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De z e brochure werd samengesteld voor de tentoonstelling 
"Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem", in het Airborne 
Museum in Oosterbeek (21 maart t/m 18 mei 1986). 

De vormgeving van deze tentoonstelling was in handen 
van B.de Reus en R.P.G.A.Voskuil. 
De technische uitvoering werd verzorgd door B.de Reus, 
E.Vellinga en J.W.Deerenberg en het fotowerk door 
W.T.B.de Ruyter. 

Medewerking verleenden: 
Mevrouw J.T.Carp-Heybroek, mevrouw T.Clous-Veen, mevrouw 
H.de Jong-Langevoort, mevrouw A.L.A.Kremer-Kingma, me
vrouw P.S.Kromkamp-Nijholt, mevrouw M.C.W.van Veggel-
Van der Kamp, mevrouw E.H.van der Velden-Van Duynen, 
mevrouw M.M.Quarles van Ufford-Monné, W.Boersma, H.van 
Drumpt, S.Drijver, W.J.M.Duyts, R.M.Gerritsen, A.Groeneweg, 
H.Hoefsloot, P.R.A.van lddekinge, W.Kuik, J.C.Leinweber, 
H.Leydecker, G.H.Maassen, C.van Roekel, J.Voskuil, D.van 
Woerkom, Mr.J.Booty, Mr.R.G:Hales, Herrn K.H.Kaebel, 
Imperia! War Museum (Londen), Bundesarchiv (Koblenz), 
Afdeling Voorlichting Gemeente Renkum en Cinecentrum 
Cineco (J.Post). 

Foto omslag: 
Sergeant cameraman Mike Lewis tijdens een oefening in 
Enge land met zijn 35 mm De Vry-filmcamera, die hij in 
septe mber 1944 ook bij Arnhem zou gebruiken. 
( I mpe ria! War Museum) 

FOTOGRAFEREN TIJDENS DE SLAG OM ARNHEM 

door 

R.P.G.A.Voskuil 

Uitgegeven door 

De Vereniging Vrienden van het Airborne Mu seum 

Oosterbeek, 1986 
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Sergeant Lewis (rechts) probeert achter Hartenstein 
met de Eymo Bell and Howell-filmcamera met telelens 
van sergeant Walker overvliegende bevoorradings
toestellen te filmen. (foto: Irnperial War Museum) 
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Inleiding. 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog leidde de grote behoefte 
aan informatie over het oorlogsgebeuren tot een ongekend 
snelle groei van pers- en publiciteitsmedia. Bovendien 
werd door alle oorlogvoerende mogendheden in een vroeger 
of later stadium de waarde van propaganda als machtig 
wapen ingezien. 
Nieuwsgaring groeide zowel aan geallieerde- als aan Duitse 
zijde uit tot een georganiseerd onderdeel van de oorlogs
voering. Legers die elkaar op de slagvelden bevochten 
werden op de voet gevolgd door kleine publiciteitslegertjes 
in uniform. Naast krantejournalisten en radioverslaggevers 
waren dat vooral fotografen en filmers. Op hun organisatie 
en hun werk tijdens de Slag om Arnhem wordt hieronder in
gegaan. Tevens wordt aandacht besteed aan de rol die de 
gewone militairen en burgers speelden bij het op foto en 
film vastleggen van de strijd. 

De Britse "Army Film and Photographic Unit" (AFPU). 

