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OPERATIE 'BERLIN' 

Deze 
excursiegids werd 
samengesteld door: 

T. Oosterhaar 
B. de Reus 
C. van Roekel 
W.T.B. de Ruyter 

Uitgegeven ter gelegenheid van de Themadag op zaterdag 3 juli 1993 
door de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum te Oosterbeek. 



PROGRAMMA: 

09.30 - 10.00 uur Ontvangst met koffie in het Airbome Musuem 

10.00 - 10.15 uur Korte inleiding over de organisatie van de excursie en algemene 
aspecten van operatie 'Berlin' . 

10.15 - 10.30 uur Vertrek van groepjes van ca. 20 personen met korte tussenpozen 
voor de wandeling door de bossen van de 'Hemelse Berg' en de 
uiterwaarden naar de rivier de Rijn. 
Tijdens deze tocht zullen gidsen uitleg geven op de met letters op 
de kaart aangegeven punten. 

Punt A: Hier zal door Drs. A. Groeneweg iets verteld worden 
over de situatie in en rondom het hoofdkwartier 
'Hartenstein'. 

Punt B: De heer C. van Roekel bespreekt hier de aspecten met 
betrekking tot de route van terugtocht en de Duitse 
poging om op 25 september de perimeter af te snijden. 

Punt C: De heer M.J. Knottenbelt, destijds le luitenant en 
commandant van de Dutch liasion Mission, die tot taak 
had de inlichtingen en inzet van de rond Arnhem 
aanwezige verzetsgroepen te coördineren, zal hier 
verslag doen van zijn belevenissen. 

13.00 - 14.30 uur Lunch in de Concertzaal aan de Dr. Breveestraat. 

14.30 - 15.00 uur Punt D: Voor het gehele gezelschap zal de heer H. 

Ca. 16.30 uur 

Duinhoven in de Oude Kerk een uiteenzetting geven 
over de gebeurtenissen gedurende de septemberdagen en 
over de kerk zelf. 

Punt E: Hier zal Drs. R.P.G.A. Voskuil ingaan op de gevechten 
in de Beneden-Weverstraat. 

Punt F: De heer G. Maassen zal hier vertellen over de Duitse 
poging om op 25 september de perimeter af te snijden. 

Wandeling via de 'Hazenakker' naar 'Hartenstein'. 

Einde van de excursie. 



1. 
25 SEPTEMBER 

BRITIEN ONTRUIMEN BRUGGEHOOFD 

Dit gebeurde op 25 september 

Dit is de voorlaatste dag van operatie Market Garden.Montgomery, Dempsey en 
Horrocks hebben besloten de Airbomes uit Oosterbeek te evacueren en het is aan 
Urquhart het tijdstip te bepalen waarop de ontruiming moet plaatsvinden. Vandaag laat 
hij generaal Thomas van de 43ste Wessex divisie weten, dat Operatie Berlijn 
maandagavond om 22 uur moet beginnen. Op de zuidelijke Rijnoever wordt alles in 
gereedheid gebracht om de ontruiming van het bruggehoofd zo goed mogelijk te laten 
verlopen en zoveel mogelijk mannen terug te halen. Op twee plaatsen, bij Driel en 
Heteren, worden boten bijeengebracht, er wordt een afleidingsmanoeuvre georganiseerd 
om de Duitsers in de war te brengen en een zwaar geallieerd spervuur moet de oversteek 
van de boten dekken. Pas als de evacuatie al enige uren aan de gang is, ontdekken de 
Duitsers wat er gaande is. Poolse para's en de in de vorige nacht overgezette Dorsets 
dekken de aftocht, die plaats foto vindt onder erbarmelijke weersomstandigheden. De 
gestadig vallende regen en de inktzwarte nacht dragen er in aanzienlijke mate toe bij ,dat 
de terugtocht een succes wordt. Bijna 2400 mannen worden uit het bruggehoofd gered. 
Eerst in Driel, later in Nijmegen komen de Airbomes op verhaal. Als het dinsdagmorgen 
licht wordt, moet de operatie om veiligheidsredenen worden stopgezet. Het bruggehoofd 
over de Rijn bestaat met meer. Het had de springplank moeten zijn voor de opmars naar 
Usselmeer en Roergebied. Het ambitieuze plan van Montgomery is mislukt. De oorlog 
zal niet, zoals in geallieerde kring algemeen werd aangenomen, vóór Kerstmis 1944 
beëindigd zijn. Plaatselijke successen van de Britten in de Betuwe, waar Elst tenslotte 
wordt bevrijd en waar Bemmel onder druk van geallieerde tanks door de Duitsers wordt 
ontruimd, zijn nu van secundair belang geworden. De komende weken zullen in deze 
sector een verwoed Duits tegenoffensief brengen, bedoeld om de geallieerden uit de 
Betuwe te verdrijven en Nijmegen te heroveren. Met het bevel van de Führer de vijand 
zelfs tot achter de Maas terug te drijven, lijken de luchtaanvallen, die de Luftwaffe met 
ingang van vandaag op grote schaal tegen de Waalbruggen onderneemt, in flagrante 
tegenspraak. Model stelt een operatieplan op, dat hij in drie fasen wil verwezenlijken. 
Voorwaarde voor het welslagen ervan is, dat hij aanzienlijke versterkingen krijgt. In 
Noord-Brabant blijft de Corridor, ondanks plaatselijke successen van de geal
lieerden,ook vandaag nog afgesneden. Hoewel de geallieerde speerpunt bij Oosterbeek is 
afgebroken, is het van wezenlijk belang de andere gevechtssectoren met mannen en 
materieel te bevoorraden. 

