maj.-Gen. Urquhart voor Sosabowski. Het
is de bedoeling om nog deze nacht Poolse para’s
met vlotten over te zetten. Om 01.00 uur krijgt
Sosabowski te horen dat de vlotten bijna gereed
zijn. Als om 03.00 uur ‘s nachts de vlotten er nog

steeds niet zijn, geeft Sosabowski zijn mensen opdracht weer terug te gaan naar Driel.
In de vroege morgen van vrijdag 22 september arriveren de eerste twee pelotons van het Household
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Cavalry Regiment in Driel. De pelotons onder leiding van Capt. Wrottesley hebben gebruik gemaakt
van de morgenmist en komen via Valburg en Heteren in Driel aan. Later op de dag arriveert een bataljon van de Duke of Cornwall’s Light Infantry en
een eskadron tanks van de Dragoon Guards.
Op vrijdagavond 22 september wordt een tweede
poging ondernomen om troepen over de Rijn te
zetten. Dit keer krijgt de 8th Parachute Company
de opdracht. Voor de oversteek zijn echter maar
vijf rubberopblaasboten beschikbaar. Met deze

opblaasbare boten lukt het om 52 para’s naar de
overkant te brengen. Op zaterdag 23 september
overlegt de chef-staf van de Poolse brigade op het
hoofdkwartier van de 130th Infantry Brigade in
Homoet hoe ze die nacht nog meer troepen over
de Rijn kunnen zetten om de opstellingen van 1st
Airborne te versterken. Daar wordt hem verzekerd
dat achttien boten en vuursteun voor de oversteek
van de Rijn beschikbaar worden gesteld. Om kwart
voor vijf in de middag komt op een dropping zone
bij Grave de rest van de Poolse parachutisten aan
de grond. Te voet begeven zij zich van Grave naar
Driel, waar ze op zondag aankomen.
In de nacht van zaterdag op zondag wordt met de
beschikbare boten voor de derde keer een poging
gedaan om troepen over de Nederrijn te zetten. Er
zijn uiteindelijk maar tien boten beschikbaar die
pas rond twee uur ’s nachts uur arriveren. In totaal
bereiken 153 Poolse parachutisten de 1st Airborne
Division aan de andere kant. Zij worden ingezet
aan de oostelijke zijde van de perimeter.

Sosabowski op vliegveld RAF Saltby, vlak voor vertrek.

23 september 1944: Sosabowski (links) in gesprek
met Maj.-Gen. Thomas in de buurt van Slijk-Ewijk.
(bron: collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie)
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PROVOCATIES
Op zondagmorgen 24 september komt Lt.-Gen.
Horrocks, commandant van XXX Corps, naar Driel.
Sosabowski is verbaasd dat Browning niet is meegekomen. Vanuit de kerktoren van Driel informeert
Sosabowski Horrocks over de situatie. Laatstgenoemde luistert, maar geeft geen informatie. Hij beperkt
zich tot de mededeling dat de Poolse bevelhebber
zich om 11.30 uur in Valburg op de commandopost
van de commandant van de 43rd (Wessex) Infantry
Division, Maj.-Gen. Thomas, dient te melden. Het
wordt een onplezierige bijeenkomst. Naast Thomas
zijn Horrocks en Browning aanwezig. In eerste instantie krijgt Sosabowski geen toestemming om
Lt. Dyrda als tolk bij het gesprek aanwezig te laten
zijn. Pas na aandringen stemt Browning in. Thomas
neemt het woord en informeert Sosabowski dat zijn
brigade vanaf nu onder bevel staat van de 43rd. Hij
kondigt aan dat die nacht het 4th Battalion van het
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Pauze tijdens de thema-avond in ‘t Huukske.

Dorsetshire Regiment en het 1st (Polish) Parachute
Battalion tegenover het veer van Heveadorp de Rijn
zullen oversteken. Het bevel wordt gelaten aan Brig.
Joe Walton, commandant van de 130th Infantry
Brigade. Voor de Polen is het een openlijke provocatie. Niet alleen omdat Thomas bepaalt welk Pools
bataljon wordt ingezet, maar vooral ook omdat hij
de oversteek laat uitvoeren door een generaal die lager in rang is dan Sosabowski. Het resulteert in een
aanvaring waarbij Horrocks Sosabowski geagiteerd
toesnauwt dat “hij onder bevel staat van hem en dat
hij moet doen wat hem wordt gezegd”.
Uiteindelijk wordt de operatie die nacht uitgevoerd. Niet om het bruggenhoofd verder uit te
bouwen, maar om de perimeter te behouden zodat de 1st Airborne Division kan worden teruggetrokken. Voor de pogingen om de andere kant van
de rivier te bereiken zijn om 01.00 uur nog maar
negen rubberboten beschikbaar. Als eerste steekt
het bataljon Dorsets over. Ze hebben de opdracht
gekregen de hooggelegen Westerbouwing in te
nemen. Van dat plan komt echter niets terecht.
Slechts de helft van de troepen bereikt de overzijde,

waar ze vervolgens vrij snel krijgsgevangen worden
gemaakt. De oversteek is opnieuw een fiasco. Om
02.15 uur wordt de operatie al stopgezet.
Op maandagmiddag 25 september wordt besloten de overgebleven Airborne-eenheden terug
te trekken over de Rijn. Deze evacuatie zal nog
dezelfde nacht plaatsvinden. De Poolse parachutisten van de 8th Company vormen de belangrijkste achterhoede. Slechts 2.323 man bereiken
de zuidelijke oever van de rivier. Onder hen bevinden zich 160 Poolse parachutisten. Ongeveer
120 Poolse militairen raken in Duitse krijgsgevangenschap. Dezelfde dag nog vertrekt de 1st
(Polish) Independent Parachute Brigade te voet
vanuit Driel naar Nijmegen. Op 6 oktober wordt
de brigade overgebracht naar een Britse basis in
België. Vanuit Oostende keren de Polen op 10 en
11 oktober per schip terug naar Engeland.
– Otto van Wiggen
Het proefschrift van Florian Huiskamp, Zonder vrees en zonder verwijt, is in te zien en gratis te downloaden op www.polishsoldier.nl.
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2006: Koningin Beatrix reikt in Den Haag de Militaire Willems-Orde uit aan de 6 Brygada Powietrznodesantowa, de 6e Poolse Parachutistenbrigade uit Krakau, de opvolger van de 1e Brigade.

