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1. Themadag: De westelijke perimeter 

De Britse perimeter rond Oosterbeek kan ruwweg worden verdeeld 
in een oostelijk deel, dat front maakte tegen de vanuit Arnhem 
oprukkende eenheden van de 9.SS Panzerdivision, en een weste-
1 ijk deel dat front maakte tegen de uit het gebied Ede 
Wageningen komende Duitse troepen. Dit laatste gedeelte van de 
perimeter, dat liep van De Sonnenberg/Graftombe, via de "Koude 
Herberg" naar De Westerbouwing, vormt het onderwerp van deze 
themadag. 

Op de voorkant van de omslag treft u een kaartje aan, waarop 
de route die gelopen wordt is aangegeven. Daarbij zijn de 
punten die een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens de 
"Slag om de perimeter" aangegeven. Op deze punten zal door een 
deskundige gids enige toelichting worden gegeven. Voor verdere 
achtergrondinformatie zijn enkele kaartschetsen en documenten 
als bijlage toegevoegd. 

Halverwege de route ligt het restaurant II De Westerbouwing 11 
• 

Hier is een lunch geregeld. De lunch vangt aan om 12.30 uur en 
het is de bedoeling dat deze gezamenlijk wordt genuttigd. Het 
tweede deel van de route voert door he t bosterrein van "De 

Hemelsche Berg" terug naar Hartenstein. Hier is nog tot 17.00 
uur gelegenheid voor museumbezoek. 

De totale lengte van de wandeltocht bedraagt ongeveer 5 kilo 
meter . Het is de bedoeling dat de deelnemers worden opge 
splitst in groepen van circa 20 personen . Iedere groep zal het 
traject afleggen onder begeleiding van een g i ds. 

2. De formatie van de westelijke p e rimete r (17 - 21 s eptember) 

Het westelijk deel van de perimeter wordt in hoofdzaak verde
digd door het 1st Bn The Border Regiment , dat onder bevel 
staat van Lieutenant-Colonel Tommy Haddon . Operatie Market
Garden heeft voor deze officier echter een b i j zonder onfor
tuinlijk verloop. Op 17 september, de eerste dag van de opera
tie, wordt zijn Glider in dichte mist tot een noodlanding ge
dwongen boven Engeland. De dag daarop vertrekt Lt. Col. Haddon 
met de tweede lift, maar opnieuw slaat het noodlot toe . Dit 
maal maakt zijn Glider een noodlanding boven België. Tot grote 
opluchting van Haddon be - vindt hij zich in bevrijd gebied en 
via de corridor slaagt hij er uiteindelijk in Driel te berei
ken, waar hij deelneemt aan de crossing van het 4th Dorsets. 
Maar, nog voordat hij zijn bataljon heeft bereikt, wordt de 
onfortuinlijke bataljonscommandant, op de Westerbouwing, door 
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de Duitsers gevangen genomen . Een lot dat overigens de meeste 
deelnemers van de crossing treft. Dit betekent dat het comman 
do over het 1st Border gedurende de luchtlandingsoperatie bij 
Arnhem in handen is van een plaatsvervangend commandant. In 
eerste instantie is dat de 2i/c Major H. Stuart Cousens . Rond 
de 19e september neemt Major Charles F . O . Breese , de comman
dant van de D-company, de bataljonsleiding van Cousens over. 