Bij het uitbreken van de oorlog in 1939 bestond er in het 
Britse leger geen speciale afdeling die zich bezig hield 
met het op foto's en films vastleggen van militaire acties. 
Aan Duitse zijde werkten goed georganiseerde "Propaganda 
Kompanien", die met professionele apparatuur de Duitse 
legers op de voet volgden en enorme hoeveelheden foto's 
en films opnamen. 
De behoefte aan een dergelijke organisatie binnen het 
Britse leger leidde eind 1941, bij het begin van de oorlog 
in de woestijn, tot de oprichting van de eerste sectie van 
wat al spoedig zou uitgroeien tot de "Army Film and Photo
graphic Unit" (AFPU). De kern werd gevormd door profes
sionele fotografen en filmers. Later werden ook niet
vakmensen opgenomen, die na een speciale opleiding bij de 
AFPU werden ingedeeld. De vrijwilligers, die zich voor 
dienst bij de AFPU aanmeldden kwamen uit verschillende 
takken van de burgermaatschappij en hadden in veel ge
vallen een militaire opleiding achter de rug. Zij die 
werden geselecteerd, moesten een opleiding volgen in de 
Pinewood Film Studio's in Iver Heath bij Londen. Deze 
opleiding bestond in hoofdzaak uit fotografische vakken 
en werd afgesloten met een korte militaire training. 
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Na afloop kregen de fo tografen en filmers de rang van 
sergean t e n volgde hun plaatsing bij een van de secties 
v an de AFPU. De commandant van de sectie bepaalde vervolgens 
bij we lke militaire e enheid zij zouden worden gedetacheerd. 
Daarbij wa s h e t regel dat één filmer en één fotograaf een 
t eam vo r mde n e n samenwerkten. Er werd gefilmd met verschil
l e nde type n 35 mm camera's, waaronder de EyemoBell and Ho
we ll, de Vinten e n de De Vry. Als standaard fotocamera werd 
de Ze iss Supe r Ikonta gebruikt, waarmee ca . 12 foto's met 
een n e gati e fformaat van zes bij zes centimeter per film 
konde n worde n ge maakt. 
Tijde ns e n na de invasie in Normandië werkten tientallen 
teams van de AFPU op verschillende plaatsen aan het front. 
He t o pge nomen materiaal werd zo spoedig mogelijk via de 
hoofdkwa rtieren van de secties naar Londen gestuurd om te 
wo r de n ontwikke ld en afgedrukt. Bij het materiaal werden 
zo gena amde "dope sheets" gevoegd waarop de fotografen en 
filme rs all e rlei gegevens over de opnamen moesten vermelden. 
Na censuur e n s e lectie Gaf het Ministry of Information de 
f oto's vrij voor publicatie en de films voor vertoning in 
d e bios c ope n. Ook werd het ontvangen beeldmateriaal in de 
Pine wood Film Studio's bekeken en beoordeeld op inhoud en 
kw a liteit. De APPU-mannen aan het front ontvingen hier
over rege lma tig schri f telijk rapport. 

De Duit se "Propaganda Kompanien". 

I n t e ge nst e lling tot de Britten, waren de Duitsers al enige 
jare n voo r de oorlog begonnen met het opzetten van een effi
c i e nt werk e nde militaire organisatie die in oorlogstijd het 
publi e k op all e rl e i manieren moest gaan voorzien van nieuws 
o ver de a ktivit e iten van Leger, Luchtmacht en Marine. De 
geest e lij ke vad e r van deze organisatie was de fanatieke 
Nation aa l-Socialist Or.Joseph Goebbels, die als minister in 
Ber l i jn de l e iding had van het "Reichsministerium für Volks
a u f k lärung und Propaganda", kortweg "Propaganda Ministerium" 
genoe md. Goe bbe ls zag al vroeg dat propaganda een machtig 
wa p e n kon worde n in de strijd die Hitler-Duitsland zou gaan 
voeren om de hee rs c happij in Europa. 
Journali s ten , f otog r afen, filmers en radioverslaggevers 
wer de n opgeroep e n om dienst te nemen in het Duitse leger 
om da a r i n de z gn. "Propaganda Kompanien" (PK's) te gaan 
vorme n . Van de z e ni e uwe propaganda-organisatie maakten 
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echter niet alleen persmensen deel uit, maar ooks c hrijvers, 
dichters, toneel- en filmregiseurs, schilde rs, bee ldhouwers , 
drukkers en zelfs professoren in de kunstgeschie de n i s . 
Eén ding hadden allen gemeen: zij oefenden in mili ta i r un i 
form hun burgerberoep uit. 
Vooral de eerste jaren van de oorlog, tijde ns de vel d tocht e n 
naar Polen,Rusland en het westen groeide h e t aantal "Prop a
ganda Kompanien" snel. Het aantal militaire n dat dee l u i t
maakte van PK's bereikte in de zomer van 1943 een t otaal v a n 
15.000 man, hetgeen overeenkomt met de ste rkt e v a n een d i
visie. Het hevel over deze "propaganda-divisi e " werd gevoerd 
door generaal-majoor Hasso von Wedel. 

Na een speciale opleiding in Berlijn werd iedere PK-ma n 
ingedeeld bij een van de Propaganda Kompanien. De PK's 
waren verdeeld in een aantal onderdelen. De kleine "Krie gs
berichtertrupps",bestaande uit een officier-journalist en 
een onderofficier- fotograaf, werden toegevoegd aan de ver
schillende divisies. De grote "Kriegsberichterzüge ", be 
staande uit filmers van de "Wochenschau" (het Duitse film
journaal), radioverslaggevers, technici, fotolaborant e n, 
chauffeurs, koeriers, etc. volgden in het algemeen h e t 
hoofdkwartier van een legerkorps. 
Ook bij de Luftwaffe en de Marine ware n PK's inge dee ld. 
De Waffen-SS had haar eigen propaganda-ee nh e id, de "Krie gs
berichter Standarte 'Kurt Eggers''', di e e en grote onafhan
kelijkheid van het Propaganda Minist e rium ge noot. 