HOE DE POLEN VAN DRIEL EERDER HUN EER HADDEN KUNNEN KRIJGEN

EÉN BRIEF TERZIJDE GELEGD

62 jaar moesten de Polen wachten op erkenning van hun daden tijdens de
Slag om Arnhem. Voor de meesten kwam deze uitgestelde eer te laat. Eén
ambtelijke handeling had ervoor kunnen zorgen dat de 1st (Polish) Independent Parachute Brigade ‘al’ in de jaren ’60 was onderscheiden.
Het is laat in de middag van 21 september 1944
als de eerste Poolse parachutisten bij Driel afspringen in een veldslag die al bijna niet meer te winnen
is. Ondanks verwoede pogingen van de Poolse en
Britse airbornes wordt de slag verloren. Tijdens de
gevechten komen meer dan 100 Poolse soldaten
om het leven. Na afloop van de slag verwijt de
Britse legerleiding de Polen dat ze niet klaar zouden zijn geweest voor het gevecht en dat ze niet
dapper genoeg hebben gestreden. Het zijn de Brit-
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ten die ervoor zorgen dat hun commandant, Major-General Sosabowski, op 9 december 1944 zijn
functie als brigadecommandant moet neerleggen.
PAPIEREN STRIJD
In september 1999, 55 jaar na de slag, maakt student-journalistiek Geertjan Lassche voor de Evangelische Omroep op Radio 1 een documentaire over
verpleegster Cora Baltussen uit Driel en de Poolse
veteraan Cpl. Wladijslaw Korob. De film beschrijft
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hun ervaringen met de Parachute Brigade tijdens de
Slag om Arnhem. Wanneer Lassche hoort dat de
Polen nooit zijn geëerd voor hun offers, stelt hij zich
ten doel een televisiedocumentaire te maken over
het aandeel van de Polen in de Slag om Arnhem.
In januari 2004 krijgt hij van de Evangelische
Omroep toestemming en geld om een televisiedocumentaire te maken. In de daaropvolgende
maanden interviewt hij een groot aantal veteranen,
ooggetuigen en oud-bevelhebbers over de kwestie.
Lassche kreeg steeds meer signalen dat in het verleden wel degelijk geprobeerd is de Polen te eren.
In de zomer van 2004 wordt in de archieven van
Defensie een document gevonden waarin koningin
Wilhelmina haar goedkeuring geeft om tien man van
de 1st (Polish) Independent Parachute Brigade een
koninklijke dapperheidsonderscheiding te geven.
Ook vindt Netwerk een brief van Cora Baltussen uit
1961 waarin ze de koningin vraagt of de Polen alsnog kunnen worden onderscheiden. Het blijkt dat
de koningin de brief weliswaar heeft doorgestuurd
naar Defensie, maar dat deze daar terzijde is geschoven ‘omdat het een politieke aangelegenheid betreft’.
Lassche probeert vervolgens contact te leggen met
Prins Bernhard. De prins is bereid zijn medewerking te verlenen aan de documentaire. Hij weet dan
nog niet van het bestaan van Wilhelmina’s fiat. In
september stuurt Netwerk de stukken naar het ministerie van Defensie, met het verzoek om een interview met de minister van Defensie, Henk Kamp.
Kamp geeft aan dat een ministerieel besluit uit 1952
het hem onmogelijk maakt moedige daden uit de
Tweede Wereldoorlog te belonen. Inmiddels is Prins
Bernhard geïnformeerd over het bestaan van de brief
van Koningin Wilhelmina. Prins Bernhard doet een
oproep aan de Nederlandse regering om de Poolse
veteranen en hun commandant postuum de hoogste
koninklijke dapperheidsonderscheiding, de Militaire Willems-Orde, toe te kennen.

GOD BLESS MONTGOMERY
Op 14 september 2004 zendt Netwerk een verkorte
versie uit van de documentaire God Bless Montgomery; De vergeten Polen in de Slag om Arnhem. Aansluitend is er een interview met Prins Bernhard. Naast
het nieuws dat koningin Wilhelmina in 1946 de Polen al wilde eren, en dat Prins Bernhard zich daarvoor
zelfs 60 jaar na de gebeurtenissen nog hard maakt,
komen nieuwe feiten boven water over het militaire aandeel van de Polen in de Slag om Arnhem. Na
de uitzending volgen Kamervragen van Frans Timmermans (PvdA) en Hans van Baalen (VVD) aan
de minister van Defensie en premier Balkenende.
Minister Kamp reageert op de Kamervragen dat hij
bij zijn besluit blijft. Zijn argument is dat het oude
ministeriële besluit hem dat onmogelijk maakt. De
Kamerleden Van Baalen en Timmermans laten het
er niet bij zitten en dienen op 3 december een motie
in waarin ze de regering verzoeken het Kapittel der
Militaire Willems-Orde alsnog onderzoek te laten
doen naar de mogelijkheid om postuum te kunnen
onderscheiden. De motie wordt door de hele Kamer
aangenomen. Prins Bernhard maakt dat echter niet
meer mee. Hij is op 1 december overleden.
Het Kapittel der Militaire Willems-Orde doet onderzoek naar het dossier. Een jaar later is voldoende
bewijs verzameld dat de Poolse parachutisten zeker
dapper hebben gevochten en een belangrijk aandeel hebben gehad in de operatie. Daarnaast vindt
het Kapittel een geheim, gecodeerd document van
Montgomery waarin hij beweert dat de Polen slecht
hebben gepresteerd. Deze uitspraak is het belangrijkste bewijs van de Britse vernedering van de Polen.
Op 31 mei 2006 reikt koningin Beatrix de Militaire Willems-Orde uit aan de 1st (Polish) Independent Parachute Brigade. De familie van Major-General Sosabowski neemt op dezelfde dag,
uit naam van de overleden generaal, de Bronzen
Leeuw in ontvangst.
– Otto van Wiggen
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Afbeelding 1: Duitse soldaten van diverse eenheden (fotograaf: Kriegsberichter Pospesch. Bron: Bundesarchiv)