De westelijke perimeter komt in de avonö van 19 september 1944 
tot stand, als het 1st Bn The Border Regiment het laatste deel 
van de terugtocht op Oosterbeek voltooit. Als onderdeel van de 
1st Airlanding Brigade is het 1st Border in eerste instantie 
belast met het beschermen van de landingsterreinen op de 
Renkumse Heide . De toegewezen verdedigingszone van het 1st 
Border loopt van de spoorbaan Utrecht-Arnhem helemaal tot aan 
de rivier de Rijn. Voor de verdediging van deze uitgestrekte 
sector verdeelt het bataljon haar compagniën in zogenoemde 
'Company-groups', ieder voorzien van zware wapens (twee 6 -
ponder anti-tank kanonnen, enkele zware mitrailleurs en mor 
tieren ) , die hen in staat stelt zoveel mogeli j k zelfstandig te 
opereren. De compagniën van het 1st Border posteren zich langs 
zonder noemenswaardige tegenstand te ondervinden langs de 
westelijk toegangswegen tot de landingsterreinen . Nadat op 
maandag 18 september 1944 de tweede 'lift' de landingsterrei
nen op de Renkumse Heide heeft verlaten, begih~ het 1st Border 
in öe namiddag, volgens plan, aan een terugtocht in de rich
ting van Oosterbeek. Dit wordt de hoogste tijd, want de Duitse 
druk op de verspreid opgestelde compagniën van het bataljon 
neemt inmiddels gevaarlijk toe, vooral bij Renkum. De aldaar 
geposteerde 'B-company' van het 1st Border, weet tenauwernood 
aan een omsingeling te ontkomen. Zij moet daarbij noodgedwon
gen haar voertuigen en zware wapens achterlaten, met uitzonde 
ring van de twee Vickers MMG 1 s, die door de manschappen worden 
meegedragen . 

Volgens de in Engeland opgestelde plannen dient de 1st Airbor
ne Division een groot bruggehoofd te vormen rond de stad Arn
hem, dat zich uitstrekt tot Oosterbeek. Het , 1st Border heeft 
tot taak het westelijk deel van dit bruggehoofd bezet te 
houden. Een positie die ongeveer samenvalt met de westrand van 
Oosterbeek. De terugtocht van het 1st Border op deze verdedi 
gingslinie verloopt gefaseerd. Op maandagavond, 18 september 
1944, ligt het bataljon in het gebied ongeveer halverwege 
Renkum Oosterbeek, ter hoogte van de Hoog Oorsprong . Van 
noord naar zuid zijn de compagniën van het 1st Border als 
volgt opgesteld: 
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A - company 
C-company 
D-company 

B-company 

gebied Kasteel Sonnenberg/Graftombe; 
Utrechtseweg - kruising Wolfhezerweg; 
nabij de Italiaanseweg/landgoed "Hoog 
Oorsprong"; 
Oude Oosterbeekseweg ter hoogte van Hevea
dorp . 

De Duitse troepen volgen de terugtocht van het 1st Border op 
enige af stand . In de middag van 19 september meldt het Recce 
Squadron, dat voor de linies van het 1st Border patrouilleert, 
een verhoogde vijandelijke activiteit in de omgeving van 
Noordberg en Heelsum. Tegen de avond beginnen Duitse gevechts
patrouilles vanuit het westen de nieuwe stelling van het 1st 
Border af te tasten . Hoewel alle vijandelijke patrouilles 
zonder al te veel moeite worden verdreven, acht de commandant 
van het 1st Border het raadzaam verder terug te trekken. Het 
bataljon bevindt zich in een dicht begroeid, onoverzichtelijk 
terrein, waar het zicht en het schootsveld van de troepen a an
zienlijk wordt beperkt. Radioverbindingen komen in dit terrein 
a l he l emaal niet tot stand. Voor de compagniën van het 1st 
Border is het onmogelijk om op deze wijze onderling contact te 
houden, laat staan elkaar effectief met vuur te ondersteunen . 
De bataljonsleiding vreest dat de cornpagniën door een vastbe
raden vijandelijke aanval of door infiltrerende vijandelijke 
eenheden gemakkelijk kunnen worden geisoleerd en besluit 
daarom terug te vallen op een kortere verdedigingslijn in de 
omgeving van de Van Borsselenweg. Omstreeks 19. 00 uur wordt 
het bevel voor de terugtocht gegeven. 