De fotografen, "Bildberichter" van de PK's we rkt e n all e n 
met een Leica-kleinbeeldcamera, waarmee 36 opname n pe r film 
konden worden gemaakt. De filmers we rkt e n me t een 35 mm 
Arriflex of Askania. 
Zoals reeds vermeld, was het officië l e voorschrift da t een 
fotograaf samenwerkte met een journali s t, maar h e t kwam ee n 
enkele keer voor dat een fotograaf optrok me t een fi lmer o f 
zelfs met een andere fotograaf. Dat laatste zou z i c h o.a in 
september 1944 in Arnhem voordoe n. De fotogra fe n e n f ilme rs 
werkten, indien dit kon , zo dicht mogelijk bij h e t front 
om maar zo sensatione el mogelijke opnamen te kunn e n mak e n. 
Zij waren hiertoe verplicht omdat alle opnamen in Be rlijn 
streng werden beoordeeld op hun propaganda-waarde. Indi e n 
hun werk regelmatig beneden de maat was, li e pe n de PK-manne n 
de kans te worden overgeplaatst naar e en infanter i e- onde rdee l. 
Deze strenge beoordeling dwong de PK-mannen daarom vaak tot 
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grote risico's en velen sneuvelden of raakten gewond tijdens 
hun werk aan het front. Ook namen ze vaak hun toevlucht tot 
geposeerde foto's, waarbij een militaire actie in scene werd 
gezet. Een stricte regel was ook dat zij geen foto's van 
gesneuvelde Duitse militairen mochten maken. 
De door de PK's opgenomen foto's werden na te zijn gecen
sureerd door het Propaganda Ministerium verdeeld over een 
vijftal Duitse fotobureaus, die er vervolgens voor zorgden 
dat de binnen- en buitenlandse pers werd voorzien van dit 
beeldmateriaal. De honderden meters film die iedere week 
van de PK's binnenkwamen werden zorgvuldig gecensureerd en 
geselecteerd . Daarna volgde de montage tot de wekelijkse 
"Wochenschau". Daarvan werden een paar duizend copiëen 
gemaakt, die over de bioscopen in Duitsland en in de be
zette gebieden werden verdeeld. 

De "Army Film and Photographic Unit" tijdens de Slag om 
Arnhem. 

Na een snelle opmars door Frankrijk en België naderden de 
geallieerde troepen begin september 1944 de Nederlandse 
grens . Veldmaarschalk Montgomery achtte toen het moment 
gekomen voor een geconcentreerde aanval naar het noorden. 
Twee Amerikaanse luchtlandingsdivisies en één Britse moesten 
de belangrijkste bruggen over een aantal rivieren en kanalen 
in Zuid- en Midden-Nederland veroveren. Via deze veroverde 
bruggen moest het Tweede Britse Leger in de richting van 
het IJsselmeer doorstoten; deze operatie kreeg de codenaam 
"Market Garden". De Eerste Britse Airborne Divisie en de 
Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade kregen 
de opdracht het verst naar het noorden te landen en de be
langrijke verkeersbrug over de Rijn in Arnhem te veroveren . 
Men verwachtte dat het Tweede Leger Arnhem na ongeveer 
twee dagen zou bereiken, een helaas veel te optimistisch 
idee, zoals spoedig zou blijken. 

Voor de pers zou deze spectaculaire operatie veel nieuws 
opleveren en zowel de grondtroepen als de luchtlandings
divisies zouden worden vergezeld door groepjes oorlogs
correspondenten. Bij de eerste Britse Airborne Divisie 
werd zelfs een compleet " Public Relations Team" ingedeeld, 
met als kern correspondenten van kranten en BBC en filmers 
en fotografen van de Army Film and Photographic Unit. 
De cameramannen van de AFPU waren de sergeanten Lewis, 
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Ee n Britse a rtill e ri e - eenhe id trekt op 18 s e pt e mbe r 
langs d e "Koude He rberg" Ooste rbee k binne n. 
(foto via mevr.Carp-He ybro e k) 

Walker en Smith. Mike Lewis was de veteraan van het drietal. 
Hij had al in 1941 di e nst genomen bij de parachutisten en 
was twee keer gewond geraakt in Noord-Afrika. Na terugkeer 
in Engeland had hij in 1943 een opl e iding voor cameraman 
gevolgd in de Pinewood Film Studio's . Lewis zou vanaf de 
basis Brize Norton naar Arnhem meevli e gen met de Eerste 
Para Brigade en samen met hen bij Wolfheze afspringen. 
Hij zou na de landing niet, zoals gebruikelijk, samenwerken 
met een fotograaf, maar all e en opereren. Hij moest proberen 
om gewapend met zowel een film- als een fotocamera zo snel 
mogelijk met het Tweede Para Bataljon de Arnhemse brug te 
bereiken. Gordon Walker en Dennis Smith zouden na de landing 
samenwerken, de één filmend, de ander fotograferend. 