MINISTORY 129: LOCATIE BEKENDE FOTO GEVONDEN (3)
In deze serie de voorlopig laatste ‘ontdekking’ van een tot op heden onbekende
locatie van een foto genomen tijdens de slag om Arnhem. Waarbij het ook van deze
foto niet zeker was of deze genomen is tijdens de slag. Het officiële fotobijschrift
luidde enkel: “Schlacht um Arnheim (…) Zu den rasch zusammengefasste deutsche
Kräften, die gegen die gelandeten Truppen eingesetzt werden, gehören Grenadiere
des Heeres, Männer der Polizei, Fallschirmjäger und SS-Panzergrenadiere.”
De locatie was dan wel onbekend, de foto zelf
is zeer veel gebruikt omdat deze naast de bijzondere compositie ook zo goed de verscheidenheid aan Duitse troepen en daarmee het
Duitse improvisatievermogen illustreert, zoals het originele bijschrift ook al zegt. Te zien
zijn in ieder geval een Waffen-SS-officier, Fallschirmjäger, Luftwaffe-soldaten en reguliere
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Wehrmacht-soldaten. De details op de achtergrond hebben vaak tot verkeerde conclusies geleid, zoals plaatsing op het spoorwegemplacement in Arnhem, in verband met de zichtbare
bovenleidingen. Het blijkt hier namelijk niet
om Arnhem te gaan, maar… de foto is genomen op het toenmalige Keizer Lodewijkplein
(nu Trajanusplein) in Nijmegen!
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De bomen op de achtergrond staan in het
Hunnerpark. We kijken in noordwestelijke
richting, de Waalbrug ligt een stuk achter de
bomen. De afgebeelde SS-Hauptsturmführer,
te identificeren aan het schouderepaulet, is
hoogstwaarschijnlijk Karl Heinz Euling, de
commandant van de Duitse stelling ter plekke.
De trampalen en andere staketsels zijn goed
te zien op meerdere foto’s uit 1944-45 (zie afbeeldingen 2 t/m 4).
Er kwamen zes wegen uit op het plein en er liepen
twee tramlijnen over. Beide tramlijnen kwamen
uit de St. Jorisstraat (de zuidelijke grens van het
Hunnerpark), één lijn ging naar de Meester Franckenstraat en de andere naar de Ubbergseweg. De
donkere paal rechts-midden op de Pospesch-foto
hoort bij laatstgenoemde tramlijn. De kromme
dwarsbalk waaraan de bovenleiding hangt, bevindt
zich links van de tram. De andere witte palen en het
portaal komen alleen voor op foto’s uit 1944-45.
Wellicht dat het een soort noodophanging is voor
de bovenleiding van de andere tramlijn.

Afbeelding 2: Keizer Lodewijkplein met uitgeschakeld Duits 88mm-geschut, kijkrichting zuidelijk
naar de Meester Franckenstraat (bron: collectie Regionaal Archief Nijmegen)

Het achterhalen van een locatie zoals bij deze foto
is als het zoeken naar een speld in een hooiberg. De
kunst is de hooiberg kleiner te maken. Daarnaast

moet je een beetje geluk hebben. Het kleine deel
van de hooiberg was deze keer, na een aantal andere
niet succesvolle pogingen, fotograaf Pospesch. Van
hem zijn maar een handvol foto’s bekend tijdens
Market Garden, waaronder een paar vroeg in de
slag bij het veer van Pannerden. Hij was verbonden
aan de Frundsberg-divisie en maakte foto’s van de
daar overstekende eenheden. Bij deze foto’s in Market Garden then and now Van Karel Margry (p. 359)
kom je in de beschrijving meteen een Hauptsturmführer tegen: Euling. Zijn eenheid was één van de

Afbeelding 3: Keizer Lodewijkplein, kijkrichting
oostelijk, op de achtergrond het afgebrande Huize
Belvoir, stelling van de Fallschirmjäger (bron: collectie

Afbeelding 4: Keizer Lodewijkplein, kijkrichting
zuidelijk. Linksachter Graadt van Roggenstraat,
rechtsachter Meester Franckenstraat (bron: collectie

Regionaal Archief Nijmegen)

Regionaal Archief Nijmegen)
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Afbeeldingen 5: Obersturmbannfuhrer Otto Paetsch (die ook in Arnhem vocht), Brigadeführer Heinz Harmel en Euling. De foto is uit februari 1945 (Bron afbeelding 6: Bundesarchiv, 183-2006-0819-500)