In de loop van de nacht van 19 op 20 septerober installeren de 
cornpagniën van het 1st Border zich in de nieuwe stelling (zie 
kaart 1). De A - company, van Major Thomas E . Montgomery, hand
haaft zijn posities ten noorden van de Utrechtsestraatweg, i n 
het gebied van de Sonnenberg/Graftombe. De C- company, van 
Major William 11 Jock 11 Neill, valt terug langs de Utrechtse
straatweg tot bij de kruising van de 11 Koude Herberg". Hier 
posteert Major Neill zijn pelotons ter weerszijden van hoofd
weg. In voorste linie, rond de huizen aan de Wolterbeekweg en 
de Koude Herberg, bevinden zich de pelotons nrs . 17 en 18. Meer 
achterwaarts, langs de Van Lennepweg, gaan de pelotons nrs. 15 
en 16 in stelling. Major Neill's stelling wordt versterkt door 
anti-tank geschut, waaronder twee 17-ponders van de 1st Air
landings Brigade, dat verdekt staat opgesteld in de tuinen 
langs de Utrechtsestraatweg. Een sectie van het peloton nr . 16, 
versterkt door twee Vickers MMG' s, ligt in stelling aan de 
noordzijde van de Utrechtsestraatweg en bestrijkt met haar 
vuur het .open terrein tussen de C- en de A - company. 
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De D-company, onder bevel van de 2i/c Captain William K. 
Hodgson (Major Breese had het bataljonsbevel over genomen), 
ligt in stelling langs de Van Borsseleweg ter hoogte van de 
witte boerderij . Twee 6-ponder anti-tank kanonnen versterken 
de verdediging. Beide stukken liggen in stelling bij de boer
derij . Hier bevindt zich ook de compagnie' s CP. Eén van D 

company' s pelotons (nr . 19) ligt in een vooruitgeschoven posi
tie aan de Van der Molen Allee ter hoogte van Heveadorp. In de 
loop van 20 september wordt dit peloton echter door de opruk 
kende Duitse troepen afgesneden. Slechts een deel van de 
manschappen van het peloton slaagt erin de eigen linies te 
bereiken. 
De B - company, tenslotte, bezet de hoogte van de Westerbouwing. 
De compagnie, onder bevel van Major Tommy W. W. Amstrong, 
bezet met drie van zij n vier pel otons posities rond het cafe
restaurant "De Westerbouwing". Het vierde peloton (nr.12) 
betrekt een reservepositie in een boomgaard aan de aan de voet 
van de· Westerbouwing, bij het kruispunt van de Benedendorps 
weg /Veerweg. Hier bevindt zich ook de compagnie' s CP. Major 
Amstrong' s mannen zijn voor hun anti - tank verdediging aange
wezen op hun PIAT's. Beide stukken 6 -ponder anti-tank geschut 
waren bij Renkum verloren gegaan en zijn nog niet vervangen . 

Het bataljons hoofdkwartier bevindt zich aan de Van Lennepweg 
nr . 3 . In een naburig pand is ook de verbandspost van het 
bataljon ingericht (zie kaart 2 ) . 

De posities van het 1st Border liggen voor het merendeel in 
een heuvelachtig, bebost terrein, dat zich minder leent voor 
gemechaniseerde operaties. De Duitsers laten de strijd in deze 
sector daarom voornamelijk over aan hun infanterie, die voort 
durend tracht de Britse linies te infiltreren. Wel worden er 
enkele gecombineerde aanvallen met tanks en infanterie uitge
voerd. Deze richten zich vooral op de toegangswegen tot de 
westelijke perimeter, te weten de Utrechtsestraatweg en de 
zuidelijker gelegen Benedendorpsweg, die de smalle basis van 
het Britse bruggehoofd doorsnijdt. Bij de "Koude Herberg" en 
De Westerbouwing komt het daarbij tot een felle strijd. 