Zondag 17 september 1944 start operatie Market Garden. 
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Boven de reusachtige luchtvloot cirkelt een speciaal vlieg
tuig met journalisten, filmers en fotografen, die de lan
dingen vanuit de lucht vastleggen. 
Fotograaf Smith en filmer Walker vliegen beiden mee in een 
zweefvliegtuig. Direkt na de landing begint Walker, die is 
uitgerust met een Eyemo Bell and Howell-camera het neerkomen 
en uitladen van de andere zweefvliegtuigen te filmen. Smith 
concentreert zich op het fotograferen van de dalende para ' s. 
Een van die para's is Mike Lewis die, nadat hij is neerge
komen, met zijn De Vry-camera de aktiviteiten op het lan
dingsterrein filmt. Het lukt hem die avond niet o m naar 
Arnhem te komen. Samen met Smith, die hij in Wolfheze ont
moet, wil hij het de volgende dag nog eens proberen. De 
ochtend van maandag 18 september fotograferen en f i l me n zi j 
in Wolfheze en aan de westkant van Oosterbeek. Intu ssen 
ontmoeten ze ook cameraman Walker en gezame nl ijk doen ze 
die dag verschillende pogingen om met een Jeep naar de b r u g 
in Arnhem door te breken. De Du itsers hebb en zich echter 
bliksemsnel na de landingen opstrategische punten geneste ld 
en bestrijken met hun mitrailleu rs alle toegan gswegen naar 
Arnhem. Het blijkt vrijwel onmogelijk om door deze lin ie 
heen te breken en Lewis, Smith en Wa l ker keren teru g naar 
Hotel Hartenstein in Oosterbeek, waar het divisie-hoofd
kwartier intussen is gevestigd, en waar ook de rest van h et 
Public Relations Team zich bevind. De rest van de slag 
zullen ze daar blijve n. 
De volgende dagen wordt het kleine Britse bruggehoofd in 
Oosterbeek volledig door Duitse troepen ingesloten.Lewis, 
Smith en Walker proberen af e n toe iets van de gevech ten 
op foto en film vast te l eggen, maar meestal blijven ze in 
de buurt van Hartenstein. Vooral het per parachu te droppen 
van voorraden levert spectaculaire b ee lden op . Ze zijn 
echter zuinig met hun materiaal o mdat ze maar voo r twee 
dagen bij zich hebben en ze nog stee ds hope n op on t zet door 
het Tweede Leger. Een enkele keer wagen ze zich wat verder 
van Hartenstein e n make n foto ' s van een artillerie-stel l i n g 
in het Benedendorp.Ook n e me n ze af en toe hun toevluc h t tot 
geposeerde foto 's, een betrekkelijk normaa l verschi j n se l 
bij oorlogsfotograf ie . 
In de avond van 20 s e ptember schrijft Smith op een v a n zi jn 
"dope sheets": "Dit is de vierde dag van de stri jd e n fot o
graferen is uitgesloten. Het is nu half tien en de hele d ag 
hebben we onder zwaar granaat-, mortier-, en machinege weer-

1 
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vuur ge l egen . We zijn geh ee l omsinge ld e n onze per ime t er 

wo r d t i e der uur kl e ine r . He t wordt een z aak v a n v e chte n 
voor ons l even . Al s de gro ndt roepe n ons ni e t spoe dig b e 
reiken zi jn we er geweest". 
Ook de landing van de Poolse Para Br i gade bij Dr i e l o p 21 
september b ren gt we ini g ver l ichting voor de bij Oosterbeek 
i n ges l oten t roepen . Bij de Poolse par a c hutiste n zi jn geen 
fo t ografen e n de eers t e fo t o ' s v a n hun act i e s worde n p as 
gemaakt wanneer een fo t ograaf v an het Tweede Lege r Dr i e l 
bereikt . 
Na negen d agen word t de s i t u atie in Oos t e rbeek o nhoudbaar 
e n moet he t restant van de di vi s i e z i c h over de Ri jn t erug
trekken. Al h e t op gen ome n f ilm- e n fotoma t er i aa l komt ve ilig 
aan de o ve rkant e n wordt al in de a vond van 26 s e pt e mbe r 
inge l everd bij h e t Ministry of Informa tion in Londe n . Dat 
gee f t op 28 s e pt e mb e r de ee r s t e f oto' s vrij voor publicatie. 
Slecht s één van de door de AFPU bij Arnhe m gemaakt e foto ' s, 
waarop een door een Duit se vl amme nwerp e r ge raakt e a rtill e 
r i e -off i c ie r zichtb aar i s , komt ni e t door de c e nsuur. 
Filmbeelden v a n de strijd bij Arnhe m worden ve rwe rkt in 
he t f ilmjourna al dat op 2 oktobe r in de Britse bios c ope n 
gaat draa i e n. 