De BBC verslaggevers Stanley Maxted 
en Guy Byam "1Veer terug in de studio 

na hun ontsnapping over de Rijn. 



2. 
'Operatie Berlijn moet vanavond plaatsvinden' 

De ironie _van het noodlot wilde, dat op het moment, dat Urquhart maandag inza~, dat de 
restanten van zijn divisie het niet nog eens 24 uur konden uithouden, zijn grote 
tegenspeler, veldmaarschalk Model, ook ongeveer aan het einde van zijn Latijn was 
gekomen. Onder de druk van hogerhand (Hitler, Von Rundstedt) moest hij nu op korte 
termijn een einde maken aan de Britse tegenstand in Oosterbeek. Ook bij zijn troepen 
hadden de achterliggende dagen en nachten hun tol geeist. Van niet te onderschatten 
belang was verder, dat bij Oosterbeek Duitse eenheden waren ingezet die over geen of 
weinig gevechtservaring beschikten. Ondanks hun numerieke overwicht en de inzet van 
zwaar materieel, waaronder vijftien Tigertanks, hadden de Duitsers geen kans gezien de 
strijd te beslechten. Om een snel einde aan de gevechten te maken gelastte Model 
vandaag, dat alle beschikbare artillerie moest worden ingezet om de Britten murw te 
beuken. Daartoe beschikte Model over het 191ste Artillerieregiment met in totaal 88 
vuurmonden,waaronder vier zware veldhouwitsers van 150 mm en twintig kanonnen. 
Dan was er nog een met vlammenwerpers uitgerust bataljon pioniers uit Glogau,dat op 
Deelen was geland. Deze formidabele vuurkracht werd maandag tegen de Britten 
ingezet. Oorverdovende waren de explosies, maar het effect van het trommelvuur was 
toch betrekkelijk. Sinds enkele dagen hadden de luchtlandingstroepen zich goed 
ingegraven en er was ook een zekere gewenning aan de aanhoudende beschieting 
ontstaan. Gevaarlijk werd het pas tegen elf uur. Op dat moment werd het Britse regiment 
lichte artillerie verwoed aan- gevallen. Het lag kennelijk in de bedoeling van de vijand 
de Britten van de rivier af te snijden. De artilleristen vroegen terstond assistentie aan.De 
divisie beschikte echter niet meer over de middelen om de artillerie te hulp te komen en 
gaf ten antwoord, dat men zich maar moest zien te redden. Lt-kolonel R. Loeier 
Symonds, de commandant van de artillerie, zag geen andere uitweg dan zich te wenden 
tot het zware geschut van het 30ste Corps in Nijmegen. Vanuit zijn loopgraaf op de 
Hemelseberg leidde hij het vuur van de kanonnen, die op hun maximale dracht van 
negentienduizend meter vuurden. Zó nauwkeurig was het geschut, dat de granaten op 
Duitse stellingen neerkwamen, die soms niet verder dan vijfentwintig meter van de Britse 
posities waren verwijderd. De Duitsers vielen met twee tanks en infanterie de stellingen 
van de lichte artillerie aan en ze konden slechts met kunst- en vliegwerk tot staan worden 
gebracht. Het Duitse plan de Britten van de rivier af te snijden, mislukte. Daardoor kon 
Operatie Berlijn worden uigevoerd. De gehele maandag bleven de Duitsers op kleine 
schaal aanvallen,maar toch leek het erop alsof er sprake was van een lichte aarzeling om 
de Britten de genadeslag toe te dienen. Of was er sprake van vermoeidheid? Of was het 
tot de lagere commandanten doorgedrongen, dat de artillerie het vuile werk beter kon 
opknappen? 

Na de slag bezoekt Veldmaarschalk 
Model het slagveld. Hij staat hier 
voor de school in de Weverstraat. 
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Volkomen ten onrechte rapporteerde Möller,de commandant van de pioniers van de 9de 
SS-tankdivisie,dat de 25ste alles overtrof wat er tot nu toe in Oosterbeek was gebeurd.' 
De strijd wordt steeds harder, man tegen man met blanke wapens'. Om acht minuten 
over acht zond Urquhart maandagmorgen via de radio van de artillerie een boodschap 
aan Thomas. De evacuatie van de lste Luchtlandingsdivisie moest 's avonds na 22 uur 
plaatsvinden.De compagnies commandanten werden vervolgens op Hartenstein ontboden 
en werden geïnformeerd over de ontruiming. Zwaargewonden moesten onder de hoede 
van artsen en verplegers achterblijven en ook de aalmoezeniers en veld predikers zouden 
hen bijstaan.Lopende gewonden daarentegen moesten zoveel mogelijk worden 
meegenomen.De troepen zouden in kleine eenheden op pad gaan met gliderpiloten als 
gids. Er waren twee routes naar de rivier uitgezet en op moeilijke plaatsen waren witte 
parachutekoorden of linten aangebracht. Voor èèn keer waren de weergoden op de hand 
van de Airbomes, de nacht was inktzwart en het regende pijpestelen. Zoals Urquhart het 
uitdrukte: 'Deze nacht was gemaakt voor een clandestiene ontsnapping'. 

