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OPERATIE "VARSITY". 

De laatste grote luchtlandingsoperatie van de 2e wereldoorlog. 

Uitgave: Vereniging Vrienden van het Airborne Musewn, Oosterbeek 1995. 



INLEIDING. 

Waaromf een excursie naar Haminkeln? ' Het bestuur heeft gemeend dit jaar een excursie te moeten organiseren 
naar het gebied waar de laatste grote luchtlandingsoperatie uit de 2e 
wereldoorlog plaatsvond. Er zijn 2 redenen voor: 
Op de eerste plaats willen wij met U nagaan hoe de fouten van Arnhem, 
hoewel niet erkend, toch terug te vinden zijn bij de planning en 
uitvoering van deze operatie. 
Weliswaar was openlijke kritiek op het beleid van Montgomery in die 
tijd gelijk aan Godslastering, toch had er wel degelijk een evaluatie, 
van hetgeen bij operatie Market misging, plaatsgevonden. 
Juist degenen die op de hoogte zijn van het Arnhem-gebeuren, zullen 
steeds weer bij het zich verdiepen in operatie Plunder-Varsity, 
stuiten op feiten, die als zij bij Arnhem ook zo waren uitgevoerd, 
een geheel ander verloop van operatie Market-Garden zouden hebben 
laten zien. 

Een tweede reden voor deze excursie houdt verband met het feit dat 
wij in dit jaar herdenken dat ons land 50 jaar geleden werd bevrijd. 
Hoe deze bevrijding tot stand kwam is echter aan velen van ons niet 
duidelijk. 
Juist de operaties in de gebieden die wij gaan bezoeken hebben een 
grote rol gespeeld bij deze gebeurtenissen. Immers Nederland is in 
het voorjaar bevrijd door de troepen die vanuit de streek die wij 
gaan bezoeken opereerden en deel uitmaakten van een enorme legermacht, 
die onder het opperbevel van Generaal Dwight D. Eisenhower in een 
gigantische veldtocht langs een frontlijn, die liep vanaf het Zwarte 
woud tot Arnhem,Europa bevrijdde van de Duitse onderdrukking. Bij 
deze operatie waren maar liefst 9 legers betrokken en leverden 87 
divisies verbitterde gevechten. Stil staan bij deze enorme krachts-
inspanning van de vrije westerse wereld geeft ons inziens een · 
dimensie meer aan het herdenken van onze bevrijding en is een goede 
reden voor deze excursie. 

Het Bestuur van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 
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De Hamilcar Glider was in staat lichte tanks te vervoeren. 

OPERATIE "VARSITY-PLUNDER" 

De laatste grote luchtlandingsoperatie van de 2e wereldoorlog. 