PK- fo tografen bij de Sl ag om Arnhe m. 

Het i s moe ilijk om een ove r z i cht t e k r ij gen v a n he t werk 
van de PK-ma nne n t ijde ns de Slag om Ar nhe m e n ko rt d aar na. 
Vers l age n over hun aktivit e ite n z ijn nooit acht e rhaald e n 
vee l v a n h e t door h e n opge nome n ma t e riaa l is waarschijnlijk 
ver l oren ge gaan. 
Van e nke l e n zijn e chte r een a antal kl e inbee ldf ilms bewaa rd 
gebl e ve n. Hun n a me n zijn J a cobse n, We nz e l e n See ge r . Spe 
ciaal va n de a k t ivite it e n v a n J acob sen e n We n ze l we t e n we 
i e t s meer . Be ide " Bildbe richt e r", di e tot ee n Lu f twa ffe 
Prop agand a Komp ani e b e hoo r de n, arriveren i n de oc hte nd 
va n 19 septembe r 1944 in Arnhe m, juist op he t mome nt dat 
Dui tse ee nhe de n ee n doo r braak v an vi e r Brit se bata ljon s 
op Onde rlangs e n Bove nove r in Arnhe m afslaan. Be ide n vol gen 
ze lope nd de Duitse troepe n , via de Jansbinne nsingel, h e t 
Stationspl e in, h e t Ni e uwe Pl e in e n de Utr e cht seweg . Ke nne
lijk ho e ve n z e ni e t zuinig t e zijn me t hun kl e inbee ldfilms 
wa n t onderwe g ma k e n ze me t hun Le ic a 's om de paa r minut e n 
ee n f oto . Hi e rdoor wordt een bijna f ilmisch bee ld ve rkregen 
v a n de geb e urt e nisse n di e z e op di e ocht e nd meemake n . 
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Hun foto's tonen grote groepen Britse krijgsgevangenen die 
worden afgevoerd, kolones tanks en gemotoriseerd geschut 
van de Hohenstaufen-divisie en groepjes Duitse soldaten 
die optrekken naar de splitsing Onderlangs-Bovenover. 
Merkwaardig is dat alleen daar op de foto's gesneuvelden 
zichtbaar zijn en niet op andere plaatsen waar zo hevig 
gevochten is. De volgende dagen houden beide Bildberichter 
zich op in Oosterbeek om daar te proberen iets van de strijd 
op foto's vast te leggen. Vooral het fouilleren en afvoeren 
bij de Dennenkamp van Britse gewonde krijgsgevangenen af
komstig uit het noodhospitaal Vreewijk heeft daarbij hun 
aandacht. 
Eigenlijk kunnen we zeggen dat de Duitse PK-mannen in 
Oosterbeek ten tonele verschijnen en de strijd gaan vast
leggen, juist op het moment dat de Britse AFPU-mannen steeds 
minder kans krijgen om te fotograferen en bovendien door 
hun materiaal heenraken. 
We weten niet of zich bij de Rijnbrug in Arnhem een PK
fotograaf heeft opgehouden. Aktie-foto's van de strijd daar 
kennen we niet, maar wel een aantal foto's van gewonde- en 
krijgsgevangen Britten in de omgeving van de brug. 

Het is duidelijk dat toen bleek dat de strijd zich voor de 
Britten in ongunstige zin ontwikkelde, verschillende PK
mannen met spoed naar Arnhem werden gestuurd. De meesten 
arriveren echter na afloop van de g evechten e n zij schieten 
hun films vol met beelden van Britse krijgsgevangenen, 
evacuerende burgers, veldgraven, vernielde huizen en door 
de Britten achtergelaten oorlogsmaterieel. 
Deze geallieerde nederlaag werd maximaal door de Duitse 
propaganda uitgebuit en tot in december 1944 verschenen in 
de Duitse pers foto's van Arnhem en omgeving. Daarbij werd 
in de meeste gevallen de naam van de maker vermeld, waar
door we weten dat in ieder geval de volgende PK-mannen bij 
Arnhem hebben gewerkt: Van de SS-Standarte 'Kurt Eggers' 
Apfel, Adendorf, Fritsch, Rheinsberg, Rose en Tillmann; 
van de Luftwaffe: Bankhard, Jacobsen, Seeger en Wenzel; 
van andere PK's: Brink, Hermann, Linden, Pauli, Peterson, 
Scheck en Taubert. 
Het bij Arnhem opgenomen filmmateriaal werd verwerkt in een 
"Wochenschau", die op 5 oktober 1944 in de Duitse bioscopen 
ging draaien. In deze journaalbeelden ligt de nadruk, even
als bij de foto's, op de duizenden Britse krijgsgevangenen 
en de door de divisie achtergelaten uitrusting. 
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Militairen in overtreding. 