Aan de overkant van de Rijn begon de staf van Thomas om half 11 de voorbereidingen 
voor de evacuatie te treffen. De bevolking van Driel kreeg te horen, dat zij er verstandig 
aan deed naar elders te vertrekken. Die mededeling kreeg Albert Baltussen van de Poolse 
arts Golba, die namens Sosabowski optrad.De oversteekplaats werd vastgelegd, welke 
zich over een breedte van zeshonderd meter oostelijk van het Drielse veer zou uit
strekken. De ontruiming zou worden uitgevoerd door eenheden van de Britse en 
Canadese genie, die op twee plaatsen de Rijn zouden oversteken. In totaal waren 74 
boten beschikbaar en de ontruiming zou gedekt worden door een geweldig spervuur, 
waarvoor alle kanonnen van de Wessex-divisie zouden worden ingezet. Een uur voordat 
Operatie Berlijn van start ging, moest een bij Heteren uit te voeren afleidingsmanoeuvre 
de Duitsers in de waan brengen, dat de Britten opnieuw troepen ter versterking van de 
Airbomes over de Rijn zouden zetten. 

Lange tijd tastten de Duitsers maandag in het onzekere over de ware aard van de 
geallieerde activiteiten in de Betuwe. Aan die onzekerheid droeg stellig een Britse 
afleidingsmanoeuvre een steentje bij. Eenheden van de Dorsets en de Wiltshires trokken 
's middags onder veel geraas uit Zetten naar Heteren. Het was een lange kolonne, 
bestaande uit vrachtwagens met brugmateriaal en pontons, dukws, brencarriers en 
voertuigen met mortieren. 'Met uitzondering van de mortier- en carrierpelotons werd 
een minimum aan manschappen meegenomen om onnodige verliezen te voorkomen', 
staat in het verslag van de Wiltshires. 'Het bataljonshoofdkwartier bij voorbeeld bestond 
uit niet meer dan één jeep met de commandant en een officier van de Verbindingsdienst'. 
'Deze beide mannen fungeerden ook als chauffeur en seiner'. 'Toen het donker werd, 
trok de kolonne met veel uiterlijk vertoon door Heteren naar de rivieroever. Om 21 uur 
begon de beschieting. Een uur lang legden machinegeweren en mortieren een onaf
gebroken spervuur op de vijandelijke oever. Om 22 uur werd het vuren gestaakt en trok 
de kolonne zich snel terug naar zijn basis in Lent. Het was de bedoeling, dat door dit 
vertoon bij de Duitsers de mening zou postvatten, dat de Britten voorbereidingen troffen 
om bij Heteren de Rijn over te steken en de Westgruppe van Von Tettau bij Heveadorp 
aan te vallen. Het effect van deze manoeuvre viel niet direct te constateren. Dat de 
Duitsers er door misleid werden, is echter wel zeker. In ieder geval kwamen hun troepen 
bij Heveadorp niet in actie tegen het hoefijzer. 

2398 man keerden terug 

In de nacht van 25 op 26 september 1944 keerden 2398 Britten en Polen terug uit het 
Oosterbeekse hoefijzer. 

De specificatie luidt: 

lste Airborne divisie 1741 
Gliderpiloten 422 
Polen 160 
Dors ets 75 

TOTAAL 2398 
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Dit betekent, dat minder dan een vierde van het totale aantal bij Arnhem ingezette 
troepen, in veiligheid werden gebracht. 

De totale sterkte was: 

1 ste Airbome divisie 
Gliderpiloten 
Polen + 
Dorsets + 

TOTAAL 

8969 
1126 

300 
250 

10645 

Volgens niet-officiële cijfers moesten ongeveer tweeduizend Britten en Polen als vennist 
worden beschouwd,· een onbekend gebleven aantal hunner is bij de oversteek in de nacht 
van 25 op 26 september in de Rijn verdronken. Het totale verliescijfer van de bij Arnhem 
ingezette militairen bedraagt 8247. 

e 

De Staffsergeants 'Wliavel en Turl 
van het Gliderpilotregiment op 
patrouille bij de openbare ULO
school aan de Kneppelhoutweg. 
Turl sneuve/áe op 25 september. 

