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Gemengde compagnie van hoofdzakelijk S. Staffords onder majoor Simonds. 

Restanten van het 1e, 3e en 11e parabataljon onder majoor Lonsdale. 

S. Staffords onder majoor Cain. 

Glider Pilots onder majoor Croot. 

Vickers mitrailleur. 

3" mortier. 

6 ponder antitankkanon. 

17 ponder antitankkanon. 

75 mm Pack houwitser. 

Vervaardigd naar een originele schets van luitenant-konone l Thompson van 19-9-'44 



HET 1st AIR LANDING LIGHT REGIMENT R.A. 

1 N DE SLAG C>M ARNHEM. 

Deze excursieg1ds werd 
samengesteld door. 

J. Kardot. 
C. van Roekel. 
W.T.B.de Ruyter. 

Uitgegeven ter gelegenheid van de themadag op zaterdag 18 juni 1994 

door de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum te Oosterbeek. 



PROGRAMMA: 

10.30-11.30 uur Ontvangst met koffie in het Airborne Museum. 
Bezichtiging van het nieuwe diorama van het Light Regiment 
Royal Artillery dat door de Vereniging Vrienden bekosligd werd . 
1 ndeling van de deelnemers in groepen. 

Vanaf 11. 30 uur Vertrek van de groepen voor een wandeting naar het Benedendorp 
via de Paasberg. 
Op de Paasberg zal de Heer H. Kardol uitleg geven over de strijd 
in dit gedeelte van Oosterbeek, waarbij de nadruk zal liggen op 
rol van de 21 st Independent Parachute Company. 

Vanaf 12. 30 uur Lunch in de Concertzaal in het Benedendorp. 

13. 30 uur Korte lezing over de artillerie bij Arnhem door de Heer W. Boersma. 

Vanaf 14. 00 uur Vertrek van de groepen voor een wandeling naar de voormalige 
posities van no 1, 2 en 3 battery in de omgeving van de oude kerk. 
Op deze posities zal uitleg worden gegeven door de gidsen 
C.van Roekel,H.Duinhoven en R.Voskuil. 

Vanaf ca 16. 00 u. Groepen wandelen terug naar het Airborne Museum. 
Mogelijkheid tot bezichtigen van het vernieuwde Museum. 
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POS I TIES VAN DE 2 1st ONAF , 
HANKEL IJK E PARACHUT ISTEN 
COMPAG NI E OP VRIJ DAG, 22 
SEPTEMBER 1944. 

Compagn ies hoofdk wa r t ie r. 

l e peloton. 

2e pe loton . 

3e pelot on. 

Schoo l en hu izen die in de laatste 
dagen door het 1 e en 3e pe1ot on 
v-.erden v erded igd. 

Hosp ita le n. 

Du itse pos it ies . 
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De Paasbe r g vormde gedu r ende de laatste 
d agen van de Slag om Arnhem de oosteli jk t 
grens van dit dee l van de peri meter . 
Voor d ien concentreerden de ak tivi teiten ir 

deze straat zich hoofdzake lijk in e n om de 
Paasbergschool, een groot gebouw toen dic t 
aan de weg gelegen . 

De Paasbergschool in 1944 . 

Sinds 1979 staat er een modern schoolgebc 
Voordat de Slag begon was deze school,ev 
als vele andere Oosterbeekse gebouwen, 
gevorderd en bezet door de Duitse Wehr
macht. Het gebouw d iende o.a. a ls opslag
p laats voor duizenden stafkaarten . 
Op zondagmiddag, 17 september sloegen de 
Duitsers halsoverkop op de vlucht. 
Vanaf maandagmorgen vroeg zien de bewo· 
ners de eerste Britten door de straat tre~ 
op weg van de middelste naar de zuidelij k 
opmarsroute richting Arnhem . 
De na de S lag posthuum met het Victor ia 
Cross onderscheiden Lance-sergeant John 
Baskeyfield ( op 20 september gesneuveld i, 
de Acacialaan) van het 2nd Bat. South Staf 
fords is ook één van degenen, d ie noodge
dwongen deze omtrekkende beweging moe~ 
maken. Van 18 op 19 september brengt hi j 
nacht door in de school . 
Op dinsdag , 19 september, wordt de schoc 
( naast de reeds bestaande hosp ita len Sch< 
oor d, Vreewijk en tafe lberg )door de 181 F i 
Ambulance ingericht als noodhosp itaal one 
leiding van de ( 24 jar ige ) kap itein-arts J 
Doy le. 
Vele burgers ver lenen daa r b ij de nod ige 
hu lp . 
Overal in de schoo l liggen a l snel ~300,m, 
lichtgewonden; in de gang , in de lokalen e , 
in de kelder . 
De st ri jd wor dt he viger en de Du itse r s k 
u it ooste lij ke ri c h t ing steed s di c hter b ij. 



-2-

Op donderdag,21 september, vindt een mortieraanval plaats op de school,die zwaa r 
wo r dt beschadigd. Er vallen 6 doden, onder wie Or. Paddy Doyle . Deze slachtoffer s 
worden later, op 1 oktober, begraven in een veldgraf achter de school . 

Veldgraven van de slachtoffers 
van de mo-rtier aanval achter 
de Paasber gschool. 