eerste die overstaken en zou uiteindelijk op de 18e
rond het middaguur aankomen in Nijmegen. Euling nam daar het bevel op zich van de stelling die
de zuidelijke oprit van de Waalbrug beschermde, in
het Hunnerpark en rond het Keizer Lodewijkplein.
Zoeken op foto’s uit 1944/1945 leverde daarna het
resultaat op van afbeeldingen 2 t/m 4.
Daarmee vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Bekend is dat Kampfgruppe Euling onder andere
bestond uit eenheden van Fallschirmjäger, Luftwaffe (Hermann Göring) en Waffen-SS. Dat komt
precies overeen met de afgebeelde soldaten op de
foto van Pospesch. Dat Pospesch in Nijmegen is
geweest weten we ook door de verklaring van mej.
C. Omboo uit Lent: “Zondagavond 17 september
kwam een Duitse persfotograaf bij ons vragen om
inkwartiering. De persfotograaf zei: ‘Ich mache das
Sie nicht mehr Soldaten bekommen!’ De naam
van de fotograaf was Carl Pospesch. ‘s Maandags
kwam hij van Nijmegen terug met gaten in de
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broek, van schoten, afkomstig van het Valkhof.”
Als deze 18e september klopt, dan moet de foto
gemaakt zijn op de middag van de 18e, want eerder was Euling er niet.
En dan over de identificatie van Euling: op bekende foto’s van hem uit de oorlog draagt hij bijna
altijd een veldpet. Dat was niet heel gebruikelijk,
maar ook niet uitzonderlijk (zie afbeelding 5). Er
zit ook zeker gelijkenis in de Hauptsturmführer van
afbeelding 1 en 5. Dat opgeteld bij het tijdstip en
de locatie maakt het bijna zeker dat het om Euling
gaat. Een paar jaar eerder en we hadden het hem zelf
kunnen vragen; hij is pas in 2014 overleden.
– Paul Meiboom
Met dank aan Karel Margry voor het oorspronkelijke bijschrift en Bob Gerritsen voor het citaat van Mevrouw Omboo uit Lent.
Reacties: pemeiboom@gmail.com
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TEEROSEN OP DE VELUWE – W.H. TIEMENS

Het ruim 30 jaren geleden uitgegeven boek Teerosen op de Veluwe van Willem Tiemens is nog steeds een bijzonder werk. Niet alleen omdat het gaat
over het destijds nieuwe Y-peilsysteem van de Luftwaffe, maar ook omdat
het uitgebreid verhaalt over het dagelijkse leven van de dames en heren die
tijdens de Tweede Wereldoorlog op Terlet en de Zijpenberg (bij de Posbank)
beide peilstellingen met de codenaam Teerosen - T voor Terlet - bemensten.
Tiemens had, twee jaar voordat Teerosen op de
Veluwe uitkwam, in 1984 al een ander boek gepubliceerd: Facetten van de Slag om Arnhem. Daarin
komt een aantal onderwerpen die direct of indirect met de Slag om Arnhem te maken hebben aan
bod, zoals het vermeende verraad van dubbelspion Christiaan Lindemans, alias King Kong. Maar
ook een verhaal over Diogenes en de Teerosen,
de Duitse Luftwaffe-commandobunker van de 3.
Jagd-Division aan de Koningsweg in Schaarsbergen en beide Teerosen-peilstellingen, waar op dat
moment vrijwel niemand nog iets vanaf wist.
Het interessantste hoofdstuk van dit boek is toch
wel de vertaling van een dagboek van een onderofficier van Teerosen 2, onder de noemer ‘Het bevalt
me hier goed…’. Dit dagboek is kort na de oorlog
teruggevonden in één van de leegstaande barakken
bij bunker Diogenes. Tiemens wist naderhand de
familie van de bewuste auteur op te sporen en kreeg
toestemming de dagboeknotities van 17 februari tot
en met 23 juli 1943 in vertaalde en geanonimiseerde vorm te publiceren. Dit relaas geeft een bijzonder
inkijkje in het dagelijkse leven van de mannen en
vrouwen op de Zijpenberg en bij Terlet en is zonder
twijfel de aanleiding voor Tiemens geweest om via
de gelegde contacten met de Interessengemeinschaft
Luftnachrichten Regiment 201 meer informatie
over beide Teerosen-stellingen te krijgen. Tijdens
de jaarlijkse bijeenkomsten van deze veteranenclub
sprak Tiemens met de dames en heren op leeftijd,

Teerosen op de Veluwe
Geschreven door: W.H. Tiemens
Uitgever: Lunet, Naarden 1986
ISBN: 90-71743-01-2
Formaat: 125 pagina’s
en kreeg hij toegang tot uniek fotomateriaal uit privécollecties. Uiteindelijk vormden deze verhalen en
foto’s de basis van wat wij nu als het Teerosen-boek
kennen, een publicatie waarvan bij mijn weten wereldwijd geen equivalent te vinden is.
Meestal gaat het in dit soort publicaties over de oorlogshandelingen sec, de gebruikte tactieken en de
technische achtergronden, maar die staan in dit boek
niet op de voorgrond. Dit boek gaat vooral over hoe
de jongens en meisjes van de Luftnachrichtendienst
in de beide nieuwe Teerosen-stellingen op de heide
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dauer’, die samen met zijn chef Oberleutnant Dr.
J.A. Schaeder verantwoordelijk was voor de technische ontwikkeling en tests onder oorlogsomstandigheden van onder andere het nieuwe Y-systeem.
Deze technische staf was in Arnhem ondergebracht
in het Christelijk Lyceum aan de Utrechtseweg, en
Fricke beschrijft in zijn brieven nauwkeurig wat op
17 september 1944 in de stad gebeurde en hoe zij
het frontgebied moesten verlaten.