Nadat medio januari 1945 de laatste Duitse tegenstand in de Ardennen 
was gebroken, bleek dat de Duitse verliezen enorm waren geweest. Van 
de goed getrainde Duitse troepen, die hierbij betrokken waren, bedroeg 
het aantal gesneuvelden en gewonden maar liefst 40.000 en werden meer 
dan 50.000 krijgsgevangenen gemaakt. Het verlies aan uitrusting, 
munitie en brandstof was zodanig dat aan de Duitse militaire kracht 
aan het westelijke front een beslissende slag was toegebracht. 
De Geallieerden daarentegen beschikten, ondanks de aanzienlijke 
verliezen in de Ardennencampagne, over ca . 4.000.000 manschappen en 
waren voorzien van uitstekend materieel . Al met al: in de ogen van de 
Geallieerde bevelhebbers was Westeuropa rijp voor de laatste stormloop 
die hen voor de poorten van Berlijn zou brengen. Een belangrijk 
obstakel in deze veldtocht werd gevormd door de rivier de Rijn die de 
Geallieerden de toegangsweg naar de Noordduitse Laagvlakte versperde 
en de volgende stap was dan ook het plan om de rivier op verschillende 
plaatsen over te steken. Eén van deze plaatsen bevond zich ten westen 
van het Ruhrgebied, tussen de steden Wezel en Emmerich. 
Voor deze operatie, met als codenaam "Plunder", beschikte Montgomery 
over het 9e U.S.Leger van Generaal Simpson, het 2e Britse Leger onder 
commando van Generaal Dempsey en het le Canadese Leger onder Generaal 
Crerar. Het eerste bestond uit het XIII, XVI en XIX U.S. Corps; het 2e 
leger beschikte over het 8th, 12th en 30th Britse Corps, en het 
XVIIIth U.S. Airborne Corps dat dus voor deze gelegenheid deel 
uitmaakte van het Britse 2nd Leger. Het le Canadese Leger was 
samengesteld uit het leen 2e Canadese Corps. Het XVIIIth Airborne 
Corps werd gecommandeerd door Generaal Ridgway, de meest ervaren 
Airborne Commandant waarover de Geallieerden beschikten. 
Het XVIIIth Airborne Corps bestond uit 2 Divisies: De nog niet in 
actie geweest zijnde 17th U.S. Airborne Divisie en de 6th Britse 
Airborne Divisie die op verschillende strijdtonelen in Europa actief 
was geweest en tot de meest ervaren Airborne fprmaties kon worden 
gerekend. 
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De Amerikanen werden gecommandeerd door Major General Miley en de 
Britten stonden, sinds Major General Gale waarnemend Korpscommandant 
was geworden, onder bevel van Major General Bols. 
Aan Duitse zijde werd het operatiegebied verdedigd door eenheden van 
het le Fallschirmjägerarmee onder commando van General Oberst Schlemm, 
een veteraan van Kreta, Rusland en Italië. Dit leger bestond uit het 
2e Fallschirmjäger Korps, het 86e Infanterie Korps, het 63e Korps en 
het 47e Panzer Korps. Al deze eenheden hadden gebrek aan uitrusting en 
waren ver onder hun sterkte, maar waren, vooral omdat zij de Heimat 
verdedigden, een geduchte tegenstander in dit moeilijk te veroveren 
terrein met veel vlakke weilanden met sloten, afgewisseld door beboste 
heuvels en doorsneden door de Rijn en de rivier Issel die de bovenloop 
vormt van de rivier die wij kennen als Oude IJssel en die bij de stad 
Doesburg in onze Gelderse IJssel stroomt. 

overzicht van de betrokken eenheden: 

9th U.S.Army. (Simpson) 
29th US Inf.Div. 

XIII u.s. Corps: 

5th US Armoured Div. 
84th US Inf.Div. 

102nd US Inf.Div. 

XVI u.s. Corps: 

79th US Inf.Div. 
8th US Armoured Div. 

95th US Inf.Div. 
75th US Inf.Div. 
35th US Inf.Div. 

XIX u.s. Corps: 

38th US Inf.Div. 
2nd US Armoured Div. 

30th US Inf.Div. 

2nd British Army (Dempsey) 

8th Britse corps: 

6th Guards Arm. Brig. 
11th Armoured Div. 
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le Fallschirmjäger Armee 
(General Oberst Schlemm) 

2e Fallschirmjägerkorps: 

6e Fallschirmjäger Div. 
7e Fallschirmjäger Div. 
8e Fallschirmjäger Div. 

86e Infanterie Korps: 

84e Infanterie Div. 

47 Panzerkorps: 

116e Panzer Div. (70 tanks) 
15e Panzergrenadier Div. 

(15 tanks, 25 Stugs) 

Artillerie-50 kanonnen 

Flak: 700 lichte Flak. 
114 zware Flak. 



12th Britse Corps: 

15th Inf.Div. 
53rd Inf.Div. 
7th Armoured Div. 

52nd Inf.Div. 
4th Armoured Brig. 

34th Armoured Brig. 
1st Commando Brigade. 

115 Inf.Brig. 

30th Britse corps: 

43rd Inf.Brig. 
51st Inf.Brig. 

3rd Inf.Brig.Guards Armoured Div. 
18th u.s. Airborne Corps: 

6th British Airborne Div. 
17th U.S. Airborne Div. 

1st Canadian Army (Crerar): 

1st Canadian Corps: 

49th British Inf.Div. 
5th Canadian Armoured Div. 
1st Canadian Armoured Div. 

2nd canadian corps: 

Polish Armoured Div. 
2nd Canadian Inf.Div. 
3rd Canadian Inf.Div. 
4th Canadian Inf.Div. 
2nd canadian Armoured Brig. 