Na deze catastrofe wordt dit noodhospitaal opgeheven en de 60, nog aanwezige 
g::wonden worden overgebracht naar de Tafelber g. 
De volgende dag wordt de school weer door de Britten bezet en wel door het 
3e peloton van de 21 st Independent Parachute Company . 
De 11 21st 11 onder leiding van Majoor B.A.(Boy) Wilson had tot eerste taak gehad 
op de 17e, 18e en 19e september de landingsterreinen te markeren en te beveiligen. 
Daarna kwam men op 19 september in Oosterbeek ten zuiden van de spoorlijn 
terecht ( Ommershof, Graaf van Rechteren weg) , waarna men op de 22ste de opdracht 
kreeg de oostzijde van deperimeter te verdedigen. 
Het 1e peloton bezette de huizen onderaan de Stationsweg,het 2e langs de Pietersberg
seweg en later ( als steun aan het 1 0e parachutistenbataljon) langs de Utrechtseweg/ hoek 
Annastraat ( zie kaart) 
Nadat , op zondag, 24 september, de Polen het 1 e peloton op de Stationsweg hadden 
afgelost, trok dit peloton ter versterking naar de Paasber g (school), waar ook nog 
B gliderpilots met een bren zaten. 
Majoor Wilson zat met zijn hoofdkwartier in het huis op de splitsing Pietersbergseweg/ 
Paasberg . 
1 nmiddels waren de meeste bewoners van de Paasberg weggetrokken. Eén van de 
weinige huizen, die nog 1bewoond 1 waren, was nr 17, waar in de kelder 13 burgers 
verbleven ( waaronder schrijver dezes), terwijl boven hun hoofden de Britten ( 2e 
peloton) in gevecht waren met de Duitsers aan de overkant van de straat, waar 
gedurende lange tijd een sluipschutter zich schuil hield in de top van een pereboom 
achter het huis nr 22. 

De woning , Paasberg 1 7 waarom
heen de ge vechten plaats vonden . 
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The 1 st Airlanciing L i ght Regiment R. A . 

HISTORISCH O\/ERllCHT : 

De geschiedenis van het Light Regiment gaat terug tot februari 1941 toen uit 
officieren en kader van diverse gemechaniseerde lichte Batteries * ) de 458 1 ndependent 
Light Battery werd gevormd. Na een trainingsperiode in 1941 werd deze battery 
aan het einde van dat jaar toegevoegd aan de nieuw gevormde 1st Ai r borne Divisie. 
1 n de loop van 1942 werd na moeizaam overleg met de bevelvoerende autorite iten 
besloten tot het formeren van een Light Regiment. 
1 n februari 1942 was het zo ver. Officieren, kader en manschappen van het 458 
Pêltlery werden over de 3 nieuw te formeren batteries verdeeld zodat er zowel 
een gelijke graad van geoefendheid als een onderlinge band gehandhaafd bleef. 
Op 19 februari arriveerde de eerste commandant, de lt. kolonel Me Leod en op 16 
mei 1943 vertrok het Regiment uit Liverpool met als bestemming Oran in Noord
Afrika, alwaar het na een gevaarlijke overtocht op 26 mei werd ontscheept. 
1 n deze eerste periode, die grotendeels doorgebracht werd in verschillende kampementen 
a ldaar, vond er een commandowisseling plaats, waarbij de plaats van Mcleod ingenomen 
werd door lt kolonel W.F . K. ( 11 Sheriff11

) Thompson . 
Een intensieve training in het gebied rond Tunis volgde en de verouderde 3. 7 
inch houwitsers, die tot nu toe gebruikt werden, werden vervangen 
door de beter geschikte Amerikaanse 75 mm Pack houwitser MIAI, uitgerust met 
aen affuit voorzien van luchtbanden. Hierdoor was het mogelijk deze vuurmonden 
achter een jeep te vervoeren. 
Een verwarde periode volgde toen het opperbevel het niet nodig achtte het Regiment 
ir, te zetten bij de landingen op Sicilië . 
Toen de Airborne Divisie terugenomen werd van het Italiaanse front arriveerde 
het Light Regiment in Italië en werd zij opgenomen in het 8e leger om daa r de 
1e Canadese Divisie,, de Se Divisie en de New Zealand Divisie vuursteun te geven. 
Op 10 januari 1944 werd het Regiment van het front teruggetrokken nadat alle 
uitrusting was overgedragen aan het 165th Field Regiment en op 26 januari ging 
hêt terug naar Engeland. 
Hier volgde in het voorjaar van 1944 een intensieve training met zweefvliegtuigen 
en werd het Regiment 11 Airborne 11

• 

Na een verwarrende periode van allerlei geplande operaties die niet doorgingen 
ontving het regiment op 14 september 1944 de orders voor operatie Market. 
Na de terugkeer in Engeland werd lt kolonel Linton benoemd tot commandant en 
na de Duitse kapitulatie vertrok het Regiment naar Stavanger in Noorwegen om 
toezicht te houden op de Duitse ontwapening . 
Kort na haar terugkeer in Engeland werd de 1 st Airborne Divisie opgeheven en 
bij deze opheffing hield ook het 1 st Airlanding Light Regiment op te bestaan. 

* ) De Engelse term 11 Battery 11 is niet gelijk aan de 1-.Jeder landse 11 Batterij 11 en wordt 
dus in deze gids gehandhaafd als II Battery 11

• 



3rd Airlanding Light Battery. 

Battery Commander 
Battery Captain 
Command Post Officer 
Assistant Command Post Officer 

E-troop 

Troop Commander 
Gun Position Officer 
Troop Leader 

F-troop 

Troop Commander 
Gun Position Officer 
Troop Leader 

Majoor Linten ontving naar aan
leiding van zijn verdiensten in 
Oosterbeek een D. S. 0. ( Distin-
9uished Service Order.) 
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Major D. S. Munford. 
Capt D.Lindsay. 
Lt. P.W. Wilkinson 
Lt. J. Widdicombe. 

Capt. C.A. Harrison. 
Lt N. F. Farrands. 
Lt.A.V.Driver. 

Capt. T. M. Griffiths. 
Lt.T.A.Conlin. 
Lt F. P. D. Moore. 

, " 
Majoor Norman-Walker sneuvelde bij de 
Pergola op de Hemelsche Berg. Zijn graf 
werd nooit teruggevonden. 
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VOORBEELD VAN DE SAMENSTELLING VAN EEN TROOP. (Als voorbeeld C-Troop.) 

•/ehicle Off/ NCO/ 
_Iac.Sign: In Comm. 

:c 

_cc 

Capt Chard, 
Troop Comm. 

Lt. Donaldson. 
Gun Position 
Off icer ( GPO) 

-Le 1 Lt White 
Troop Leader. 