3 . De strijd om de perimeter {20 - · 26 september) 

De Duitse tegenmaatregelen vanuit het westen komen aanvanke
lijk traag op gang. De Wehrmachtsbefehlshaber Niederlande, 
generaal Christiansen, verantwoordelijk voor alle militaire 
aangelegenheden in het bezet gebied, reageert pas tegen de 
avond van de 17e september met het in het leven roepen van de 
Division Von Tettau, samengesteld uit haastig bijeengeraapte 
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eenheden in bataljonsterkte . De gevechtwaarde van deze e enhe
den is in het algemeen gering. Zi j bestaa n hoofdzakelijk uit 
bewakings- en opleidingsbataljons, voor een deel gevormd uit 
overbodig geworden personeel van luchtmacht en marine . 

De opdracht van Von Tettau is tweeledig. In de eerste plaats
dient hij de Britse luchtlandingstroepen aan te vallen en van 
de landingsterreinen bij Ede en Renkum te verdrijven . Daar
naast heeft hij tot taak het operatiegebied van zijn eenheid 
tegen nieuwe luchtlandingsoperaties te beveiligen . Later , als 
de Britse grondtroepen in de Over - Betuwe doordringen, wordt 
hier nog een taak aan toegevoegd. Von Tettau dient een Britse 
opmars in noordwestelijke richting over de Rijn of in de 
richting van de Betuwe te verhinderen. Zijn troepen betrekken 
daartoe stelling langs de Rijn ten westen van Oosterbeek en in 
de Betuwe bij Ochten . 

Op 20 september, nadat de Duitsers de strijd bij de Arnhemse 
verkeersbrug in hun voordeel hebben beslecht, vindt aan Duitse 
zijde een herschikking van de bevelvoering plaats . Generaal 
Harzer krijgt van Bittrich, de commandant van het II. SS Pan 

zerkorps, opdracht om de acties t egen de Britse perimeter bij 
Oosterbeek te coördineren en het Britse bruggehoofd te vernie
tigen. De Hohenstaufen bevindt zich op op dat moment nog op 
enige kilometers afstand aan de oost z ijde van de perimeter . 
Aan de westzijde naderen de onderdelen van de Di vis ion Von 

Tettau . Deze worden eveneens onder bevel van Harzer geplaatst . 
Tegenover het 1st Border staan de volgende eenheden van Von 
Tettau: Regimentsgroep Lippert, Fliegerhorstbataljon, Bataljon 
Eberwein, SS-Wachbataljon Helle, Kriegsmarine, Opleidingsba
taljon H.Goering (Worrowski) . Deze onderdelen worden onder
steund door de Panzer-Kompanie 224 (hierna Pz. Kp . ) , die is 
uitgerust met 1 7 in 194 0 op de Fransen buitgemaakte Renaul t
tanks van het type "Char B". Een deel van deze inmiddels zeer 
verouderde tanks komt bij Oosterbeek in actie. 

Op 20 september komt het tot een eerste serieuze aanval op äe 
posities van het 1st Border. Duitse infante);"ie, ondersteunt 
door canks van de Pz.Kp.224, trachten door te Britse verdedi 
ging te breken in het gebied van de Sonnenberg/Graftombe en 
bij de Koude Herberg. De aanvallen worden na een felle strijd 
door de Britten afgeslagen. Twee tanks van de Pz. Kp . 224 gaan 
bij deze acties verloren. 