Facetten van de Slag om Arnhem
Geschreven door: W.H. Tiemens
Uitgever: De Gooise Uitgeverij, Weesp 1984
ISBN: 90-269-4570-1
Formaat: 192 pagina’s
de oorlogstijd zo prettig mogelijk probeerden door
te komen. Dat er tussen de beroepssoldaten, dienstplichtige jongens en vrouwelijke vrijwilligers van de
Luftnachrichtendienst wel het één en ander voorviel,
valt uitgebreid in dit boek en in Facetten van de Slag
om Arnhem te lezen.
Overigens verliep de oorlog voor een aantal
Teerosen-mannen bepaald minder rustig, aangezien zo’n vijftig van hen vanaf 20 september
1944 onder leiding van Hauptmann Willi Weber werden ingezet bij de strijd in Elden en Elst.
In Teerosen op de Veluwe wordt gesteld dat Weber
vooral uit was op een onderscheiding, wat hem
na de oorlog door zijn collega’s werd nagedragen.
Interessant in het kader van de geschiedschrijving rond de Slag om Arnhem is trouwens ook de
briefwisseling die Tiemens heeft gehad met Flieger-Hauptingenieur Wolfgang Fricke, een civiele
Diplom-Ingenieur met militaire rang ‘auf Kriegs-
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Dat de door Tiemens opgeschreven technische en
tactische informatie over het Y-peilsysteem onvolledig en inmiddels hier en daar wat achterhaald
is, zal geen verwondering wekken. Alle informatie moest uit bestaande publicaties, voor zover
beschikbaar, briefwisselingen en gesprekken met
ooggetuigen worden opgetekend. Dat al die geïnteresseerden het na veertig jaar ook niet zo precies
meer wisten, het Y-systeem was immers geheim en
de informatie werd puur op ‘need-to-know’-basis
verstrekt, valt de in 2005 overleden Willem Tiemens niet aan te rekenen.
Het is echter zonder meer zijn verdienste dat hij de
moeite heeft genomen om vele, inmiddels overleden
Duitse betrokkenen te spreken en te schrijven en
daarmee een belangrijk stuk Arnhemse oorlogsgeschiedenis vast te leggen. Terecht dat Teerosen op de
Veluwe vandaag de dag nog steeds gezocht is. Kon ik
mijn exemplaar destijds nog voor enkele guldens kopen bij De Slegte, inmiddels doen nette exemplaren
minimaal het tienvoudige in euro’s.
– Willem Kleijn
Meer: www.airbornearnhem.nl/WillemTiemens
In de nieuwe rubriek Vergeten werk belichten we publicaties die de tand des tijds aardig goed hebben doorstaan, en die mede
om die reden nog steeds belangrijk zijn voor
een breder begrip van de krijgshandelingen in
oost-Nederland in WOII.
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Bezoekers op de Airborne-begraafplaats.

PERSOONLIJKE VERHALEN OP DE AIRBORNE-BEGRAAFPLAATS
Elk jaar in september kleuren de straten van Oosterbeek paars door de Airborne-vlaggen en worden de gevallenen herdacht. Steeds vaker gebeurt dat
met persoonlijke boodschappen die worden achtergelaten op graven en op
andere plekken. Wie laten die berichten achter en wat vertellen ze ons?
In de lommerrijke omgeving aan de noordrand van
Oosterbeek opent zich de Airborne-begraafplaats,
omzoomd door eikenbomen die op deze prachtige najaarsdag nog nauwelijks neigen naar herfst. In
de stilte is het neerploffen van de eikels op het gras
hoorbaar. Hoog in de strakblauwe lucht klinkt nu
en dan de ijle kreet van een buizerd. Op de zonovergoten begraafplaats trekken de vele bloemen direct
de aandacht: op de witte natuurstenen ‘Stone of
Remembrance’ en op het gazon voor de grafstenen.
De bloemen doorbreken het strakke ritme van wit
en groen. De asters, chrysanten, zonnebloemen,