BSM Goodman 
Troop Sergeant 
Major. 

C 1 Sgt Hardy. 

Load: 

Jeep, Trailer, 22-set,68-set 
radio battery charging set 
radio remote control, Obser
vation equipment. 

J+T,22-set,RBCS,fire con
trol equipment,gun tannoy 
system. (verbindingsmateriaal) 

J+T ,22-set, RCBS,Spare OP 
and FC equipment,68-set. 

Personnel: 

22-set-2 driver/ops(Operators) 
68-set 1 signaller 
OPAck . 

22 set-1 driver/operator. 
GPOA1-! 
GPOA2-1 
Sign. NCO-1 

22-set-2 dr/ops 
68-set-1 signalman. 

1 n command Wagon I i nes and local def ence. 

i.c. A-sub section J+ T +75mm howitzer, gun ammo Driver+3 gun crew. 
and gun tools 

-C5 

C2 

CG 

C3 

:,7 

:a 

111 

M2 

fLC2 

Bombardier? 
2 ic A-sub 

Sgt Clark 
1 . c. B-sub sect. 

Brd Martin 
2ic B-sub. 

Sgt. Atkins 
ic C-Sub sect. 

Bdr ? 
2ic C-sub 

Sgt Turner 
ic D-sub sect. 

Bdr? 
2 ic D-sub. 

Signals NCO. 
(onderofficier) 

? 

? 

J+ 2T. Gun ammo and gun 
tools. 

Zie C1 

Zie C5 

Zie C1 

Zie C5 

Zie C1 

Zie C5 

J+T, RCBS Field telephone 
and line-laying equipm, 
75mm ammo, SAA, granades . 

J+T, Mise. sig. stores, 75mm 
ammo, SAA, grenades. 

J+T. Troop stores, 75mm ammo 
SAA, grenades. 

Driver+ 3 gun crew. 

Als boven C1 

Zie CS 

Zie C1 

Zie C% 

Zie C1 

Zie CS 

Driver+ 3 sigs 

Driver+ 3 sigs 

Driver+3 s1gs. 
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LIJST VAN NAAR AANLEIDING VAN 11 ARNHEM 11 TOEGEKENDE ONDERSCHEIDINGEN: 

D. S. 0. ( Distinguished Service Order) 

M.C. (Military Cross) 
Mentioned in Despatches 

M. B. E. ( Member of the British Empire) 
American Silver Star 
American D. S. C. (Dist. Service Cross) 
Bronzen Kruis 

Bronzen Leeuw 
D. C. M. (Dist.Conduct Medal) 

M.M.(Military Medal) 

Capt. A. Donaldson. 
Lt-Col. J. E. F. Linten. 
Capt. C.A. Harrison. 
Capt. P. Chard ( posthuum) 
B. S. M. Goodman. 
Capt. J. W. Walker. 
Bombardier E. Bolden. 
R.S.M. (Regt.Serg.Maj. )Siely. 
Major B.A.B.Taylor. 
Major G. de Gex. 
Lt-Col. W.F. K. Thompson, M. B. E. 
tance Bombardier Neale. 
Major D. S. Munford. 
Sgt. Newlands. 
Sgt. Daly. 
B.S.M.(Batt Serg.Maj.Barrett. 
Sgt. Newton . 
L/ Bdr. Dickson. 

CAPTAIN P.CHARD,EEN VOORBEELD VAN WEERGALOZE MOED. 

Ver verwijderd van zijn C-troop,op weg om contact te maken met de 4e brigade,stuitte 
hij op de Sonnenberg op oprukkende Duitse eenheden die ondersteund werden door een 
tank. Bij het gevecht wist hij, voorzien van een P .1. A. T, de tank tot op 20 meter te 
naderen. Op het cruciale ogenblik ging het mis en kon hij geen treffer plaatsen. Hierop 
verliet hij zijn dekking en rende naar de achterkant van de tank met de bedoeling 
deze met handgranaten uit te schakelen. Voordat hem dit gelukte werd hij door de 
vlammenwerper van de tank geraakt en ernstig verbrand. 

Dit drama is geregistreerd door cameraman Sgt Smith van de Army Film Unit die ter 
plaatse een opname maakte. Deze opname is echter vernietigd door de Britse censuur·,die 
het tragische gebeuren kennelijk te gruwelijk vond voor publicatie. Het z.g. Dope Sheet, 
waarin verslag gedaan wordt van alle opnamen, is echter bewaard gebleven en luidt als 
volgt: 
Roll 5, picture 2: An Airborne officer spotting for the 75mm guns, was caught by an 
ennemy self-propelled gun, eq uipped with a flame-thrower. He stayed at his post until 
hit by the flame thrower, then with his clothes in flames ran along the road, shouting 
for someone to shoot him. He finally dropped on the edge of the road, where sand was 

thrown on him, to put the flames out. 

Na transport naar Apeldoorn schrijft Dr. Vóute over dezelfde man: 
Dat , hoewel meer dan 50% van zijn lichaamsoppervlak verbrand was, deze officier 
vanwege zijn voorbeeldige moed een onvergetelijke indruk maakte op het verplegend 
personeel. Op 9 oktober overleed deze moedige officier aan een infectie, na een 
aanvankelijke gunstig verlopende herstelperiode. 
Z:ijn voorbeeldige moed spreekt uit het Rodekruis bericht aan zijn ouders in Kent: 
Dear Father and Mother, 
You need not worry about me now. You must keep smiling and keep fit. l am wounded 
but in a fine Holy Sisters Hospital,although on the German side of the battle. 

Dearest love, Peter. 