Zowel in het Britse- als in het Duitse leger was het voor 
militairen verboden tijdens militaire acties te fotograferen. 
Toch gebeurde dit aan beide zijden en blijkbaar werd deze 
regel dus niet strict nageleefd. Ook tijdens de Slag om 
Arnhem is ge f otografeerd door militairen, die clandestien 
een camera bij zich hadden. 
Aan Britse zijde werd een zeer interessante serie foto's 
gemaakt door kapitein Jasper Booty, die behoorde tot het 
Hoofdkwartier van de 4e Para Brigade. Als commandant van 
deze brigade heeft generaal Hackett hem kennelijk oogluikend 
zijn gang laten gaan. Booty nam foto's voor het vertrek op 
18 september, gedurende de vlucht, na de landing op de 
Ginkelse Heide, tijdens de opmars van de brigade in de rich
ting Oosterbeek, tijdens de landing van de Poolse zweefvlieg
tuigen op Johanna Hoeve op 19 september en zelfs bij het 
hoofdkwartier van de divisie, Hotel Hartenstein. De meeste 
van zijn foto's zijn wat onscherp en duidelijk snel "geknipt". 

Op 19 s e ptember fotografeert Wenzel (links, met pet) 
het afvoeren van Britse krijgsgevangenen bij het 
Gemeente Mus e um op de Utrechtseweg in Arnhem. 
(foto Jacobsen, Bunde sarchiv, Ko blenz) 
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Toch stralen ze juist daardoor soms een grotere authentici
teit uit dan de haarscherpe, professionele en vaak gepo
seerde foto's die door de Britse legerfotografen werden 
gemaakt. 
Aan Duitse zijde is het de negentienjarige "Panzersoldat" 
Karl Heinz Kaebel, die zijn camera meeneemt in de strijd 
Direkt na de eerste luchtlandingen op 17 september wordt 
zijn compagnie met acht pantserwagens uit de "Panzerfahr
schule" in Bielefeld op de trein gezet en naar Zevenaar 
gereden. Vandaar rijden ze met hun pantserwagens naar 
Arnhem, waar ze via de Westervoortsedijk in de buurt van 
de Rijnbrug aankomen. Onderweg maakt Kaebel hier en daar 
een foto en hij waagt het zelfs om een enkele foto te maken 
vlakbij de Rijnbrug . Nadat de Britse weerstand bij de noor
delijke oprit op 21 september is gebroken, rijdt Kaebel op 
zijn pantserwagen over de Rijnbrug de Betuwe in, waarbij hij 
opnieuw zijn camera hanteert. 
Niet alleen op de grond nemen enkele militairen de tijd 
om af en toe een foto te maken, om later thuis te kunnen 
laten zien. Ook in de lucht wordt door een enkeling een 
camera meegenomen. Vanaf de basis Harwell worden tijdens 
de Slag om Arnhem bevoorradingsvluchten uitgevoerd door 
570 Squadron van de Royal Air Force. Een adjudant-onder
officier in een van de Stirlings, R . G.Hales, fotografeert 
met een kleine luchtfoto-camera vanuit zijn toestel o.a 
het droppen van voorraden voor de troepen bij Oosterbeek. 

Opvallend is dat alle drie bovengenoemde fotoseries pas 
ca. veertig jaar na de Slag om Arnhem bekend werden. 
Waren de makers wat beschroomd om eerder met hun kostbare, 
maar toch ook een beetje "clandestien" gemaakte foto's 
voor de dag te komen? Toch vindt hopelijk hun voorbeeld 
navolging en komen er in de toekomst meer foto's te voor
schijn van militairen die in die dagen hebben gefotografeerd. 

Burgers fotograferen bevrijders. 

Als rond het middaguur van zondag 17 september 1944 de 
de luchtlandingen beginnen voelen de burgers die dit 
schouwspelgadeslaan dit als het einde van vier zware jaren 
van bezetting en onderdrukking. Velen halen hun jaren zui
nig bewaarde rood-wit-blauwe vlaggen en oranje strikken 
te voorschijn. Enkele komen zelfs met een foto- of film
c a me ra voor de dag, met daarin films die al jaren onbelicht 
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waren weggestopt totdat eindelijk de bevrijding zou komen. 
Tientallen burgers hebben in die septemberdagen gefotogra
feerd en enkelen zelfs gefilmd. Niet van allen weten we de 
namen en ook niet al het door hen opgenomen materiaal is 
bewaard gebleven. De foto's en films die wèl bewaard zijn 
gebleven geven ons een beeld dat afwijkt van de beelden 
die werden opgenomen door de Britse en Duitse legerfoto
grafen. Niet het krijgsbedrijf en de verwoestingen staan 
centraal, maar blije burgers en hun bevrijders. 