losse witte rozen, boeketjes in rood, wit, blauw of
in andere kleuren zijn een week eerder neergelegd
door schoolkinderen uit de omgeving; op elk van de
1.754 graven. Een traditie die al in 1945 begon.
INGELIJSTE BIOGRAFIEËN
Op veel graven zijn boodschappen geplaatst, bevestigd aan bloemen of kransen of als losse tekst.
Vaak is het een persoonlijke boodschap aan de
overledene, zoals: ‘My Darling Dad, Love and
Miss you Always.’ Op een houten herdenkingskruisje staat geschreven: ‘from your grandsons
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who never knew you, from your son who never
forgot you.’ Niet alleen familieleden zijn naar
Oosterbeek gekomen om hun doden te herdenken, maar ook andere relaties. Namens de
kadetten en leerlingen van St. Mary’s College
Crosby zijn kransjes van kunststof poppies gelegd bij twee graven van oud-leerlingen van deze
school in een plaatsje bij Liverpool.
Vaak ook richten de ingelijste of geplastificeerde
teksten zich tot de bezoeker; sommige beknopt,
andere een biografie op A4. De verhalen belichten
de militaire loopbaan en vertellen soms ook waar
en wanneer diegene is omgekomen. Zo vertelt de
familie van Corporal Henry Large dat hij zich toch
weer vrijwillig aanmeldde, nadat hij in juni 1944
gewond was geraakt bij Caen in Normandië. In
Arnhem vocht hij bij de 5th Battalion The Duke
of Cornwall’s Light Infantry en was ‘Killed we
think in the action at Driel Holland.’ Een combinatie van een persoonlijke boodschap en een biografie vormt het gedicht dat de familie van soldaat
Stanley Hope, 16th Parachute Field Ambulance,
op zijn graf heeft geplaatst met daaronder een verwijzing naar de website met zijn levensverhaal.
KANTTEKENINGEN
Andere teksten gaan verder dan het persoonlijke verhaal en geven commentaar op de geschiedschrijving, zoals die bij het graf van de
Canadese geniesoldaat McKee. Hij is een van de
zeven Canadezen die omkwamen tijdens operatie Berlin, de evacuatie van de Airborne-troepen over de Nederrijn. De schrijver constateert
dat de meeste overzichtswerken over de Slag
om Arnhem geen aandacht besteden aan deze
evacuatie en vaak zelfs geheel voorbij gaan aan
de Canadese bijdrage aan deze operatie. ‘Buck’
McKee werd door granaatscherven geraakt,
toen hij op de zuidoever van de Nederrijn samen met anderen bezig was de stormboten van
de trucks naar de rivier te slepen.
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Een serie teksten gaat nog een stap verder, door een
kanttekening te plaatsen bij de identificatie van
enkele Poolse militairen. Ze tonen portretten met
een toelichting in zowel Engels als Pools en zijn
- voorzien van een mailadres - in een insteekhoes
gestoken. Bij de steen van een onbekende Poolse
soldaat met daarop slechts de rang en aanduiding
‘september 1944’, onthult het A4’tje niet alleen
een naam en eenheid, maar ook waar, wanneer en
hoe deze man zou zijn omgekomen. Bij de graven
van twee onbekende Polen verklaart de tekst wie in
één van deze graven zou liggen; deze Pool zou kort
na de landing zijn doodgeschoten, nadat hij zich
had overgegeven aan de Duitsers. Er volgen nog
drie aanvullingen, waarvan één bij een grafsteen
met een naam erop. Hier zou niet de persoon begraven liggen die vermeld staat op de steen… Verspreid over de begraafplaats ligt het verslag van de
gedreven zoektocht van een Pool naar de identiteit
van zijn omgekomen landgenoten. Dat is een zeer
nobel streven, maar je moet wel heel zeker zijn van
je zaak om hier, op een begraafplaats, te vertellen
wie de onbekende doden zijn of – sterker nog – te
melden dat een verkeerde naam op een graf staat.
Hoe moet dat zijn voor Poolse nabestaanden die
zo’n tekst aantreffen op het graf van hun dierbare?
BEKENDE OORLOGSFOTO’S
Behalve door teksten wordt de herinnering aan
de doden ook levend gehouden door foto’s. Bij
veel graven zijn losse portretten geplaatst, vaak
studiofoto’s in uniform, meestal zwart-wit, soms
ingekleurd. Ook veel van de biografische teksten
zijn voorzien van portretten. Bijzonder zijn enkele
foto’s die tijdens de strijd zijn gemaakt. Zo is bij
het graf van soldaat William Preen, The Parachute
Regiment, een bekende oorlogsfoto in de grond
geprikt van enkele airbornes in een loopgraaf aan
de Van Lennepweg in Oosterbeek, aan de westzijde van de perimeter. Preen blijkt de meest linker
man te zijn, met stengun. De tekst verwijst naar
een Market Garden-website van een Nederlandse
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tiener. Bij Serjeant Turl, een glider pilot, ligt verscholen achter een vaas met rozen een andere bekende foto, waarop twee glider pilots voorzichtig
de uitgebrande ULO aan de Kneppelhoutweg betreden. John Turl is de achterste man, met Lee Enfield-geweer, aldus het handgeschreven bijschrift.
De foto is gemaakt op 21 september 1944, vier dagen voor Turl zou sneuvelen. Het is bevreemdend
om deze bekende foto’s niet in een boek te zien,
maar op het graf van de gefotografeerde persoon.
HERDENKINGSTOUR
Niet alleen op de begraafplaats worden boodschappen achtergelaten, maar ook bij oorlogsmonumenten. Dezelfde middag kom ik op verschillende plekken dezelfde berichten tegen, waardoor een beeld
ontstaat van de herdenkingstour die familieleden
maken. Zo vertelt een ingelijst tekstje bij het graf
van Sergeant George Edward Thomas dat hij het
bevel voerde over een 17-ponder-kanon dat stond
opgesteld in de uiterwaarden bij de Oude Kerk in
Oosterbeek, waar hij dodelijk gewond raakte. De
tekst meldt ook dat de as van zijn vrouw 62 jaar na
zijn dood is uitgestrooid op zijn graf. Zijn familie
heeft ook de Oude Kerk in Oosterbeek bezocht, getuige het identieke lijstje dat daar bij het monument
achter de kerk is geplaatst, op steenworp afstand van
de plek waar hij overleed.
Ook na de oorlog overleden veteranen worden hier
op verschillende plekken herdacht. Zelfs veteranen
die elders zijn begraven, zoals Ken Fleet, B Company, 156 Battalion, The Parachute Regiment.
Zijn vrienden herdenken hem met bloemen bij het
graf van Lieutenant Colonel Des Voeux, de bataljonscommandant van 156 Battalion. Ook op de
plekken waar dit bataljon gevochten heeft, liggen
bloemen voor hem, zoals bij de battlefield markers aan de Dreyenseweg en bij Hackett’s Hollow
aan de Valkenburglaan. Fleet overleed in 2005 op
89-jarige leeftijd. Ook signaller George Wray, 2nd
Battalion, The Parachute Regiment, overleefde de

oorlog. Hij bereikte de Arnhemse Rijnbrug, maar
raakte daar gewond en in krijgsgevangenschap. De
verbindingsman wist te ontsnappen, trouwde na de
oorlog en kreeg twee kinderen, aldus de tekst die geïllustreerd is met foto’s van George: achter het stuur
van een jeep, poserend bij een Dakota en met kameraden aan het bier. Ik kom ‘m niet alleen tegen op
de begraafplaats voor het ‘Cross of Sacrifice’, maar
ook bij de Airborne-gedenknaald voor Museum
Hartenstein, bij een monument achter hetzelfde
museum en bij de Oude Kerk in Oosterbeek.
Ook de Pool die onderzoek doet naar vermisten,
heeft een tour door de omgeving gemaakt. Op de
Hemelse Berg heeft hij een A4’tje aan een boom
bevestigd. In deze omgeving moeten nog twee
militairen in een veldgraf liggen, omgekomen
daags nadat ze over de Nederrijn in Oosterbeek
waren aangekomen. Twee boeketjes, een rode
roos en een Pools vlaggetje maken een herdenkingsplek van deze boom, waarop aan de andere
kant een wegwijzer is aangebracht voor een hardloopwedstrijd ‘in een uniek landschap’.
Door de achtergelaten boodschappen krijgen enkele mannen een gezicht, krijgen we een glimp
van hun lotgevallen en voelen we hoe ze worden
gemist. Het zijn slechts enkele van de 1.754 hier
begraven doden. Degenen van wie we de naam,
het gezicht of het verhaal niet kennen, worden
niet minder gemist. Dit besef spreekt ook uit de
overpeinzing die een bezoeker heeft neergelegd
bij enkele (naamloze) graven:
Elke naam is een gezicht
Elk gezicht is een mens
Elk mens een lege plaats
Elke lege plaats verdriet
Ieder gezicht een uniek verdriet.
– Ruurd Kok
Met dank aan Geert Maassen voor zijn commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
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HET RAADSEL VAN ALBIN