De Londen Gazet on 20 September 1945: 
By the King's Order the name of Captain(temp) P.Chard,Royal Artillery,as mentioned 
ln a Despatch for distinguished service.! am charged to record His Majesty's high 
.:,ppreciation. 
Get. J. J. Lawson, Secretary of State for War. 



i i j 
de 

A. Route van no 3 
B . Route van no 1 
C. Route van no 1 
D. Route van no 2 
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1 n de morgen van 21 september raakte Thompson gewond en werd het commando 
over het Light Regiments en de uit Gliderpilots bestaande bewakingseenheid overgedragen 
aan Majoor de Gex; De rest van de troepen kwam onder commando van Majoor Lonsdale. 
Deze groep raakte bekend als 11 Lonsdale Force 11 

( Major Lonsdale was 2~in command 
van het 11e para-bataljon. )Zie omslagkaartje-De feitelijke gevechtsleiding berustte 
echter bij de hierop vermelde officieren. 
De groep kreeg ter ondersteuning 2 17-ponder antitankkanonnen van P-troop 1 st 
antitank battery onder bevel van Lt. J. Casey en beschikte verder over enig 6-
ponder antitankgeschut. De beide 17 ponders hebben zwaargehavend de gevechten 
getrotseerd en staan nu opgesteld ten westen en ten zuiden van het Museum Hartenstein. 

De gevechten van Thompson/ Lonsdale Force behoren tot de zwaarste van de Slag 
orn Arnhem en van de 2e wereldoorlog. Bovenstaande foto geeft een idee van de 
verwoestingen. Rechts op de foto is in de voorste verdedigingslijn de 17-ponder, 
11 Pathfinder 11 genaamd, te herkennen. Aan het einde van de straat kijkt U recht in 
de stelling van no3 battery, F-troop, die in het diorama in het museum gereconstrueerd 
werd. Toen de Pathfinder uitgeschakeld was,vuurden de nog in tact zijnde houwitsers op 
de vlak voor hun neus opduikende Duitse tanks. 

Achter de huizen in de rechter wegbocht stond het enige 3 inch mortier van het 
1~ bataljon opgesteld.Op een gegeven ogenblik was de vijand zo dichtbij dat de 
commandant, Sgt Harold Whittingham, bevel gaf alle lading van de bommen te verwijderen 
l.:!!n met zijn mortier in bijna loodrechte positie vuur af te geven. Volgens ooggetuigen 
g ingen de bommen zo langzaam omhoog dat zij met het blote oog gevolgd konden 
worden en de kans bestond dat zij op eigen troepen terecht zouden komen. Dankzij 
deze vertwijfelde actie van Whittingham werden de aanvallers tegengehouden en 
bleef de positie van no1 Battery B-troop behouden. 
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De zweefvlieger keek langs de loop van het kanon en slaakte een vreugdekree t . "Ons 
kanon was regelrecht op de tank gericht. Als we geweten hadden hoe we het moesten 
doen,hadden we niet beter kunnen richten. "Zij keken elkaar aan en zeiden: Hopen 
dat het ding werkt"De zweefvlieger haalde de trekker over. Door de hevige ontploffing 
die volgde, werden de mannen op hun rug gesmeten. "Toen onze oren niet meer 
suisden, hoorde ik hoe de anderen om ons heen begonnen te lachen en te juichen, 11 zei 
Nunn. Toen hlj met ongelovige ogen in de richting van de tank keek, zag hij dat 
"De Tiger" in lichterlaaie stond en de munitie ontplofte. ( Deze situatie is terug 
te vinden op het omslagkaartje. ) 

Over het contact met het 2e leger, 64 Medium Regiment Ro}al Arti I lery: 

Op de 21 e, 1s morgens vroegt bezochten Urquhart, Loder Symonds en Thompson het 
hoofdkwartier van no 1 battery in de wasserij. Juist op dat moment werd er een 
poging gedaan om contact te maken met het 2e leger bij Nijmegen. Captain Me Millan, de 
forward observation officer (F. 0. U.) en Sgt Norman Patten, die hiervoor met zijn 
uitrusting in de fabrieksschoorsteen van de wassery was geklommen, kregen van 
hier uit contact met de artil Ier ie van het 2e leger. Na identificatie was de verbinding 
1net het 64 Medium Regiment ( Lt-Col Hunt) een feit. Voor zijn buitengewone moed 
om onder alle vuur de schoorsteen te beklimmen werd Patten mentioned in Despatches. 

Sgt Norman Patten bij de fabrieksschoorsteen van de wasserij Van Hof wegen . 
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VOORBEELD VAN EEN COMMUNICATIENEfWERK ROYAL ARTILLERY . 

1ST PARABRIGADE. 

r-----7 
1 ~ ~~u ?,!IJ 1 

1 \BT 1 

1 T roof:(} tomm. 1 

1 1 

, ____ --' 

Gun position ~ 3rd 

Officer. i l i 
0 22 set. 

0 68 set. 

=-- =-
Troop 

1------7 
1 ~F~U? 0 1 

1 '\Bi 1 

1 Troop O comm. 1 

'-- ____ J 

Light 

71 ~~ic~;sition 

Froop :E--

ENIGE LOGISTIEKE GEGEVENS: 

Het Light : Regiment had 24 vuurmonden ter beschikking. Er zijn er 23 in actie 
geweest. Eén glider met een houwitser heeft een noodlanding in het westen van 
het land gemaakt. Dit betrof de 2e lift, dus no2 battery. 
Voor het transport had men de beschikking over 57 gliders in de 1e lift en 33 
in de 2e lift.1 n de eerste lift waren hierbij 3 gliders voor de Forward Observation 
Unit.Alle gliders waren van het type Horsa.Er werd gestart op de volgende vliegvelden: 
Harwell-Down Ampney ~ Manston . en . .Keevil. 
De hoeveelheid munitie dat aangevoerd werd tijdens de I en 2e lift bedroeg 137 per kanon . 
( 125 High Explosive-6 AP-65 smoke;Tijdens de bevoorrading nog eens 50 
per kanon. Na de 6e dag werden geen voorraden meer ontvangen. Op d it tijdstip 
waren nog ongeveer 45 granaten per kanon beschikbaar. 
Bevoorradings'staatje: 
18 sept 80 
19 sept. 250 
20 sept 330 
21 sept 400 
22 sept 
23 sept 
24 sept 
25 sept 