Genie redt 2400 soldaten 

De evacuatie van de Airbornes was in handen van de genie van de 43ste Wessexdivisie. 
Tegenover het hoefijzer opereerden de 260ste Britse en 23ste Canadese Veldcompagnieën 
Royal Engineers en anderhalve kilometer stroomafwaart, op de plaats waar de Dorsets de 
vorige nacht overgestoken waren, werd de terugtocht geregeld door de 553ste Britse en 
20ste Canadese Veldcompagnieën Op iedere oversteekplaats hadden de Britten zestien 
canvas roeiboten en de Canadezen eenentwintig motorboten beschikbaar en de operatie 
werd geleid door kolonel M. Henniker, de bevelhebber van de genietroepen van de 
divisie. Majoor A. Jones, de commandant van de 20ste Canadese compagnie, die de 
westelijke oversteek leidde, stelde op 29 september 1944 een rapport op over de 
evacuatie. 'Wij vonden het beter niet direct na aankomst van de Evinrude-motoren van 
de boten te starten, omdat dit onze positie zou verraden. Besloten werd eerst èèn boot 
naar de overkant te sturen om een verkenning uit te voeren om vast te stellen hoeveel 
soldaten aan de overkant wachtten. De vijand reageerde op iedere beweging met 
machinegeweervuur, maar gelukkig was hij niet bijzonder accuraat, er werden geen 
verliezen geleden' De eerste boot keerde terug met twee man van de Dorsets, die 
vertelden, dat zij de enigen op de noordelijke oever waren. Er werd een tweede boot 
uitgezonden om hun mededeling te controleren, maar er werd niemand op de oever 
aangetroffen. Om 23.00 uur stak een derde boot de Rijn over en ook deze keer 
onverrichterzake terug. 
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Toch arriveerde een sectie Dorsets op de zuidelijke oever. De mannen hadden aan de 
Oosterbeekse kant van de Rijn een boot gevonden en rapporteerden, dat er verder geen 
soldaten meer opgehaald hoefden te worden. Om 02.00 uur ging voor het laatst een boot 
naar de overkant, die met twee soldaten terugkeerde. Een uur later werd dit deel van de 
evacuatie afgelast. Vier stormboten van de Canadese genie gingen naar Driel en namen 
deel aan de reddingsoperatie. Tijdens het starten van de motor werd de eerste boot door 
een mortiergranaat getroffen en zonk. Een tweede boot werd ook onder vuur genoemen, 
werd op de oever getrokken, maar daarna wilde de motor niet meer starten. 
De bemanning waadde door de modder naar de inschepingsplaats om te zien of zij daar 
konden helpen. De derde en de vierde boot werden echter niet meer te water gelaten 
omdat de dag aanbrak en de Duitsers hen in het vizier hadden. In totaal haalde de 20ste 
Canadese Veldcompagnie 48 militairen op. De beide andere genie-compagnieën, die 
vanaf het begin vanuit Driel opereerden, hadden meer succes. Aan het War Diary van de 
23ste Canadese compagnie van majoor M. Tucker, is het volgende ontleend: Tucker en 
luitenant R. Kennedy hadden overdag een verkenning van de zuidelijke oever uitgevoerd. 
Daarbij stelden zij vast, dat de wegen te smal waren en de bermen te zacht voor zware 
militaire transporten. 'Absoluut ongeschikt', luidde hun oordeel. Ook de toegangspaden 
tot de polder waren smal en daarom ongeschikt. Het spoorlijntje van een steenfabriek 
beschikte echter over een flink stuk grond met harde bodem en dit kozen de officieren 
derhalve als basis voor de operatie. Tucker kon onvoldoende informatie krijgen over het 
tijdschema van de evacuatie en op het hoofdkwartier van de 43ste divisie kon hij 
evenmin achterhalen hoeveel militairen opgehaald mosten worden. Dit maakte de plan
ning van de hoeveelheid te gebruiken materieel,zoals boten, trucks, jeeps, radio- en 
keukenwagens, zeer problematisch. 
Het Canadese convooi startte om 14 uur Nijmegen. Het bestond uit drie jeeps, twee 
Scoutcars met radio, twee keukenwagens, twaalf 3-tons vrachtwagens. Behalve twaalf 
monteursgingen ook twee aalmoezeniers mee. Aan overzetmateriaal beschikten de 
Canadezen over veertien stormboten en zeventien Evinrudes. Luitenant Tate kreeg 's 
middags order een · brug te bouwen vanaf de weg naar de boomgaard, waar de boten 
verzameld zouden worden. Om 19.15 verliet de kolonne Valburg. De kop van de 
kolonne bereikte Driel om 20.10 uur. Onderweg werden geen verliezen geleden. 
Luitenant Kennedy werd belast met de leiding over het afladen en het vervoer van de 
boten naar de lanceerplaatsen aan de rivier. Zijn collega's Martin en John Cronyn 
regelden de te volgen route, die met witte linten werd aangegeven. Daarna kreeg Martin 
de leiding over de inscheping op de noordelijke oever, Cronyn over de ontscheping in 
Driel. Het regende zó hard, dat de mannen in de modderige polder niet op de been 
konden blijven. Er werden touwen gespannen, maar desondanks was het zeer moeilijk 
met de boten vooruit te komen. Om 21.30 gin~ de eerste boot te water, maar de mannen 
die hem droegen, gleden uit en vielen in de rivier. 

0 

Hotel Hartenstein 1945. 
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Een detachement van de Royal Electrical and Mechanical Engineers bij de 
tennisbaan waar de Duitse krijgsgevangenen bijeengebracht waren. 

0 

0 

Duitse krijgsgevangenen bieden de helpende hand bij het houthakken in park Hartenstein. 

De boot liep vol nadat vijandelijke kogels er gaten in geslagen hadden en was verder 
onbruikbaar. De tweede boot werd om 21.45 uur gestart en had luitenant Martin aan 
boord. Deze boot keerde niet terug en van de luitenant noch van iemand van de beman
ning werd meer iets vernomen. Twee ooggetuigen zagen, dat de boot door een mortier
granaat getroffen werd, in tweeën brak en snel zonk. Korporaal McLachlan leidde de 
derde boot en keerde weldra terug met de eerste lading Airbomes. Hij ging door en 
voerde in totaal vijftien trips uit, voordat hij door een verse bemanning werd afgelost. 
De vierde boot, onder leiding van korporaal C. Smith, startte om 22.35 uur en kwam 
veilig aan de overkant. Daar liep hij echter vol water omdat nabij een granaat neerkwam. 
Smith, die-niet kon zwemmen, dreef op zijn overjas terug naar de Drielse oever. Vier 
van zijn mannen zwommen terug, maar de rest ging verloren met inbegrip van de passa-
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giers. Nu ging de een na de andere boot te water. Om 03.30 uur waren alle veertien in 
actie. Geen een ervan werd tijdens een van de oversteken geraakt, maar op de andere 
oever liepen verschillende vaartuigen schade op door granaatscherven. 'De branden, die 
onze bommenwerpers 's middags hadden gesticht en het grote aantal lichtkogels dat de 
vijand afvuurde, hielpen ons in belangrijke mate bij het bepalen van de koers . 