Bij deze opgave moet worden aangetekend dat de Fallschirmjäger 
divisies nog een sterkte van 3 à 4000 man hadden en dat de 84e 
infanteriedivisie nog 1500 manschappen telde. Veel gevaarlijker was 
de aanwezigheid van een respectabel aantal luchtafweerkanonnen die 
ook tegen gronddoelen gebruikt konden worden. 
De geplande landingsterreinen bestonden uit laaggelegen rivier
landschap aansluitend aan de noordelijke Rijnoever en hierin een 
hooggelegen bosgebied, het Diersfordter Wald, dat de oversteekplaats 
domineerde. De hoofdweg Wezel-Rees-Emmerich loopt door dit bosgebied 
en het dorp Haminkeln is een belangrijk verkeersknooppunt. Naar het 
oosten gaat dit bosgebied weer over in vlakke weilanden, doorsneden 
door sloten en begrensd door de Rivier de Issel (Oude IJssel) die 
plaatselijk 9 tot 15 meter breed is en een belemmering vormt voor 
gep~ntserde voertuigen. De niet voltooide autobaa~ (de huidige Al2) 
doorsneed dit landschap en loopt nagenoeg parallel aan de rivier. 
Een zevental bruggen was van enorm belang voor een uitbraak uit het 
bruggehoofd en vormden belangrijke doelen voor de Airbornes. 
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De Britten hadden tot taak de noordwestelijke sector met als 
belangrijke punten, de strategisch belangrijke Schneppenberg in het 
Diersfordter Walden Haminkeln, te veroveren en diverse bruggen over 
de Issel te bezetten; De Amerikanen moesten het meer zuidoostelijke 
terrein, grenzend aan de noordelijke Rijnoever in handen houden, 
waarbij het terrein ten noorden van Wezel en de Isselbruggen zeer 
belangrijk waren. Wezel zelf zou ingenomen worden door dele Britse 
Commandobrigade die samen met de vooruitgeschoven eenheden van de 6th 
Guards Armoured Brigade onder commando zou komen van het XVIIIe 
Airborne Corps als zij zich op de noordelijke Rijnoev er zouden 
bevinden. 

6th Airborne Division: 

3rd Parachute Brigade (Brigadier Hill): 8th Parachute Bn. 
9th Parachute Bn. 
1st Canadian Para Bn. 

5th Parachute Brigade (Brigadier Poett): 7th Parachute Bn. 
12 Parachute Bn. 
13 Parachute Bn. 

6th Airlanding Brigade (Brig . Bellamy): 

Verder waren er 3 anti tank Batteries 
1 luchtdoelbattery 
1 Light Regt R.A. 

2 Bn oxs & Bucks L . Inf. 
12 Bn Devonsh. Regt . 

1 Bn Royal Ulster Rifles. 

1 Gepantserde verkenningseenheid 
1 Licht Tanksquadron uitgerust met Locusttanks, 

die door de Hamilcars vervoerd konden worden . 

Bijzonder veel aandacht was gegeven aan de verbindingsdienst . 
De divisies beschikten over een uitgebreid net van Forward 
Observation Units die ter plaatse met uitstekend verbindingsmateriaal 
het vuur konden leiden. Ook de radioverbindingen met de ca . 2000 
gevechtsvliegtuigen die de landoperaties begeleidden was goed 
geregeld. Speciale verbindingsteams met doeltreffend materiaal hadden 
voortdurend contact met de Typhoons- en Tempestgevechtsvliegtuigen die 
vanaf dichtbijgelegen vliegvelden in Belgie opstegen om met raketvuur 
Duitse weerstandsnesten te vernietigen . 

LESSEN VAN ARNHEM 

Het is bijzonder interessant de ontwikkeling van operatie "Varsity" 
te toetsen aan de bij Arnhem gemaakte fouten. Al werd de kritiek op 
hetgeen in Arnhem was misgegaan in dit stadium van de oorlog 
zorgvuldig binne:r.1skamers. gehouden, een vergelijking tussen "Varsity" 
en "Market" levert toch verschillen op die toegeschreven moeten worden 
aan de grondige evaluatie van Arnhem! 

1. Operatie "Plunder" ging eerder van start dan "Varsity". In feite 
stonden de Geallieerden reeds ten noorden van de Rijn en vochten de 
Commando's reeds in Wezel. Ook de 6th Guards Armoured Brigade was 
praktisch gelijk met de Airbornes op het strijdtoneel en was snel 
in staat aan de Amerikanen steun te verlenen. 
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De tegenstander dacht aanvankelijk niet aan een Airborne Operatie, 
die dus eigenlijk meer ten doel had het moeilijke achterland in 
het bruggehoofd vast te houden dan een rivieroversteek te forceren. 
Dit bruggehoofd met de daarop aansluitende bruggen en wegen was het 
voornaamste doel van de operatie en moest maar liefst aan beide 
legers een uitvalsbasis geven. 