Behalve in het Airborne Museum Hartenstein zijn in diverse musea in Nederland en daarbuiten voorwerpen te
vinden die een relatie hebben met de Slag om Arnhem.
In de collectie van Oorlogsmuseum Overloon bevindt
zich een battle dress van een Poolse parachutist die een
paar intrigerende vragen oproept.
Albin Krzysik

In de jaren negentig kreeg het Airborne Museum via
de Poolse ambassade bericht dat een Poolse veteraan
zijn battle dress aan het museum wilde schenken. De
toenmalige Poolse militaire attaché was echter van
mening dat het uniform beter op z’n plaats was in
het Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon (nu:
Oorlogsmuseum Overloon). Het Airborne Museum

had reeds een aantal Poolse uniformen en Overloon
voegde het gewilde stuk graag toe aan de collectie.
PARACHUTE OF ZWEEGVLIEGTUIG?
De battle dress is gedragen door 2/Lt. Albin Krzysik. Albin maakte, volgens de overlevering, deel uit
van het Poolse voordetachement en landde, zo gaat
Op het uniform zien we zijn parachutisteninsigne met
lauwerkrans. Het nummer van zijn brevet is 553, het
nummer van de lauwerkrans voor gevechtssprongen
is 26. Het huidige uniform heeft de rang van kapitein.
Voor zijn inzet ontving Krzysik het Kruis voor moed.
Op de kraag zit links en rechts het kraagembleem
van de Poolse parachutisten. Deze zijn geborduurd
en zijn waarschijnlijk een privé-aankoop.

Als onderscheidingen draagt hij de volgende
batons: Bovenste rij: Krzyz Walecznych 1939-1940
(‘Kruis voor dapperheid’), Krzyz NA POLU CHWALY
1944 (Kruis ‘Op het veld van eer’), Medal WOJSKA
met gesp voor de 2e toekenning (Legermedaille)
Onderste rij: The War Medal; The Africa Star; The
France and Germany Star.
Op de linker borstzak zien we verder het embleem
van de vooroorlogse Poolse Highland Rifle Brigade.
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het verhaal, tijdens de Slag om Arnhem ten noorden
van de Nederrijn. Dat dit niet heel waarschijnlijk is,
blijkt uit Jan Lorys’ 1st Polish Independent Parachute
Brigade Group: Polish Airborne Forces in World War
II at Arnhem-Driel 1944: list of participants. Op
pagina 66 valt te lezen dat Krzysik tot het brigadehoofdkwartier behoorde en op onbekende datum is
geland. En wel per zweefvliegtuig.
Maar hoe kwam Albin dan aan de lauwerkrans
voor gevechtssprongen? De enige sprong die hij
had kunnen maken tijdens Market Garden was
bij Driel. Tenzij hij landde met de hoofdmacht
van 1st Airborne op 17 september. Nog maar
eens een boek erbij gepakt. In George Cholew-

TAXI’S, T-SHIRTS EN MEER
De website www.marketgarden.com was bij de start
in 1993 één van de eerste websites op het Nederlandse internet. Inmiddels kan de wereldwijd opererende Market Garden Foundation (MGF) bogen op
een aardige ‘track record’ die veel verder gaat dan
het runnen van een site. Een korte geschiedenis van
de stichting vanaf de 60e herdenking van de slag.

2004: Onthulling van het Digitale Monument, officieel gelanceerd tijdens de 60ste herdenking en live op
televisie uitgezonden. Het Digitale Monument bevat
dossiers met gegevens en foto’s van ruim 3.363 luchtlandingstroepen, ondersteunende eenheden en 640
burgers die tijdens operatie Market Garden om het leven kwamen. Veel dossiers bevatten informatie over de
omstandigheden waarin of waar de betreffende persoon
het leven heeft gelaten. Het Digitale Monument wordt
nog steeds uitgebreid. In 2004 lanceerde de MGF ook
een t-shirtcampagne voor de schoolkinderen van Oosterbeek. De shirts, met daarop het bekende “I am a child
of freedom”, zijn vandaag de dag een collector’s item.
2005: Uitgave van het boek All men are brothers, met
daarin de roll of honour van de 1st (Polish) Independent Parachute Brigade.

czynski’s De Polen van Driel lees ik dat die dag
maar één Poolse parachutist afgesprongen is, namelijk: Alphons Pronobis, 1e luitenant, wingnummer 1353, gevechtssprong nr. 14. Alphons
was verkenner voor de brigade. Saillant is dat
Alphons volgens het Polish Institute en Sikorski Museum, niet op 17 maar op 18 september
1944 landde. Ook met een zweefvliegtuig. Eén
van deze tien Poolse gliders vervoerde een detachement van het brigadehoofdkwartier. Dat
Cholewczynski ernaast zit is niet aannemelijk.
Daarvoor zijn de naam en datum te specifiek.
Maar hoe de lauwerkrans op het uniform terecht
is gekomen, wist waarschijnlijk alleen Albin.
– Wybo Boersma
2006: Oprichting van het Aircrew-monument,
aan de achterzijde van het Airborne Museum,
waar sinds de onthulling elke zaterdag van het
herdenkingsweekend een plechtigheid plaatsvindt. 2006 was ook het jaar waarin werd bijgedragen aan het eerherstel van de Polen; MGF is
toezichthouder van de Bronzen Leeuw van de familie Sosabowski.
2012: Overtocht uit Engeland met 86 Londense taxi’s
van 160 WO2-veteranen voor het bijwonen van de 4
mei-herdenkingen en de viering van Bevrijdingsdag.
2013: Oprichting van het RECCE-monument,
achter de naald tegenover het museum.
2015: 4 en 5 Mei: de laatste grote ‘taxi-actie’ van
Britse WO2-veteranen, waaronder een groot aantal
Market Garden- en Arnhem-veteranen.
2016-2018: Organisatie van de komst van vijf Arnhem-veteranen als eregast voor de 70e Airborne
Wandeltocht. Ook zij kwamen per taxi.
2018: Onthulling van het monument voor Dakota 626 aan de Bakenbergseweg in Arnhem, in
samenwerking met The Royal British Legion Holland Branch. Voor verdere details zie: https://
www.fz626.com. Meer over dit monument in de
volgende uitgave van Airborne Magazine.
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REACTIES