160 

Totaal 1220 

Verbruikte munitievoorraden bij de positie van 
B-troop in de II Killing Fields 11 

( Ve lden van de dood) 
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De taktiek van de Britten was om de vijand tot halverwege de vlakte te laten 
naderen en dan vuur uit te brengen met automatische wapens. Ongeveer halverwege 
was een begroeide slenk in het terrein, waarin de aanvallers dekking konden vinden. Als 
de kuil goed bezet was dan gaf de reeds eerder genoemde Nobby Clark dit per 
veldtelefoon door aan Sgt Whittinqham,die zijn mort ier op 1 meter van de achterdeu r 

van het huis Benedendorpsweg 117 had opgesteld en ingeschoten was op de slenk. ( De 
plaats achter dit huis wordt, behalve door het huis zelf aan de noordkant bescher md 
door een zeer steil ca 5 meter oplopende heuvel. Deze ideale gunpit we r d gedurende 
de hele actie niet door de vijand ontdekt en is tot de laatste dag gebruikt. Harold 
Whittingham, beroepssergeant sinds 1932, veteraan van Duinkerken, Commando-
S. A. S-lid en parachutist van het eerste uur was een zeer schilderachtige figuur 
die zonder angst over zijn groepje waakte . Hij was zeer gezien bij zijn mannen 
die blindelings op zijn oordeel vertrouwden . Dick-Hawk-nose alias 11 De Indiaan" . 
vocht, wars van alle bevelen, zonder helm of rode baret maar met een camouflagenetje 
op dat hem het voorkomen van een piraat gaf, zijn eigen oorlog. Hij had kans gezien 
zijn mortiergroepje heelhuids vanaf de Oude Haven in Arnhem terug te loodsen,maakte 
met hen de 11 Baskeyfieldgevechten 11 mee bij de Acacialaan (Wegblokkade 1) en 
koos daarna met duivelse slimheid een uitzonderlijke 11 gunpit 11 voor zijn mortier ,enkele 
meters van de kelderdeur van Benedendorpsweg 117. Door hem werden tientallen 
aanval Iers in de val gelokt en onder vuur genomen door zijn onverschrokken 
groepje, waarbij een loslopende mortiersergeant, Norman Geeky genaamd, onvermoeidbaar ,n de nachten de weilanden afzocht naar mortierbommen die per parachute afgeworpen 
waren. Dankzij hem was het mogelijk dat het mortier geen moment zonder munitie 
was . Voor dit doel hadden zij een "geleende jeep 11 die zolang hij heel bleef a ls 
een kostbare schat werd gekoesterd . 

.. D<' H,ll'il.!s11,•11_, .. .. 0 , 1111 J ,111" Fr, 11d· Ca,ilcl 

Enkele verdedigers van de perimeter bij B-Troop . 

Ook aan Britse zijde zijn op deze velden,die doorsneden werden door de Ploegseweg 
die aan de zuidzijde overging in een smal pad, het Ploegsepad, zeer veel slachtoffers 
gevallen . Na de oorlog werden in het gebied maar I ief st 35 1 ichamen geborgen van 
artilleristen ,South Staffords, Lonsdalemensen, Polen en Glider Pilots. Tijdens de 
gevechten werden vele gewonden door buurtbewoners en kameraden naar de First 
Aid Post bij de kerk gedragen. Vele van degenen, die daar hun laatste rustplaats 
kregen in de tuin van de familie ter Horst,waren afkomstig van dit met bloed 
doordrenkte stukje grond tussen Wasserij Van Hof wegen en de Benedendorpsweg. Het 
is hoogstwaarschijnlijk dat er nog lichamen liggen op de plaats waar nu een riant 
bungalowwijkje staat. 
Opmerkelijk is dat, ondanks fanatieke Duitse aanvallen, deze broze verdedigingslijn 
gehandhaafd bleef. 
1 nteressant is dat op de luchtfoto van het omslag van deze gids de schuttersputten 
langshet Ploegse Pad en de Slenk in het Kerkeland duidelijk te herkennen zijn. Ook 
de Duitse tank op de Ploegseweg is terug te vinden en worden de verbitterde 
gevechten geïllustreerd door het feit dat nagenoeg alle huizen in dit deel van 
Oosterbeek een prooi der vlammen werden. 
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VERSLAG VAN DE No 2 BATTERY. 

Maandag, 18 september: De battery vertrok vanaf het vliegveld rv'anston in Kent en 
landde om 14. 30. Posities werden gekozen bij het landingsterrein ( zie krt .) 
Om 16. 30 werden stellingen betrokken op de lokatie Bilderberg . Capt Char d sprong 
-,,et de 4e brigade, maar kon geen radiocontact krijgen met de battery. De battery 
kwam binnen één uur na de landing ( 15. 35 uur) in actie. Een houwitser( Sgt Clark) 
en één lading munitie gingen verloren . Om 22. 00 uur werd bericht ontvangen dat 
South Staffords en 11 Para bevel hadden gekregen zich b ij de 1e Para Brigade 
te voegen om te trachten de brug te Arnhem te bereiken. Capt. P.A . Taylor kreeg 
order om zich bij het 11e parabataljon te voegen teneinde artilleriesteun te 
bewerkstelligen.Om 23.00 uur kwam Capt O,ard aan bij de stelling. Kort hierna 
kreeg de Battery Commandant bevel van Brigadier Hicks (Toen tijdelijk Divisiecommandant 
,)m contact te maken met de 4e Brigade.Samen met Capt Chard slaagde hij erin 
dit contact tot stand te brengen. 
Dinsdag, 19 sept. Bij het eerste daglicht bereikten Major Linton en Capt Chard 
het 156 para bataljon dat tot taak had de strateg ische hoogte 11 De Koepel 11 genaamd 
in bezit te nemen. Om 14. 00 uur 1s middags was echter nog maar de Dreyenseweg 
bereikt en had het bataljon nog maar 50% van haar sterkte.Omstreeks 16.00 uur 
werd bevolen richting Wolfheze terug te trekken. Linton, Chard en Lt Halliday 
waren bij de laatste troepen teneinde eventuele doelen voor dekkingsvuur aan 
de kanonnen te kunnen doorgeven. De overweg in Wolfheze waarlangs de terugtocht 
naar de perimeter moest plaatsvinden was gelukkig in handen van de KOSB en 
de groep artilleristen kreeg verlof van Lt. Col Payton Reid om te trachten weer 
contact te krijgen met de 4 Brigade. Na een vergeefse speurtocht in de bossen 
tussen Wolfheze en Oosterbeek zocht Linton zijn Battery_ weer op en bleef Chard 
op het Divisie Hoofdkwartier( Hartenstein) voor het geval dat er contact met de 
4e brigade tot stand zou komen. Ondertussen had de Battery vuur uitgebracht 
op het Rijnbruggebied. Nadat het contact met de 4e Brigade verloren was, kreeg 
de Battery orders om stellingen te betrekken in het gebied dat later bekend zou 
worden als 11 Thompson Area 11