• 

De situatie bij de Oude Kerk in het voorjaar van 1945. Links komt de Weverstraat 
uit op de Benedendorpsweg. Op de achtergrond is de is de villa Zuiderbeek zichtbaar . 

• 

Deze foto is ongeveer op dezelfde plaats genomen, echter vanaf een hoger standpunt. 
Na de slag werd er door Nederlandse dwangarbeiders op Duits bevel een uitgebreid 
loopgravenstelsel gegraven (zie luchtfoto) waarin ca 8000 deuren werden verwerkt. 

De zware regen ging vergezeld van een bitter koude wind. De regen zorgde ook voor 
veel problemen met de Evinrude-motoren, die in bijna alle gevallen afsloegen. Er zou 
iets gedaan moeten worden aan de bescherming van het elektrische circuit van deze 
motoren, als zij vaker voor dit soort doeleinden gebruikt worden', verzuchtte Tucker. 
Het was door de regen onmogelijk rapport van de gebeurtenissen op te maken, noch kon 
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het aantal geredde Airbornes ter plaatse worden genoteerd. In de stromende regen 
veranderde het papier in een ommezien in pulp. Van veel kanten is de lof bezongen van 
de discipline, waarmede de Airbomes geduldig op de noordelijke oever wachtten totdat 
het hun beurt was om overgezet te worden. Ongetwijfeld zijn er ook staaltjes van 
zelfopoffering vertoond, waarbij mannen hun plaats afstonden aan gewonde kameraden. 
Maar Tucker vulde dat heroïeke beeld aan met de beschrijving van gebeurtenissen, die -
hoezeer onder de buiten gewone omstandigheden ook verklaarbaar - toch een wat ander 
licht op de inscheping werpen. 'Mannen raakten in paniek en bestormden de boten, die 
daardoor in enkele gevallen kapseisden. In many cases they had to be beaten off of ze 
werden gedreigd te worden neergeschoten, om te voorkomen dat de boten zonken. 
Naarmate de dag naderde, verergerde de toestand. Ze waren zó bang dat het daglicht ons 
zou dwingen de overtocht te staken voordat zij gered konden worden. Het maxi- male 
aantal Airbornes, dat aan boord vervoerd werd, bedroeg 36. Deze werden in de boot van 
Kennedy geladen. Hij maakte de allerlaatste oversteek van de nacht. Geschat wordt, dat 
ongeveer 150 bootladingen werden opgehaald. Luitenant Kennedy onderscheidde zich, 
na het voorbereidende werk op zijn schouders te hebben genomen, door een van de boten 
te leiden waarmee hij 125 man redde. 

Om 05 .45 uur werd de operatie op last van Henniker gestaakt. De Canadese genie 
verloor bij Operatie Berlijn elf mannen, van wie zes gedood of vermist en vijf gewond 
werden. Van Britse zijde werden minder Airbomes opgehaald omdat de boten kleiner 
waren dan die van de Canadezen. Tegenover het pluspunt, dat zij gemakkelijker te 
bedienen waren en niet onderhevig aan technische storingen, stond, dat zij geroeid 
moesten worden, minder mannen konden vervoeren en dat zij voor een oversteek 
aanzienllijk meer tijd nodig hadden dan de Canadese motorboten. Op den duur speelde 
ook oververmoeidheid de Britse genisten parten,hetgeen na twee uur op en neer varen 
leidde tot vertragingen. 'Om ongeveer 02.30 uur gaf ik de Britse 260ste compagnie 
opdracht haar boten te verzamelen en ze uit het water te halen', aldus Henniker. 'De 
boten moesten in veiligheid worden gebracht, eventueel opgelapt en de mannen konden 
rusten. Teleurstellend was, dat in totaal slechts 75 Dorsets van de bijna driehonderd, die 
op de noordelijke oever waren afgezet, konden worden teruggehaald. De Canadezen 
hadden bij Heteren Dorsets verzameld en ook vanuit Driel werd, nadat de evacuatie van 
de Airbornes was voltooid, nog enige malen op en neer gevaren in de hoop, dat er leden 
van de 4e Dorsets langs de oever zouden zwerven. Een jonge Canadese officier voer 
naar de overkant en dropte daar een lading zwemvesten. De Britse majoor Vinycomb 
waagde ook een poging, maar trof evenmin iemand aan. Toch waren enkele Dorsets aan 
de noordelijke oever op zoek naar redding. Majoor Whittle en ongeveer vijftien man 
vonden na veel zoeken een boot, zij laadden hun gewonden er in, de anderen zwommen 
de Rijn over. Majoor Hall van de 4de Dorsets stak in de nacht van 26 op 27 september 
nog een keer over en bracht vier mannen mee terug. De overigen waren gesneuveld of in 
Duitse handen gevallen. 