Op 21 september slaan eenheden van de Division Von Tettau toe 
bij de Westerbouwing. Het bataljon Worrowski, bestaande uit 
recruten van onderofficiersschool van de Herman Goeringdivi
sie, verovert in een felle, bloedige strijd de Westerbouwing 
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op de pelotons van het 1st Border en stoten door tot aan d e 
gasfabriek. Hier komt de aanval tot stand . Een Britse tegen 
aanval mislukt en de Westerbouwing zal in Duitse handen blij
ven . Door de verovering van de Westerbouwing beheersen de 
Duitsers de gehele basis van de Britse perimeter. Hiermee gaat 
ook het Drielse Veer verloren . Deze kan niet meer worden 
gebruikt voor de Poolse parachutisten, die enkele uren later 
op de zuidelijke Rijn- oever landen. Bij de aanval op de Wes 
terbouwing verliest het bataljon Worrowski alle officieren, 
behalve één luitenant, en de helft van de manschappen. D~ie 
tanks van de Pz. Kp. 224 worden bij de We s terbouwing door de 
Britse PIATs buiten gevecht gesteld. Deze zware verliezen zijn 
mede een gevolg van het falend inzicht van een Oberst Schramm, 
d.ie na deze actie dan ook onmiddelijk wordt afgelost. Een 
groot aantal recruten wordt door Oberst Fullriede naar Duits
land teruggestuurd. Verdere inzet zou kindermoord zijn, zo 
schrijft deze in zijn dagboek. 

De Britten grendelen de Duitse doorbraak af met de Breesefor-
ce, genoemd naar 
sterkte van een 
pelotons van de 
parachutisten en 

haar commandat Major Breese. De eenheid, ter 
zwakke compagnie, is opgebouwd rond enkele 
A - Company van het 1st Border aangevuld met 

Glider pilots van andere eenheden. 

In de daaropvolgende dagen laat de Duitse druk op de oost- en 
westzijde van de perimeter niet af. Vanuit Duitsland worden 
versterkingen aangevoerd. Zo landt een pionierbataljon uit 
Glogau · op Deelen, die met gespecialiseerde uicrust:ing (o.m. 
vlammenwerpers) de strijd aanbindt met de Britten in Ooster
beek. Op zondag 24 september arriveren in lrrnhem de eerste 
onderdelen van de vanuit Duitsland aangevoerde 506. s. Panzer
)lbteilung, uitgerust met de zware Tiger II tanks. Omdat deze 
tanks door hun gewicht (ruim 70 ton) en omvang minder geschikt 
ZlJ n voor gevechten in de smalle straten van Oosterbeek 
Harzer meldt, dat in enkele gevallen de rioleringsbuizen in de 
straatjes bezwijken onder het gewicht van de Tiger tanks 
wordt het merendeel van deze tanks ter beschikking van de 
Frundsberg gesteld en de Over - Betuwe ingestuurd . . 

De situatie 
artillerie, 
het steeds 

in de perimeter wordt met de dag hopelozer. Duitse 
mortieren en Nebelwerfers bestoken onophoudelijk 
verder slinkende Britse bruggehoofd. Door een 

falende bevoorrading ontstaat een ernstig tekort aan munitie, 
voedsel en medicamenten. De Britten vechten voor een deel met 
buitgemaakte Duitse wapens. Z~j lijden honger en dorst. Gewon
den kunnen niet meer worden verzorgd. Desondanks blijven de 
Airbornes· zich fel verweren, daarbij steunend op de gedachte 
dat zij weldra door de grondtroepen van het 30th Corps zullen 
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worden ontzet. Van doorslaggevende betekenis is de Britse 
artilleriesteun die vanuit. Nijmegen wordt ontvangen. Menige 
Duitse aanval wordt met behulp van dit artillerievuur afgesla 
gen. 

Op 25 september geeft 
concentrische aanval 
Kampfgruppe Allworden 

Harzer opdracht de 
af te snijden van 

gesteund door de 

perimeter met een 
de Rijn- oever. De 
Kampfgruppe Harder 

penetreren vanaf de oostzijde de perimeter tot circa 500 meter 
van de westzij de, niet ver van het Britse hoofdkwartier in 
Hartenstein. Even lijkt het er op dat de Duitsers in hun opzet 
zullen slagen en de perimeter daadwerkelijk in tweeën zullen 
snijden. Hevig verzet en accuraat artillerievuur vanuit Nijme
gen, dat door Lt . Col. Loder Symonds tot op 300 meter van zijn 
schuilplaats nabij de Pergola wordt geleid, brengen de aanval 
tot stand. 