2. De beide divisies landden op 24 maart 1945 in één lift. Een 
luchtarmada van maar liefst 1696 transportvliegtuigen van het 9th 
U.S. Troop Carrier Command en de 38 en 46 Groups RAF, begeleid door 
1000 escortevliegtuigen, bracht in 2\ uur 1348 gliders met 21680 
manschappen vanaf Franse en Britse vliegvelden naar de 
droppingzones. Deze droppingzones lagen, in tegenstelling tot bij 
Arnhem, nagenoeg in het doelgebied van de eenheden, zodat er 
weliswaar bij de landingen forse verliezen werden geleden, maar een 
tijd en mensenlevens kostende opmars achterwege bleef en de vijand 
volkomen verrast werd. 
Bij deze operatie gingen 44 transportvliegtuigen en 80 gliders 
verloren. Vooral de reeds vermelde lichte en zware Flakkanonnen 
waren hieraan debet. De totale verlieslijst luidde: 

Luchtmacht. 
6e Airborne . 
17 Airborne 

doden: 

41 
347 
159 

gewonden: 

153 
731 
522 

vermisten : 

163 

3. De directe grondsteun door de Typhoons en Tempests van de 
luchtmacht met de uitstekende verbindingsmogelijkheden . 
Speciale radioteams werden hiervoor ingezet. 

4. Op 23 maart openden 3500 kanonnen van de verschillende legercorpsen 
reeds een storingsvuur op het gebied en ontregelden 15 . 000 tonnen 
bommen de Duitse verbindingen en troepenverplaatsingen en gaven 
tevens de indruk dat er een amfibische operatie werd voorbereid. 
1\ uur voor de landingen lag het vuur van 487 stukken geschut op 
de landingsterreinen en na de landingen konden de uitstekend 
voorbereide Forward Observation Teams beschikken over 550 
vuurmonden die in staat waren het gehele operatiegebied te 
bestrijken. 

5. Ridgway was een oude rot in het Airborne gebeuren en koos ziJn 
hoofdkwartier op de zuidelijke oever, vlakbij de ondersteunende 
eenheden, en met een uitstekend gezicht op het operatiegebied. 
Dit in tegenstelling tot Browning die in september 1944 als 
Corpscommander zich bij Nijmegen midden in het operatiegebied 
bevond en weinig kon doen toen operatie Market eenmaal was 
begonnen. Bovendien kwamen bij Varsity de Gliders, die toen voor 
het vervoer van een hoofdkwartier gebruikt zouden moeten worden, 
vrij voor het vervoer van de gevechtseenheden. 

6. De anti-tankartillerie was uitgebreid en de verkenningseenheden 
beschikten over gepantserde voertuigen en lichte tanks, type 
Locust. 
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Dankzij de goede verbindingen konden Typhoons met hun 
raketten aan de Airbornes luchtsteun verlenen. 

OPERATIE "PLUNDER" WAT VOORAF GING EN WAT GELUKTUDIG 
PLAATSVOND OP HET NOORDWESTELUKE OORLOGSTONEEL. 