Enkele van de 2398 ontsnapten in Nijmegen op 26 september. 
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Van de geredden waren veel mannen gewond en de medische diensten van de 43ste 
divisie hadden hun handen vol. Er was een tekort aan brancards, zodat overjassen en 
dekens gebruikt moesten worden als geïmproviseerde draagbaren. In een grote schuur bij 
Driel had majoor G.Hartwell van de 5de Dorsets een ontvangstruimte ingericht. Daar 
wachtten thee met rum, een warme hap en dekens op de Airbomes. In de aangrenzende 
boomgaard had Lt-kolonel J. McCane veertig jeeps met brancards in gereedheid 
gebracht, omdat alleen voertuigen met vierwielaandrijving de met modder bedekte wegen 
van de Betuwe enigszins comfortabel voor de gewonden konden berijden. Veel mannen 
hadden zich bij hun zwemtocht over de rivier van hun kleding ontdaan. Midden in de 
nacht werden de boerderijen in de omgeving bezocht om de Drielenaren te vragen 
kleding voor de parachutisten beschikbaar te willen stellen. 

0 

Tot de 20ste september beschermde Sgt Hughes van P-troop antitank battery de oostzijde 
van de perimeter, ongeveer 200 meter oostelijk van de kerk met zijn 17 ponder, 

The Pathfinder. Door de aanvallen van Duits Stunngeschutze werd het buiten 
gevecht gesteld. Dit kanon staat nu ongeveer 50 meter zuidelijk van het museum. 

. "· ~-!ic:$; 
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Dezelfde Pathfinder nu gefotografeerd in oostelijke richting. Nadat het stuk buiten 
werking raakte schoof de perimetergrens ongeveer 50 meter naar het westen en kwam het 
regiment lichte veldartillerie direct onder Duits vuur te liggen en was de anti-tank
verdediging van Lonsdale force aangewezen op lichte verdedigingsmiddelen. 

0 
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Polen dekken de aftocht. 

Een van de onaangename, irritante en irreële aspecten van de Britse geschiedschrijving 
over 'Arnhem' is, dat bijna alle schrijvers verzuimen er melding van te maken, dat het 
de Polen waren, die samen met een handvol Dorsets, de aftocht van de Britse lucht
landingstroepen dekten en dat het aan hun zelfopoffering te danken is, dat de Duitsers 
pas laat tot de ontdekking kwamen wat er werkelijk gaande was. Zonder de Poolse inzet 
zouden aanzienlijk minder Britten de veilige zuidelijke oever hebben bereikt dan nu het 
geval was. Dat tientallen Polen, toen zij tegen de morgen bij de rivier aankwamen niet 
meer overgezet konden worden, omdat de evacuatie toen was gestaakt, dat een aantal 
zijn leven gaf en ongeveer tachtig Polen in gevangenschap raakten om het leven van 
Britse kameraden te redden, is een zaak, die in dit boek niet verzwegen mag worden. 
Het waren de Polen van de 8ste compagnie, die met de overlevenden van de Dorsets in 
de laatste fase van de strijd moedig stand hielden. Door hun optreden bemerkten de 
Duitsers niet, dat de hoofdmacht van de tegenstander uit het hoefijzer wegtrok. De 
Poolse kanonniers van de anti-tankbatterijen werden als infanteristen ingezet en vochten 
onder meer bij huize Valkenburg in de noordwestelijke punt van het hoefijzer. De Poolse 
luitenant Mikulski kreeg opdracht van de Britse majoor Nill de vijand daar tegen te 
houden, wat de Polen tot 23.15 uur deden, ondanks het feit, dat zij de gehele dag 
werden bestookt door zware mortieren en Spandau machinegeweren. Kort voor midder
nacht begonnen zij aan hun terugtocht naar de Rijn. Voor de mesten hunner was het te 
laat om nog te worden overgezet en zij die de zwemkunst meester waren, redden zich 
zwemmend naar de overkant. Het hier volgende relaas van korporaal Boleslaw Kuzniar 
is illustratief voor de belevenissen van de Polen tijdens de laatste dag en nacht van 
Market Garden. 

' 's Avonds sprak de Britse kapitein met een aantal van zijn soldaten. Ik kon zien, dat er 
iets mis was. Toen ve,zamelde hij ons en vene/,de, dat wij als het donker werd naar een 
bepaald huis moesten gaan. Daar moesten we ons bij een andere Poolse eenheid voegen. 
Na een uur gingen we op pad en bereikten het aangewezen huis. Tweede luitenant 
Bereda-Fialkowski voerde er het bevel en hij leidde de verdediging. We verspreidden ons 
en betrokken onze stellingen. Tegen die tijd verlieten de Engelse troepen hun huizen en 
trokken door het park naar de rivier. De Duitsers renden rond ons huis, schoten hun 
machinegeweren leeg en wierpen handgranaten naar ons'. 

e 

Overal werden bevoorradingscontainers 
aangetroffen, vaak lagen de parachutes 

over de daken van huizen, wals hier 
Jn de Weverstraat. 
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'We beantwoorden hun vuur en dat kalmeerde hen even. Toen het stil werd, gingen een 
andere soldaat en ik naar buiten om de lichamen van de eerder gesneuvelde kapitein 
I. Gazurek en een soldaat te bergen. De lijken waren na twee dagen echter zó stijf en 
zwaar, dat we ze niet konden wegslepen. Teruggekeerd in het huis kregen we van de 
luitenant opdracht elk stuk uitrusting, dat lawaai kon maken, achter te laten. We namen 
ieder een stengun en een handgranaat mee, bonden lorren en lappen om onze schoenen 
en gingen op pad naar de Rijn. ' 