• D-Troop ging als eerste en C-Troop vertrok net 
voor de schemering inviel ,toen Duits gemotoriseerd geschut het vuur opende. In 
de avond namen de kanonnen hun nieuwe stellingen in en de nacht werd gebruikt 
om zich in te graven. 
Captain P.A. Taylor in zijn rol als Forward Observation Officer bij het 11e bataljon 
vanaf 18 september trachtte vuursteun te verkrijgen voor de aanvallende bataljons 
in de sector Onderlangs/ Bovenover toen een aantal tanks in de tegenaanval ging. 1 n 
de paniek die ontstond wist hij het hoofd koel te houden en een 6-ponder anti
tankkanon te bemannen. Hij wist op korte afstand zonder enige hulp met het eerste 
schot een directe treffer te plaatsen en zag kans een tweede tank te beschadigen . Later 
sneuvelde deze officier in Oosterbeek bij zijn eigen Troop. Woensdag, 20 september. De 
positie van de Battery lag gedurende de dag onder mortiervuur en vuu r van 
Sturmgeschütze. Diverse M( ike )targets (Regimentsdoelen) werden onder vuur genomen . 
D-Troop verzorgde de U(ncle) (Troop targetsJRustige nacht. 
Donderdag, 21 september. De morgen begon met kanonvuur op de stellingen, later 
geïntensiveerd. Nebelwerfers( Raketten) en tankkanonnen beschoten de stelling. Lt. White 
werd uitgezonden naar het 10e bataljon als F. 0. 0. 
Captain B.A.B . Taylor en Lt Leitch met 2 geschutsbemanningen,verbindingspersoneel 
en specialisten voor de Commando Post namen de B-Trooppositie over die gedurende 
de morgen zware verliezen had geleden. Vijandelijke snipers hadden kans gezien 
de verbindingsroutes van de 2e battery te bedreigen. Capt. P.A. Taylor, teruggekeerd 
tAit Arnhem kreeg orders de verbindingsroutes te zuiveren . 
Vrijdag, 22 september. Major LI nton en Capt. P.A. Taylor verlieten de stellingen 
teneinde te trachten een observatiepost bij de 4e brigade te realiseren. Gedurende 
die dag zag Linton kans vuur van de Corpsartillerie vanuit Nijmegen,op vijandelijke 
doelen te dirigeren . Hij keerde in de avond weer naar de Battery terug. Gedurende 
de dag lag het geschut onder zwaar granaat-en mortiervuur. 1 n de middag slaagde 
Major Croote van het Glider Pilot Regiment er in een tank, die achter de positie 
van B-Troop was doorgedrongen en de 2e Battery aanviel, uit te schakelen. 
Lt. White commandeert nu de resten van het 10e parabataljon. 
Zaterdag, 23 September. Tanks zijn doorgedrongen in het voorterrein en de activiteit 
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van snipers 1s sterk toegenomen. Twee huizen aan de noordzijde van de stellingen 
daarom rechtstreeks onder vuur genomen. Lt. White bij het 1 0ebataljon gewond 
geraakt. Capt. B. A.B. Taylor krijgt order zowel het commando van de 3rd Battery 
als van B-Troop op zich te nemen,daar Majoor Norman-Walker in de namiddag 
dodelijk werd getroffen door een mortierbom. Hevige vijandelijke activiteit ten 
noorden van de stelling waarop voortdurend vuur wordt uitgebracht. Verschillende 
huizen staan in brand. 
Zondag, 24 september. Omdat snipers infi !teerden tussen de infantriestel lingen komt 
D-Troop onder direct vuur van snipers.Veel slachtoffers.Als Capt P.A.Taylor 
tracht de gewonde Sgt Fletcher onder zwaar vuur per jeep op te halen wordt 
hij dodelijk getroffen. 
Kort daarop organiseert Major Linton een tegenaanval op de posities van de snipers 
en ofschoon niet zonder effect kon niet verhindert worden dat het vuur van de 
snipers van zeer korte afstand gedurende de gehele dag aanhield. Het werd duidelijk 
dat de vijand bezig was te infiltreren in de noordelijk gelegen bossen en er een 
serieuze dreiging ontstond dat de perimeter in tweeën gedeeld zou worden. 
Later in de avond berichtte Lt Widdicombe, no 3 Battery, dat de vijand vanuit 
noordoostelijke richting een aanval voorbereidde op de posities van No 2 Battery. Op 
dat moment had men slechts de beschikking over 1 P. 1. A. T. in dit deel van de 
perimeter. Een kleine groep Glider Pilots onder bevel van Major Croot kreeg opdracht 
;:en hinderlaag te leggen. 
2 Officieren van het 2e Leger bereiken de Regimental Headquarters. 
Maandag, 25 september. Terwijl Linton en Croot plannen uitwerken om de dreigende 
doorbraak van de perimeter door middel van een tegenaanval van de Glider Pilots 
en manschappen van No 2 Battery te verijdelen kwam er bericht van de Command 
Post dat vijandelijke tanks vanuit het noordwesten naderden. Helaas waren deze 
tanks te sel bij de C. P. Om 11. 00 uur werden zowel D-als C-Troop onder de voet 
gelopen. De meerderheid van de manschappen werd gedood of gevangen genomen. 
Gedurende de gehele dag bleven de tanks in de posities domineren;tegen de avond 
echter slaagden Lt. Donaldson, Lance Bombardier Dickson en andere overlevenden 
van C-Troop een Poolse 6 ponder met een defecte richtkijker in stelling te brengen 
en diverse treffers te plaatsen op een Tigertank vanaf een afstand van ca 50 
meter, echter zonder noemenswaardig effect. Daarna bemande Lt Donaldson No 1 
gun van C-Troop en slaagde erin na verschillende schoten gelost te hebben een 
van de rupsbanden van een Sturmgeschütze te vernielen .. Ongeveer 20 leden van 
de Battery trokken zich daarna terug in een boomgaard west van de geschutsopstellingen 
en slaagden erin in de volgende uren hier stand te houden,waarbij zij onder zwaar 
vuur kwamen te liggen van het geschut uit Nijmegen. Aldus slaagden zij erin de 
weg voor de terugtocht open te houden tot het tijdstip aangebroken was voor 
hun terugtocht in de vroege morgen van 26 september . 
Van de 9 officieren en 111 onderofficieren en manschappen die oorspronkelijk 
de batterysterkte vormden, kwamen 3 officieren en 25 onderofficieren en manschappen 
terug in Engeland. 