We kennen geen beelden die door burgers zijn opgenome n van 
landende parachutisten of zweefvliegtuigen, maar wel van 
vluchtende Duitsers. Mevrouw Kremer-Kingma fotografe e rt ze 
op de Stationsweg in Oosterbeek en tandarts Clous filmt ze 
met zijn 8 mm camera op de hoek van de Weverstraat en de 
Utrechtseweg. Vermoedelijk is de eerste burger die de ge
landde Britten voor de lens van haar camera krijgt mevrouw 
Luursema. Zij fotografeert in de middag van 17 september 
de langstrekkende troepen op de Utrechtseweg bij Kivietsdel . 
Patrouilles van een compagnie van het Border Regiment worden 
gefotografeerd door tandarts Barents in Heelsum en door de 
heer Hoefsloot in Renkum. 
Aan het eind van de middag bereiken de eerste mannen van 
het Tweede Para Bataljon het Benedendorp in Oosterbeek. 
Ir.de Soet maakt met zijn kleinbeeldcamera tientallen foto's, 
tot het te donker wordt. De Britten vinden het prachtig om 
te worden gefotografeerd. 
De volgende ochtend, maandag 18 september, trekken grote 
groepen Britten via de Utrechtseweg door Oosterbeek. Ze 
worden met gejuich ontvangen. Iedereen loopt uit om de be
vrijders te ontmoeten. Overal langs de Utrechtseweg zijn 
burgers in de weer met hun camera. Mevrouw Kremer-Kingma 
fotografeert bij Schoonoord, mevrouw Tony de Ridder bij de 
Annastraat, de heer Drijver bij de Dennenkamp, de heer en 
mevrouw Van Veggel bij de RK-kerk en mevrouw Camps bij de 
Prins Hendrikstraat. Bovendien worden de langstrekkende 
troepen gefilmd. Dr.Monné en de heer Quarles van Ufford 
hanteren om de beurt hun 8 mm filmcamera bij de Dennenkamp 
en tandarts Clous en zijn vrouw filmen bij de Weverstraat. 
Soms zien we dezelfde Britse eenheden op verschillende 
plaatsen. Vooral de Jeeps van het Reconnaissance Squadron 
die Oosterbeek verkennen, vormen een dankbaar onderwerp. 
In het begin van de middag fotografeert de heer Van Woerkom 
ze op de Backerstraat. 
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In Wageningen komt een zweefvliegtuig neer in de uiterwaar
den, waarbij de bemanning gevangen wordt genomen. Ondanks 
de aanwezigheid van Duitsers ziet de heer Leinweber kans 
om een paar foto's te maken. 
Aan de westzijde van Arnhem fotografeert de heer Van der 
Syde een Britse eenheid tegenover de KEMA en op de Hulke
steinseweg worden Rode Kruissoldaten tijdens een rustpauze 
door de heer De Leeuw op de foto gezet . Sommige amateur
fotografen schieten een heel filmpje vol,anderen laten het 
bij een enkele opnamP-. Dat vaak vrouwen de camera hanteren 
komt deels voort uit een zekere schroom die veel mannen na 
vier jaar bezetting hebben om zich weer vrij op straat te 
begeven. 
Intussen maakt de ondergedoken Joodse fotograaf Sem Presser 
in Arnhem met gevaar voor zijn leven foto's van Britse para
chutisten in de Weerdjesstraat en op het Eusebiusplein. 
De strijd is daar in alle hevigheid losgebarsten . 
Dinsdag 19 september is de roes van de bevrijding voorbij. 
De Duitsers komen terug en overal breken gevechten uit. 
De burgers schuilen angstig in hun kelders en maar weinigen 
denken nog aan fotograferen. Ir.de Soet blijft echter aktief 
met zijn camera. Lopend en fietsend probeert hij zoveel 
mogelijk vast te leggen van het oorlogsgebeuren. Zelfs als 
zijn eigen huis "Vredehof" aan de Beneden-Weverstraat tot 
een belegerde Britse vesting is geworden, ziet hij nog kans 
vanuit een raam enkele foto's te maken. Ook mevrouw Kremer
Kingma waagt zich nog af en toe naar buiten om de Britten 
in haar tuin te fotograferen en mevrouw Clous filmt zelfs 
vanuit een raam van haar huis een Duitse tank op de Lebret
weg. Een andere Oosterbeker, de heer Hugo Pit, beschikt 
blijkbaar over sterke zenuwen want op 20 september filmt 
hij rustig het afbranden van zijn eigen huis op Hogerheide. 
Burgers beginnen weg te trekken uit het gevechtsgebied. 
Als de Duitsers de evacuatie van Arnhem en omgeving bevelen, 
begint een massale uittocht, die dagen zal duren. Fotograaf 
De Booys uit Arnhem heeft de tegenwoordigheid van geest om 
die evacuatie op foto's vast te leggen en dit zo trieste 
slot van een zo hoopvol begonnen bevrijdingspoging te be
waren voor het nageslacht. Bij de wegtrekkende burgers is 
ook Ir.de Soet. Tijdens de felle gevechten rond zijn huis 
heeft hij de vijf volgeschoten kleinbeeldfilms in zijn 
broekzak gestopt. Op het moment dat de Duitsers om zijn 
huis lopen en iedereen doodstil zit te wachten, fluistert 
een van de Britten hem in zijn oor dat hij alle dingen uit 
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zijn zakken moe t doen. Er zaten namelijk ook een paar hand
granaten en een pistool in. De Soet stopt de filmpjes met 
zijn camera in een vluchtkoffer. Even later wordt het huis 
door de Duitsers veroverd. Iedereen moet snel de kelder uit 
en Ir.de Soet krijgt geen gelegenheid meer om de koffer mee 
te nemen. Kort daarop brandt het huis uit, waarbij ook de 
koffer met de kleinbeeldfilms verloren gaat. Als deze bijna 
180 negatieven gered hadden kunnen worden, dan hadden ze 
ongetwijfeld behoord tot de meest originele foto's van de 
Slag om Arnhem. 
Mevrouw Kremer-Kingma verstopt aan het eind van de slag, 
wanneer iedereen moet evacueren, het onontwikkelde filmpje 
in de kachel van de centrale verwarming. Ze haalt het er 
pas weer uit na de bevrijding in mei 1945. 