Nauwelijks waren de Polen onderweg of de Duitsers ontdekten, dat re verdwenen waren. 
Ze schoten lichtkogels af en daarna mortiergranaten. Een Pool werd gewond en moest 
achtergelaten worden. 'We passeerden een omgevallen boom. Daar lagen de lijken van 
ongeveer dertig Britse soldaten. Het waren de mannen wier aftocht wij hadden gedekt. 
Ze moeten wel heel erg moe zijn geweest, dat re niet in de gaten hadden, dat ze, door 
een open terrein over te steken, een gemakkelijk doelwit voor Duitse mitrailleurs waren. 
Het was een afschuwelijke aanblik. ' 

In de stromende regen kwamen de Polen tenslotte bij de rivier aan. Zij zagen, dat de 
laatste boot vertrok en hoopten, dat hij nog een keer zou terugkomen om hen op te 
halen. Maar de motor begaf het. De luitenant rei tegen ons: 'Mannen, het is ieder voor 
zich. We zien elkaar terug in Driel'. Terwijl verschillende Polen in het water gingen om 
de Rijn over te zwemmen, liep Kuzniar op goed geluk langs de oever in de hoop een 
boot aan te treffen. het geluk was met hem. Hij vond een boot waar al drie andere Polen 
in zaten. Kuzniar voegde zich bij hen en gezamenlijk roeiden re naar de overkant, die ze 
veilig bereikten. Daar troffen re korporaal Carol Mallak aan, die de Rijn 
overgezwommen was. Hij had een laken gekregen om zijn naaktheid te bedekken. 'Hij 
zag er uit als een Romein in toga. ' 
Een Britse jeep bracht het groepje Polen naar Driel. Daar vonden zij geen andere Polen 
meer. Sosabowski en zijn mannen waren met hun zware bepakking te voet naar 
Nijmegen gegaan. Voor hen was er kennelijk geen vervoer beschikbaar. 

Dat de ware aard van de Britse activiteiten lange tijd voor de Duitsers verborgen bleef, 
werd door Harrer eerlijk erkend. In zijn rapport schreef hij: 'Kort na het invallen van de 
duisternis op 25 september meldden de op de noordelijke Rijnoever opgestelde troepen, 
dat de Britten onze troepen- verplaatsingen met zwaar mortiervuur stoorden. Ook werd 
gemeld, dat van de zuidelijke oever een krachtig geluid van motoren hoorbaar was. 
Aanvankelijk vennoedden de Duitse bevelhebbers, dat opnieuw versterkingen voor de 
Britten werden aangevoerd. Tegen middernacht werd het echter duidelijk, dat eenheden 
uit het bruggehoofd met boten naar het zuiden overstaken en dat de tegenstander dus 
besloten had het tegen zo hoge prijs verkregen bruggehoofd te ontruimen'. Volgens 
Harrer grepen de onder zijn bevel staande commandanten onmiddellijk krachtig in. 

Er werd contact gemaakt met de Westgruppe van Von Tettau, zodat de nog in het 
hoefijzer verblijvende Britten van de rivier werden afgesneden. dat gebeurde echter pas 
laat in de nacht, nadat de overgrote meerderheid van de Airbomes was overgezet. 
De zich nog in het bruggehoofd bevindende Britten en Polen werden bij het aanbreken 
van de dag gevangen genomen. 'Onder hen bevond zich een verrassend groot aantal 
Polen, die klaarblijkelijk gebruikt waren als rugdekldng', aldus Ha77.er. 'Om 9 uur was 
het laatste Britse venet gebroken. De terugtocht was zó overhaast gebeurd, dat zij noch 
hun motorvoertuigen, noch hun gliders of wapens hadden kunnen vernietigen. 

In Oosterbeek werden door de Britten krijgsgevangen gemaakte Duitsers - 75 in getal en 
een aantal vrouwelijke hulptroepen - bevrijd. Deze Duitsers hadden daar tien volle dagen 
zonder enige beschenning in de buurt van het hoofdkwartier van de divisie gelegen. Zij 
konden alleen met hun lepels dekldngsgaten graven met het gevolg, dat er veel gewonden 
vielen door het zware artillerievuur.' Dit relaas van Harrer verdient enige correcties. Dat 
de Britten vóór de aftocht hun gliders niet hadden vernietigd was logisch, omdat deze 
zich op de achter de Duitse linies gelegen landingsterreinen op de Renkumse heide en 
Reijerscamp bevonden. De Britten hadden niet 75, maar ruim tweehonderd Duitse 
krijgsgevangenen en niet een aantal vrouwelijke hulptroepen, maar slechts één Helferin. 
De strijd duurde geen tien, maar negen dagen en het lijkt onwaarschijnlijk, dat alle 
krijgsgevangenen reeds op de eerste gevechtsdag uitgeschakeld waren. 
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Vanaf donderdag hebben de Duitsers met alle middelen getracht de perimeter af te 
snijden van de rivier. De Weverstraat was bij dei,e gevechten van vitaal belang. 

Deze foto's illustreren de sector die verdedigd werd door majoor Cain die hier verbitterde 
gevechten leverde tegen doorgebroken Duitse tanks. Men kijkt op dei,e foto in noordelijke 
richting. Links tussen de huizen is het wrak zichtbaar van een Panzerkampfwagen VIb 
(Königstiger). Dit was het zwaarste materiaal (68 ton) dat de Duitsers bezaten. 