Commandopost van de Divisie
Artilleriecommandant Lt. -Col. 
Loder-Symonds. Hij pleegt over-
leg met Capt.Ogilvie van het Glider 
Pilot Regiment. Ogi lvie ( in kilt) 

zou op 25/26 september verdrin-
ken toen hij de Rijn lWemmend pro
beerde over te steken. 
( Lokatie Utrechtseweg bij Kasteel weg) 
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DE OORLOGSDAGBOEKEN VAN E-en F-TROOP VAN No 3 BATTERY. 

Algemeen: 
De taak van No 3 Battery was de ondersteuning van het 1 e Parachutistenbataljon. Vooral 
de ondersteuning van de troepen bij de brug kreeg aanvankelijk veel aandacht. Na 
cJe landing op 17 september ging dan ook een verbindingsgroep bestaande uit 
Major Munford en Capt Harrison met verbindingspersoneel naar Arnhem. Munford 
is bij de brug gebleven, Harrison heeft het gepresteerd door de Duitse verdediging 
heen te breken en na een krankzinnige jeeprit zijn E-troop weer te bere iken . Munford 
hQeft tot 21 september contact gehad met zijn Battery Captain Lindsay. Op deze 
dag raakte hij gewond en werd met de overgebleven manschappen van de groep 
Frost krijgsgevangen gemaakt. Reeds op 19 september sneuvelde de Forward Observation 
Officer, Capt. Buchanan, zodat de gehele vuurleiding op Munford en zijn verbindings
personeel neerkwam. Op 18 september betrok de Battery de stellingen bij de kerk 
in Oosterbeek-Laag. De plaats van het Hoofdkwartier was in een van de huizen 
~an de Benedendorpsweg in de buurt van de kerk. 

Het oorlogsdagboek van E-Troop: 
Op 17 september om 13. 42 landde de Glider-party op de Heelsumse heide bij de 
Psychiatrische inrichting van Wolfheze. (n . b. Er was ook een "Jumping party met 
o.a. de Troop-Commander, Capt. Harrison. ) 
Oorspronkelijk uitgekozen opstelling onbereikbaar vanwege de aanwezigheid van 
de vijand in de omliggende bossen. Opstelling gekozen aan de zuidzijde van de 
landingsterreinen: Gun 1 Sgt Marriott-Gun 2 Sgt Coates-Gun 3 Sgt Wyatt-Gun 
4 Sgt Hardie. Explosies uit de richting Arnhem (Spoorbrug?? )Enkele Moaning Minnies 
op het terrein van het ziekenhuis. ( Krafft had een raketwerper staan bij Hotel 
Wolfheze.) 
Maandag, 18 september. Verplaatsing in de vroege morgen naar Oosterbeek.Om 
9. 00 uur posities ingenomen ongeveer 250 meter ten westen van de kerk in Oosterbeek
Laag. Vuur uitgebracht op aangegeven doelen in Arnhem. Rustige dag. 
Dinsdag, 19 september. Zwak vijandelijk tegenvuur, echter niet in onze sector . Stellingen 
beter ingegraven, vuur uitgebracht op tankconcentraties en volgens kaartcoö,·dinaten . 
De afstanden tot de aangegeven doelen nemen belangrijk af en de reorganisatiepogingen 
rnet betrekking tot infantriegroepen geven de indruk dat de gevechten niet in 
ons voordeel verlopen. Bevoorrading om ongeveer 14. 00 uur; de intensiteit van 
het luchtafweergeschut en kleinere wapens neemt toe. 

Woensdag,20 september:Tussen 8.00 en 8.30 uur onder vuur van 150 mm 
gi·anaten. De eerste slachtoffers . De Battery Sergeant Major wordt ernstig in zijn 
rug getroffen. Gunner Davies loopt een verwonding op aan zijn hand. Dekking 
gezocht in de Command Post. Aanhoudende beschietingen door granaatvuur en 
tri::>rtierbommen. Verbeteren van de stelling. Het dak van de Command Post stort 
in. 1 n de nacht diverse doelen onder vuur genomen . Om 20. 00 uur treft Gun 3 
een voorbij lopende Glider Pilot. De granaat ontploft voortijdig en veroorzaakt 
slachtoffers onder de geschutsbemanning. Sgt Wijatt, Gunner Bol and, Gunner Dawson, Lt 
F"rrands, Bombardier Briggs, de Pad re( ?Capt/ Rev S. Thorne) en ikzelf begroeven 
de Glider Pilot in de boomgaard ten noorden van onze stelling. 
Donderdag, 21 september. Aanhoudende artillerie en mortierbeschietingen. 