Op 8 februari begon het le Canadese leger haar opmars naar de Rijn. 
Op dat ogenblik had Generaal Crerar de beschikking over het 2e 
Canadese legercorps en het Britse 30e Corps. Dit offensief vanuit 
Nijmegen, met als eerste doel de stad Wezel, droeg de codenaam 
"Veritable". Na een enorm bombardement van meer dan 1000 stukken 
geschut op de Duitse stellingen in het Reichswald bij Kleef, werd de 
aanval geop~nd en na verbitterde gevechten werden de Duitsers op 10 
maart definitief over de Rijn teruggedreven. 
In maart werd het le Canadese legercorps uit Italie naar het 
noordwestelijke front gedirigeerd en was het le Canadese leger een 
feit. Dit leger, onder commando van Crerar, met als corpscommandanten 
Lt.Generaal Foulkes (le Legercorps) en Lt.Generaal Simpson (2e 
Legercorps) zijn de bevrijders van ons land geworden. Het le Canadese 
Leger bestond bijna geheel uit Canadese eenheden. Slechts de 49th 
British Infantry Division (Polar Bears) onder Major General Rawlins en 
dele Poolse Pantserbrigade onder General Maczek waren niet-Canadees. 
Deze Canadezen rolden de Duitse tegenstand ten Westen van Emmerich op 
en zagen kans, dankzij een doorbraak van de Guards Armoured Division 
uit het gebied van "Varsity" tussen Rees en Emmerich, af te zwenken 
over de Nederlandse grens in de richting Gelderse IJssel . 
Dit offensief, dat ten doel had Nederland af te grendelen van 
Duitsland en het uiteindelijk te bevrijden, droeg de naam "Destroyer". 
Behalve vanuit de oostkant waren de Canadezen ook vanuit de Betuwe in 
de aanval gegaan. 
Na verbitterde gevechten slaagden de "Polar Bears" er in begin april 
de Betuwe te veroveren. 
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1. De laatste briefing voor operatie Varsity. (Foto IWM) 

2. Manschappen van 6th Guards Tank Brigade slaan de overtrekkende 
luchtarmada gade. (Foto IWM) 



3. Op de weg naar Haminkeln. (Foto IWM) 

4. Een Brencarrier heeft zojuist een Hamilcar-glider verlaten. 
(Foto IWM) 



In de eerste week van april 1945 slaagden eenheden van het 2e Canadese 
Legercorps het Nederlandse gebied ten noorden van de Rijn en ten 
oosten van de IJssel te bevrijden. Op 11 en 12 apr i l vond operatie 
"Cannonshot" plaats en staken de Canadezen bij Wilp de IJssel over; op 
12 en 13 april staken de "Polar Bears" de IJssel o ver bij Westervoort 
(Operatie "Anger") en op 14 april 19 45 kon Arnhem als bevrijd worden 
beschouwd . In de operatie "Dutch Cleanser" veroverde de Se Canadese 
Pantserdivisie de Veluwe en op 30 april had het front zich 
gestabiliseerd ongeveer langs de lijn: 
Grebbeberg-Veenendaal-Scherpenzeel-Oostelijk Amersfoort-Spakenburg . 
Vanaf 28 april waren er officiele caputilatiebesprekingen in de Lagere 
School te Achterveld en gaven de Duitsers toestemming voor het 
afwerpen van voedsel boven Westelijk Nederland en op 30 april gaven 
zij toestemming voor voedseltransporten over de weg. Aansluitend op 
het overleg in Achterveld werden op 1 mei in Hotel "De Wereld" te 
Wageningen onderhandelingen voorbereid en op 5 mei ondertekende 
Generaal Blaskowitz de capitulatie van het 25e Duitse leger in de 
"Festung Holland" . 

(De officiële capitulatie van alle Duitse troepen in Noordwest Europa 
vond plaats op 8 mei en werd getekend in het Hoofdkwartier van 
Montgomery op de Luneburger Heide.) 
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HET VERLOOP VAN OPERATIE VARSITY. 