1 
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Dezelfde huizen vanuit het oosten gefotografeerd. Dezelfde tank maar met het geschut in 
andere richting. Dit was de originele stand; ten behoeve van de.film "1heirs is the Glory" 
werd op de eerste foto de koepel 180 graden gedraaid. 

Tegenover bovenstaande foto's bevond zich de openbare school. Dit gebouw was het 
belangrijkste bolwerk van de verdediging die hier onder leiding van majoor Cain 

het met succes opnam tegen de Duitse pantser-grenadiers ondersteund door 
Sturmgeschutze van de 280e sturmgeschutzbrigade en de Königstigers 

van het 506e SS Schwere Panzerbataljon. 



Achter de school bevond zich het speelterrein. Kon na de slag ven,amelden de Duitsers 
hier buitgemaakte Britse Jeeps. Deze Jeeps werden tijdens het Ardennenoffensief 
aangetroffen bij de als Amerikanen verklede Duitse eenheden van Otto Skon,eny. 

Eerste luitenant M.J. Knottenbelt komt na Arakan opnieuw in aktie 
bij Arnhem. In april 1945 zal hij nogmaals worden ingezet en als 
geheim agent worden geparachuteerd boven de Veluwe. 
De latere Ridder in de Militaire Willems-Orde demobiliseerde in 
1945 en is thans woonachtig in Lunteren. 

14. 
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De resten van huize "Vredenhof". Het rechtse huis is hetzelfde als op voorgaande foto. 
Tot zondag, 24 september, werd het huis verdedigd door Sgt Morris en private Carr van 
het 11 e para-bataljon en Sgt Cook van de South Staffords. Na hun gevangenname werden 
ze via de Weverstraat afgevoerd alwaar een Duitse fotograaf een foto van hen maakte. 
(Zie blz. 16 bovenaan). 

G 

Hetzelfde punt nu echter gefotografeerd in zuidelijke richting. 



Op deze foto zijn twee Stugs nog bezig de Weverstraat afte rijden. Op de volgende 
bladzijde is één van de voertuigen gekeerd en verplaatst het zich in de richting van 
de Van Eeghenweg. Deze doorbraak was aanvankelijk een succes; de C-battery van de 
Royal Artillery werd volledig onder de voet gelopen en het gelukte door te stoten 
tot nabij punt B op het routekaartje. Slechts met steun van de artillerie uit Nijmegen 
gelukte het aan de artilleriecommandant, Lt. Col. Loder-Symonds, deze aanval tot staan 
te brengen. Dit gemotoriseerd geschut werd begeleid door eenheden pantsergrenadiers 
van Von Allworden en door vlammenwerpers van het in de nacht van 21 op 22 september 
op het vliegveld Deelen aangekomen Pionier Lehr Bataljon. 

16 . 
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De Duitse tankeenheden en hun verliezen tijdens de Slag om Arnhem. Op 19 september 
werden ongeveer 10 Sturmgeschutz m van de 280 Sturmgeschutzbrigade (Wehrmacht) 
ingezet. Hiervan werden er 3 of 4 vernietigd. Van de 8, voornamelijk Renault-tanks 
van de 224 panzercompagnie werden er op een dag 8 uitgeschakeld. Van de 506e 
schwere Panzerabteilung (SS) werden 15 Königstiger, de Compagnie Hummel, in 
Oosterbeek ingezet op 24 september. Deze enorme kolossen waren slecht bruikbaar in 
de kronkelige Oosterbeekse straten en bovendien liepen ze vast in het wegdek en waren 
door de enorme 88mm vuurmonden slecht manoevreerbaar. Slechts enkele hebben zich 
in de "Heksenketel" gewaagd. Degene die vóór de school zijn einde vond werd door een 
mortierbom op de ontluchter van de brandstoftank getroffen. Veel van deze rijdende 
forten werden tijdelijk tot staan gebracht door gammonbommen en P.I.A.T. bommen die 
de tracks beschadigden. Het Herman Göringregiment schijnt de beschikking gehad te 
hebben over enige Panthertanks (PKW 5), waarvan er minstens 2 buiten gevecht werden 
gesteld. Bij de gevechten om de Rijnbrug waren de volgende Duitse tankeenheden 
betrokken: het VI reserve tankregiment Bielefeld met 8 Pz III&IV. Hiervan gingen er 3 
verloren. Bovendien waren hier 2 Tigertanks actief waarvan er zeker één door de 
mannen van Frost buiten gevecht werd gesteld. 
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• 

Op 24 september nam een Duitse fotograaf een foto van het drietal dat een belangrijke 
rol speelde bij de verdediging van huize #Vredenhof". Van links naar rechts: Jimmy 
Carr, Harold Cook en Dave Morris, lopende op de Weverstraat ter hoogte van de Dam . 
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In de namiddag van 25 september gelukte het de Duitsers een wig te drijven tussen Lonsdale 
Force en de noordelijke verdedigingsring. Eenheden van de 280e Sturmgeschutzbrigade 
dreigden via de Van Eeghenweg de perimeter te doorsnijden nadat ze aanvankelijk hun 

aanvalsrichting via de Weverstraat naar het zuiden afgebroken hadden. 
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De cijfers corresponderen 
met de fot o ' s 

De letters geven de plaatsen 
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