In de ochtend van 18 september filmen Dr.Monné en de 
heer Quarles van Ufford de langstrekkende Engelsen 
op de Utrechtseweg bij de Dennenkamp in Oosterbeek. 
De heer A.G.van der Velden komt voorbij met een Britse 
officier. (film: mevr . M.M.Quarles van Ufford-Monné, 
stills-collectie J.Voskuil). 
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Naschrift. 

Pas na het beeïndigen van de oorlog werden veel foto's, 
die door de censuur waren vastgehouden, vrijgegeven. 
Toe n pas kon het publiek een meer realistisch beeld 
krijgen van de ellende en de verwoesting die het oorlogs
geweld gedurende zes jaren had veroorzaakt. 

In Engeland werden de door de AFPU gemaakte foto's en 
films na de oorlog overgebracht naar het Imperial War 
Museum in Londe n. In het archief van dit museum worden 
ca. twee miljoe n foto's van de Tweede Wereldoorlog bewaard. 

Veel van de meer dan twee miljoen foto's die gedurende de 
oorlog door de fotografen van de "Propaganda Kompanien" 
werden gemaakt, zijn verloren gegaan in de chaotische 
toestanden waarmee de ineenstorting van Duitsland in 1945 
gepaard ging. 
De reusachtige collectie PK-negatieven die tot 1945 in 
bomvrije bunkers werd bewaard, moest kort voor het eind 
van de oorlog op bevel van hogerhand worden vernietigd. 
Twee officieren kregen de opdracht de negatieven met twee 
vrachtwagens naar een steengroeve te brengen om ze daar 
te verbranden. Een van de twee wagens bleef, waarschijnlijk 
als gevolg van een luchtaanval, steken en viel in handen 
van Amerikaanse troepen. 
Na de oorlog gaven de Amerikanen de negatieven terug, 
maar die waren intussen uit hun beschermhoesjes gehaald 
en geheel door elkaar geraakt. In het "Bundesarchiv" in 
Koblenz had men vele jaren nodig om ze opnieuw te kata
logiseren naar plaats en datum, waarbij voormalige PK
fotografen hul p boden. Ongeveer één miljoen negatieven 
zijn op die manier voor documentatie-doeleinden ter be
schikking gekomen - daarbij een aantal series die Wenzel , 
Jacobsen en Seeger in Arnhem maakten. 

Van de Britse fotografen en filmers die in Arnhem hebben 
gewerkt weten we alleen dat Mike Lewis zich in Australië 
heeft gevestigd . Van de andere twee is niets bekend. 
Hetzelfde geldt voor de Du itse PK-mannen. Slechts één 
fotograaf van de SS-Standarte "Kurt Eggers" kon worde n 
opgespoort. Hij was echter niet bereid om informatie 
te geven over zijn werk bi j Arnhem. 
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