In de nacht van 23/24 maart 1945 openden 3500 stukken geschut het 
vuur op het toekomstige operatieterrein van operatie "Varsity". 
Maar liefst 9 Field Regiments, 11 Medium Regiments, 4 Heavy Batteries, 
1 Heavy Aircraft Regiment, 1 super-Heavy Battery en 3 Amerikaanse 
155mm Battalions openden 1 uur en veertig minuten voor de dropping een 
verwoestend vuur dat 40 minuten voordat de landingen plaatsvonden 
ophield. De orders luidden dat, nadat de vliegtuigen over de rivier 
waren gevlogen, de barrage moest eindigen, zodat de tijd voor herstel 
voor de Duitse troepen minimaal zou zijn. Hiervoor had de luchtmacht 
vernietigende bombardementen uitgevoerd op strategische doelen. Zo 
wierpen op 21 februari 3471 bommenwerpers 8500 ton bommen af op wegen, 
spoorwegen en vliegvelden terwijl bovendien vijandelijke kazernes en 
steunpunten door 2090 bommenwerpers met 6600 ton bommen werden 
aangevallen. Verder werden troepenverplaatsingen en 
luchtdoelbatterijen voortdurend aangevallen door Geallieerde 
jachtvliegtuigen en werd bij een aanval op zijn hoofdkwartier de 
commandant van het le Fallschirmjäger Armee, General Oberst Schlemm, 
zwaar gewond. 
Op 23 maart, om 9 uur in de avond, staken eenheden van dele Commando 
Brigade in stormboten de rivier over terwijl Lancasters van de RAF hun 
doel, de stad Wezel, met een bommentapijt belegden. Om 10 uur in de 
avond stak het 12th Corps over bij Xanten terwijl een uur later, meer 
in noordelijke richting, het 30th Corps de moeilijke barriere nam. 
Om 7.30 uur in de morgen van 24 maart startten de eerste vliegtuigen 
van de 6th Airborne Division vanaf Britse vliegvelden. Zij verenigden 
zich ten zuiden van Brussel met de vanaf Franse vliegvelden vertrokken 
Amerikanen, begeleid door 1000 jachtvliegtuigen, koers richting Rijn . 
Ooggetuigen spreken van een overweldigend gezicht: de vliegtuigen 
vlogen met 9 naast elkaar en het laat het zich aanzien dat een secuur 
tijdschema gehanteerd werd teneinde de aanvalstijden voor de 
grondacties te coördineren met de aankomsttijden van de verschillende 
onderdelen van deze enorme luchtvloot . 

3rd Parachute Brigade: 

Ofschoon 9 minuten eerder dan gepland, verliep de landing van de 
Brigade volgens plan. Aanvankelijk was er slechts lichte luchtafweer 
maar, naarmate de landingen vorderden, herstelden de Duitsers zich van 
het aan de landingen voorafgegane bombardement en nam de Duitse 
tegenstand op de landingszone en de Flakbeschieting van de invliegende 
toestellen toe. Droppingzone A was een relatief klein gebied van 
ongeveer 900 bij 700 meter en bestond uit een open vlakte grenzend aan 
een bos in het zuidoosten, waar zich Duitse parachutisteneenheden 
ingegraven hadden en waarop en omheen zich afzonderlijke eveneens door 
de vijand bezette bospartijen bevonden. 
Brigadier Hill had het risico van een ruige landing vlakbij de doelen 
genomen, teneinde een tijd- en mensenlevens kostende opmars naar de 
doelen te vermijden. Deze risico's waren inderdaad aanwezig; nogal 
veel manschappen raakten met hun parachutes in de bomen van de door de -
vijand gecontroleerde bosjes en moesten dit met hun leven bekopen . 
Onder de slachtoffers bevond zich de bevelvoerend officier van het 
le Canadese Parachutisten Battalion, Lt.Col. Nicklin. 
Ook de landingen van de gliders, onder inmiddels zwaar afweervuur op 
deze relatief klèine landingsterreinen, verliepen niet altijd 
vlekkeloos. · 
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5. Na de inname van Haminkeln. Brigadier Bellamy (1.) in gesprek met 
Majoor Warren (12 Dev.) (Foto IWM) 

6. De afvoer van krijgsgevangenen was een probleem en werd aan de 
Glider Pilots overgelaten. (Foto IWM) 



7. Brigadier Hili (1) en Major General Bols. (Foto IWM) 

8. De verbindingen lieten niets te wensen over. Achter de radio
operator een ingegraven gecamoufleerde radio-trailer. (Foto IWM) 



8th Parachute Battalion: 

De taak van dit, als eerste gelande, bataljon was het veroveren van 
het landingsterrein en het bewaken ervan tijdens de landingen van het 
1st Canadese en 9th Britse Parachutisten Bataljon. Het kwam hier op 
neer dat zij in de hun toegemeten tijd van 4 minuten (!) de 
driehoekige bospercelen ten zuiden van de landingsterreinen en de 
alleenstaande bosjes op het terrein moesten veroveren. De tegenstand 
was echter aanzienlijk sterker dan verwacht en pas tegen 11 uur 
slaagde B-Company onder commando van Majoor Kippen, versterkt met het 
mitrailleurpeloton, erin, na verbitterde man tegen man gevechten, 
de Duitse parachutisten uit de zuidelijke bosjes te verdrijven. 
Om 11 uur arriveerden de gliders boven de landingzone. 
De afmetingen van het terrein en de toenemende Duitse luchtafweer 
maakten dat er veel gliders crashten. Een Horsa van de medische dienst 
van het 9th Battalion crashte op het hoofdkwartier van het 8th 
Battalion en behalve de inzittenden sneuvelden hierdoor nogal wat 
staffunctionarissen. Om 11.15 echter slaagde de bemanning van een 
Hamilcar erin hun enorme glider op de landingzone te laten landen en 
kon de lading, die bestond uit een Bren carrier, 3''mortieren en 
mitrailleurs, ter versterking worden aangewend. Om 12 uur was het 
bataljon er in geslaagd zich van zijn eerste opdracht te kwijten en 
was onder zwaar vijandelijk geschuts- en mortiervuur alle uitrusting 
van de landingzone geborgen en begaf het zich naar het Divisiehoofd
kwartier "Köpenhof" om dit te verdedigen. 