*) De Duitse artillerie kreeg naarmate de Slag langer duurde steeds meer vat op 
de perimeter. Het meeste op Oosterbeek gerichte geschut was opgesteld ten zuiden 
van Arnhem nabij het dorp Elden. Van hier uit kon zowel vuur uitgebracht worden 
in de perimeter als op de Betuwe en Nijmegen. Op 25 september was de sterkte 
van deze 11 Swobodabrigade 11

: 4 houwitsers van 15 cm . 

*) Toevoeging C.v.Roekel . 

30 houwitsers van 10,5cm 
2 veldgeschut van 10cm. 

12 veldgeschut van 15 cm . 
12 veldgeschut van 7, 5 cm 
10 zware Nebelwerfer ( Raketgeschut) 
20 88mm luchtdoelgeschut 
20 105mm luchtdoelgeschut 
10 zware 10cm mortieren. 
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Het oorlogsdagboek van F-Troop: 
Geland om 12. 40 uur . Geplande stelling voor de battery onbereikbaar.Vijandelijk vuu r 
rondom. Nemen voorlopige stelling in bij E-Troop. Een Moan1ng Minnie schiet 12 bommen 
in het terrein van de Psychiatrische Inrichting. 
Maandag, 18 september . 
Bereiken Oosterbeek om 7. 00 uur zonder vijandelijke troepen gezien te hebben. Bezetten 
stellingen ten oosten van de kerk aan de Benedendorpsweg.Nemen vanaf 14.00 uur 
doelen onder vuur. De burgers zijn erg vriendelijk en brengen melk, brood enz. ( zie 
hiervoor 11 De Tommies Komen.)De 2e lift kwam om 14 . 30 aan en was om 19.30 in onze 
opstel I ing. 
Dinsdag, 19 september. 
Vijandelijk vuur op Arnhem en noordoost van onze stell ingen. Onze Command Post 
wordt ondergebracht in het portiek van de kerk, teneinde beter overzicht te hebben 
over de kanonnen . De kanonnen worden beter ingegraven en er worden loopgraven 
aangelegd. Vuur uitgebracht op vijandelijke tanks veel dichterbij dan de vorige doelen. 
Bevoorrading vindt plaats om ongeveer 15. 30 uur. Aanzienlijk meer afweergeschut. Enkele 
vliegtuigen storten neer waaronder een Dakota op ongeveer 500 meter afstand. De 
bemanning sprong er uit maar liep naar de vijandelijke linie en werd onder vuur 
genomen vanuit een trein die voor de brug stond. Eigen infantrie komt onze kant 
uit maar wordt door Thompson tegengehouden en gebruikt om ongeveer 400 meter 
voor onze linies een front te vormen. 
Woensdag, 20 september. 
Om 8.00 uur een mortieraanval op de stelling.Geen gewonden.Af en toe granaatvuur 
en mortiervuur gedurende de gehele dag. De kerk getroffen door een Sturmgeschütze. 
Het orgel viel van de muur. lnfantrie wordt geposteerd in de huizen ten noorden 
van de Benedendorpsweg. 
Donderdag, 21 september. 
Voortdurend mortier en kanonvuur op de stelling. Duitse soldaten waargenomen ongeveer 
200 meter voor de stelling in de huizen zuidelijk van de weg.Sgt Me Bain 1s kanon 
blaast het huis op en veroorzaakt brand. Vijandelijke Sturmgeschütze en infantrie 
op ongeveer 1000 meter in de richting Arnhem . Me Bain vuurt onmiddellijk midden 
tussen hen in. De aanval stagneert en de Stug verdwijnt uit het gezicht. Veel doelen 
onder vuur genomen. De hoeveelheid munitie neenit snel af. Vuurgevecht met vijand 
bij de spoorbrug op ongeveer 1500 meter. Veel voorraden en vliegtuigen neergekomen. 
Weinig voorraden in ons gebied. 
Vrijdag,22 september. 
De gehele dag mortierbommen en granaten,maar geen voorraden. De kerk begint op 
gatenkaas te lijken. Weer in gevecht met de vijand bij de spoorbrug waar de vijand 
zich in de trein heeft verschanst. Alle banden van de kanonnen zijn door zeefd met 
gaten, zodat de stukken moeilijk te manoeuvreren zijn. Gunner Bingham wordt door 
een scherf van een mortierbom ernstig aan het hoofd verwond . De munitietrailer naast 
de kerk wordt geraakt en vliegt in brand. Mortiergranaten en kogels vliegen alle 
richtingen uit. Een Stirling stort neer op de rivieroever ongeveer 700 meter zuidoost 
van ons. 
Zaterdag, 23 september. 
De voorhoede van het 2e Leger bereikt de rivier . Zeer zware beschietingen gedurende 
de gehele dag. We beschieten vijandelijk tank en infantrieconcentraties met de Vickers
mitrai lleurs op ongeveer 1000 meter afstand . Een Poolse officier tracht zonder 
resultaat met een Vickers de vijand bij de brug te raken . Gedurende de nacht van 
tijd tot tijd storingsvuur op de stellingen. Enige salvo 1s zeer dicht bij de kerk . 
Sgt Newman en Sgt Thain door mortieren gewond geraakt. Lak in gesneuveld. 
Zondag, 24 september. 
Het 2e Leger ziet geen kans de rivier over te steken. De observatiepost in de kerk 
komt onder zwaar vuur te liggen. Lt. Comlin, Lt Pearson, Lt Moore en Gunner Nelson 
worden uitgeschakeld door een regen van mortierbommen. Lt Moore ziet kans weer 
terug te komen en we improviseren weer een Commando Post in de ruihe van de 
kerk. De toren heeft veel voltreffers gekregen maar weigert te vallen. Lance Bombardier 
Pearson wordt in zijn schutterput door een mortier getroffen; Lance Bombardier Ross 
die in dezelfde put zat blijf!: ongedeerd! 
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