Aan Britse zijde valt het besluit de perimeter te ontruimen en 
de overgebleven manschappen naar de zuidelijke Rijn- oever te 
evacueren. In de nacht van 25 op 26 september trekken de 
restanten van de 1st i!.irborne Division zich terug over de 
Rijn. Van de vastberadenheid waarmee de Britten de perimeter 
verdedigen, getuige~ de verliezen van het 1st Border. Bij het 
begin van de luchtlandingsoperatie is de sterkte van het 1st 
Border 41 officieren en 754 man. Na afloop van de stri jd telt 
het bataljon nog slechts 9 officieren en 241 man. Van de 550 
man die niet terugkeren uit de strijd, verliezen 126 het 
leven. Hiervan sneuvelen 15 in de eerste drie dagen van de 
strijd. De overigen laten het leven tijdens de verdediging van 
de westelijke perimeter. 
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2 . 

3. 

Kasteel De Sonnenberg in de jaren dertig . Tijdens de 
slag was het kasteel niet bewoond (foto 
Gem.Arch.Renkum} . 

Ee::1 bl:.k op àe Sonne:1.berg::.aan . Op 20 

de 
september 
Pz . Kp . 224, 

werd 
~enaul ï:. "Char B 11

, behorend tot 
oversteke:1 van de Son~enberglaar. 
:7-pdr buicen gevechc gesteld 

van zeer nabij 
(foto Gem.Arch . Renkum 1 
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Op 18 en 19 
van het le 
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september verlenen de 1 ~ -<= 

Air landing Light Regiment 
Parachutisten Bri gade, in 

(foto IWM ) 

en 3e batterij 
R.~, vuursteun 
actie bij de 

Bij d e krui sing van de Kou de Herberg verliest de 
Pz .Kp.224 nog een Renault "Char B" Dit exemplaar 
was de commando-tank v a n de Pz. Kp . De tanks waren 
~icgerus t me t vlamme~werpers (fo~o Kobl e n z ) . 
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Ml½G Een Vickers 
bevonden zich 
de noordzijö.e 

in 
twee 

van de 

Manschappen van de 

stelling. Bij de 
van deze wapens in 
Utrecht seweg (foco 

Van Len:iepweg 
stelling aan 
IWM). 

C-Cornpany, 1st Border, in stel -
ling langs de Van Lennepweg (foto IWM ) . 
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Een 6-pdr anti tank kanon verdekt opgesteld 
tuin op de hoek Van Lennepweg/Utrechtseweg 
IWM). 

in een 
(foto 

Een 3" mortier, 
geeft Hoofdlaan, 

vrijwel 

bij de Van ingegraven 
vuursteun aan de C-Company. 

Lennepweg/ 
Uit de 

rechtstandige 
valt af te leiden, dat 
enkele ~onderden ~ete~s 

hoek 
de 

waaronder 
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oenaderd (foto 
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12 . 

De aanval van 
de 

het bataljon Worrowski van 21 septem
Westerbouwing , wordt ondersteund door ber, 

tanks 
Oude 
(foto 

tegen 
Pz . Kp. 224 Deze "Char B11 wordt van de 

Oosterbeekscheweg 
Gem.Arch.Renkum ) . 

uitgeschakeld door een 
op de 

PL~T 

Een tweede Renault "Char B" komt niet verder dan de 
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.... ....., 

Maj. A. F. 
Airlanding 
stein) . 

Norman-Walker, 
Light Battery RA 

commandant van 
( foto AB museum 

de 1st 
Harten-

13. Lt.Col. Loder Symonds DSO MC DSC, commandant van het 
Royal Artillery HQ (foto AB museum Hartenstein). 

15. Sgt . Norman Patton MID (foto AB museum Hartenstein) 
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Stille ge tuigen van 
l ' -_J.gt.. 

ander 
na de slag vol 
achcergelaten 

de strijd. Hee Park Hartenstein 
met verwoeste Jeeps, trailers en 
materiaal (foco 1 s Koolenz) . 
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