1st Canadian Parachute Battalion: 

Reeds tijdens de landing kwam het bataljon onder zwaar vuur te liggen. 
Dit en het feit dat een aantal mannen, waaronder de Bataljonscomman
dant, in de bomen landden en daar gedood werden, maakte het vanaf het 
begin moeilijk om de gestelde doelen te bereiken. De pech achtervolgde 
het bataljon toen na de landing bleek dat Major Hanson (O.C.C-Company) 
bij de landing een zeer ernstige verwonding aan zijn nek opliep en dat 
bovendien van deze eenheid het vliegtuig, waarin de opvolgende 
compagniescommandant zat, crashte, waarbij deze met enige mannen wel 
sprong, maar niet op de droppingzone belandde en in Duitse handen 
viel. Daar er geen commanderende officieren meer aanwezig waren 
leidden tweè sergeants de eenheid. Deze leidende eenheid werd de 
gehele dag intensief beschoten en de vijand zag kans de aansluiting 
bij de gliders op de droppingzone te voorkomen. Ondertussen was de 
A-Compagny geland op het oostelijk deel van het landingsterrein. In 
een tijdsbestek van een half uur zag 2/3 deel kans het rendez-vous te 
bereiken en besloot de compagniescommandant, Majoor Griffin, de aanval 
te openen op een groep gebouwen die als bataljonshoofdkwartier zouden 
gaan dienen. Om 11.30 uur waren deze in Canadese handen, waarbij 13 
doden en gewonden te betreuren waren. Bittere gevechten werden 
geleverd tegen een steeds maar aanvallende zeer fanatieke vijand. 
B-Compagny, onder commando van Captain McGowan, verzamelde zich zonder 
problemen en zag kans haar eerste doel, een aantal huizen en 
bijgebouwen en een bosterrein, op de vijand te veroveren, waarbij zeer 
veel krijgsgevangenen gemaakt werden. Tegen de middag verminderden de 
gevechten en scheen het terrein van vijanden ontdaan te zijn. 
Hoewel in de loop van de dag de hevigheid van de gevechten afnam, 
bleef het landingsterrein, dat bezaaid was met vernielde uitrusting en 
gliders, een gevaarlijk terrein dat een groot aantal doden en gewonden 
veroorzaakte. 

- 14 -



Het was hier dat Corporal Topham, een medical orderly van het 
bataljon, vanwege zijn heldhaftig gedrag waarbij hij, zelf gewond, een 
aantal gewonden wist te bergen, het enige Victoriakruis dat aan de 6th 
Airborne Division werd toegekend, verwierf. 

De citation luidde: 

Without hesitation, and on his own initiative, Corporal Topham went 
forward through intensive fire to replace the orderlies who had been 
killed for his eyes. As he worked on the wounded man, he himself was 
shot through the nose. In spite of severe bleeding and intensive pain, 
he never faltered in his task. Having completed first aid, he carried 
the wounded man steadely and slowly back through continuous fire to 
the shelter of the wood. 
During the next two hours Corporal Topham refused all offers of 
medical help for his own wound. He worked most devotedly throughout 
this period to bring wounded in, showing complete disregard for the 
heavy and accurate enemy fire. It was only when all casualties had 
been cleared that he consented to his own wound to be treated. 
His immediate evacuation was ordered but he interceded so earnestly on 
his own behalf that he was eventually allowed to return to duty. 
on his way back to his company he came across a carrier which had 
received a direct hit. Enemy mortar bombs were still dropping around, 
the carrier itself was still burning fiercely and its own ammunition 
was exploding . An experienced officer on the spot had warned all not 
to approach the carrier. Corporal Topham, however, immediately went 
out alone in spite of the blasting ammunition and enemy fire and 
rescued the three occupants of the carrier . He brought this men back 
across the open, and allthough one died almost immediately afterwards, 
he arranged for the evacuation of the other two who undoubtedly owe 
their lives to him. 
This NCO showed gallantry of the highest order. For six hours most of 
the time in great pain, he performed a series of acts of outstanding 
bravery, and his magnificient and selfless courage inspired all those 
who had witnessed it. 