“MISSCHIEN WEL MEER GELEERD

DAN VAN EEN HEEL BOEK”

Hallo, mijn naam is Teun
van Ingen, ik ben dertien jaar oud en woon in
Rhenen. Ik ben op 6 oktober met mijn vader naar een battlefield tour over
het 1ste bataljon van het Border Regiment geweest.
Van tevoren wist ik bijna niks over dit bataljon, dus
was het in het begin moeilijk om te begrijpen welke
compagnie waar landde en waar ze naar toe gingen.
Ik ben best wel geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog en ik heb al een keer een spreekbeurt
gehouden over de Grebbeberg. Ik loop elk jaar
mee met de Airborne wandeltocht en ben een
paar keer in het museum geweest, maar had
nooit echt nagedacht over de slag om Arnhem.
Ik ben trouwens Vitesse fan en weet wel dat Vitesse in september een wedstrijd in het Airborne-shirt speelt. Maar meer wist ik eigenlijk niet
over Market Garden en zo.
Omdat ik graag meer wilde weten over de slag,
ben ik meegegaan met een battlefield tour van
de vereniging. Ik vond het echt geweldig! Ik was
verbaasd over wat er zich overal had afgespeeld,
en niet alleen de verplaatsingen van de troepen,
maar ook heel veel persoonlijke verhalen van
soldaten en ook gewone burgers. De pauze was
heel leuk. De reenactors maakten het verhaal helemaal bijzonder. Ze deden foto’s na op de plek
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Battlefield tours vooral voor mannen
van middelbare leeftijd, gestoken in
een polo met regimentsembleem?
Teun van Ingen, een tiener met interesse voor krijgsgeschiedenis, bewijst
anders. Hij schreef naar Airborne Magazine over de Border Regiment-trip
waaraan hij in oktober deelnam.
waar het ook echt gebeurd is en ze lieten heel
mooi zien wat het verhaal was dat erbij hoorde.
Ik heb veel geleerd over de landingszones en de
verschillende eenheden die rond Oosterbeek
zijn geland. Maar niet alleen van de geallieerden heb ik veel geleerd, maar ook van de Duitse kant en wat zich daar allemaal afspeelde. Ik
ben nu ook op een aantal plekken geweest waar
ik vaak kom voor de wandeltocht en waar iets
heel belangrijks is gebeurd. Wat wist ik eerst
allemaal nog niet.
Het mooiste vond ik dat de gidsen Erik en Luuk
de luisteraars zo meetrokken in het verhaal van
de vele plekken waar we waren geweest, en dat
hoe verder we kwamen ik steeds meer zin had om
meer en meer te weten te komen. Aan het einde
van de tour had ik het gevoel dat als ik nog een
keer de kans krijg om mee te gaan met een tour
dat ik dat zeker weer zou doen. Van deze tour heb
ik misschien wel meer geleerd dan van een heel
boek. Eigenlijk in één woord geweldig!!!
Met vriendelijke groet,
Teun van Ingen
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VOORLOPIG PROGRAMMA 2019
VOORJAAR

15 februari: Thema-avond
Anti-tank tijdens de slag om Arnhem
16 maart: Algemene
Ledenvergadering met lezing Landstorm
13 april: Boekenmarkt
27 april: Battlefield tour: 156 Parachute Bn
12-16 mei: Battlefield tour: Normandië
18 mei: Thema-dagdeel
The Glider Pilot Regiment
Juni: Thema-avond (volgt)
NAJAAR

7 september: Battlefield tour: Lombok
September: Battlefield tour:
Market Garden (volgt)
5 oktober: Battlefield tour: Pegasus 2
16 november: Airborne Day
13 december: Thema-avond (volgt)
Voor meer informatie over de verschillende activiteiten, opgave van deelneming en eventuele wijzigingen
zie de website www.vriendenairbornemuseum.nl of
mail naar activiteiten@vriendenairbornemuseum.nl

VERSCHIJNING AIRBORNE MAGAZINE
NUMMER 14 - APRIL 2019
NUMMER 15 - AUGUSTUS 2019
NUMMER 16 - DECEMBER 2019
BIJDRAGEN
De redactie van Airborne Magazine verneemt graag uw reacties en suggesties, en verwelkomt bijdragen. Vraag voor een soepele
afwerking de aanleverinstructies aan via
het e-mailadres magazine@vriendenairbornemuseum.nl.

Uitstallingen van leden op Airborne Day 2018.

DE ACHTERZIJDE
De Poolse president Andrzej Duda heeft op 11
November 2018, de Poolse Onafhankelijkheidsdag, postuum De Orde van de Witte Adelaar uitgereikt aan Stanislaw Sosabowski (1892- 1967).
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Polen haar
onafhankelijkheid herwon.
De Orde van de Witte Adelaar, in het Pools Order Orła Białego, is de hoogste onderscheiding
van Polen die zowel aan burgers als aan militairen
wordt toegekend vanwege hun grote verdiensten.
De orde is aan nog 24 andere beroemde Polen
postuum uitgereikt.
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Olieverfschilderij van
Maj. Gen. Stanislaw
Sosabowski in het Muzeum Wojska Polskiego, Warschau, Polen
(zie ook pagina 35).
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