9th Parachute Battalion: 

Het 9e bataljon, onder commando van Lt.Col. Crookenden, sprong het 
laatst en landde zonder problemen. Het had 3 kwartier nodig om zich te 
verzamelen en ging met de A compagny van Major Parry voorop, gevolgd 
door het bataljonshoofdkwartier en de B- en c- companies, op weg naar 
de Schneppenberg, die door haar hoogte het gehele operatiegebied 
domineerde. De lichte tegenstand kon door de A-company worden 

·doorbroken en om 13.00 uur had het gehele 9e bataljon haar doel 
bereikt, nadat B-company een battery 76mm geschut had uitgeschakeld en 
aan de westkant van het bos kans zag contact te maken met de voorhoede 
van de 15th (Scottish) Division . Dit gebeurde om 15.30 uur. 

5th Parachute Brigade: 

Terwijl de 3rd Brigade relatief weinig tegenstand ondervond tijdens de 
dropping, kreeg de 5th brigade het op landingzone B aanzienlijk 
moeilijker. De inmiddels herstelde Duitse luchtverdediging bracht zeer 
zwaar vuur uit op de naderende vliegtuigen, hetgeen zware verliezen 
tengevolge had. 
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Bij het aanvliegen werden reeds twee vliegtuigen getroffen en bij het 
wegvliegen van de droppingzone werden er 17 afgeschoten terwijl er 70 
ernstige schade opliepen. 
De landingen vonden plaats in de volgorde: Brigade HQ - 13th Parachute 
Battalion - 12th Parachute Battalion - 7th Parachute Battalion. 
Behalve deze eenheden landden ook de 4th Anti Tank Battery R.A . , een 
detachement van de 2nd Forward Observation Unit, eenheden van het 591 
Parachute Squadron Royal Engineers en de 225th Parachute Field 
Ambulance. 
Ofschoon het verzamelen van de eenheden op de droppingsterreinen een 
netelige zaak was, slaagden de ervaren eenheden van Brigadiers Poetts 
Brigade erin zich onder voortdurend vijandelijk vuur te groeperen en, 
ofschoon zij nauwkeurig op hun plaatsen terecht waren gekomen, kostte 
het aanvankelijk moeite hun positie te consolideren. 
De Se Brigade had het geluk dat de aandacht van de Duitse verdediging 
zich tijdens het verzamelen van de eenheden begon te richten op de 
inkomende gliders van de brigade en die van de Airlanding Brigade. 
Deze landingen echter gingen gepaard met enorme verliezen, zodat maar 
een relatief klein deel van de anti-tankkanonnen in actie kon komen en 
het aantal beschikbare jeeps dat nodig was voor snelle verplaatsing 
van mitrailleurs en mortieren gering was de brigade een uur na de 
dropping in staat op te rukken naar de gestelde doelen; de verliezen 
bedroeg 20% ! 

13th Parachute Battalion: 

Bij de landing was het gehele landingsgebied gehuld in rook, stof en 
nevel. Dit maakte het extra moeilijk de speciale markante punten voor 
de dropping te herkennen. Desondanks landde het bataljon redelijk 
precies op de gewenste punten en was in staat om één uur na de 
dropping als eenheid op te treden. Vijandelijke eenheden hadden zich 
ingegraven rondom de droppingzone maar gaven zich na aanvankelijke 
tegenstand over aan de aanvallers. In het algemeen was het opvallend 
dat na de landingen de tegenstander zich snel overgaf als de posities 
werden aangevallen. Om 15.30 uur waren de huizen en gebouwen in het 
doelgebied gezuiverd en was het in handen van het 13th bataljon . 

12th Parachute Battalion: 

Ook het 12e parachutistenbataljon onder commando van Lt.Col. Darling 
beoogde in een snelle actie na de landing de doelen rondom het 
knooppunt Haminkeln te veroveren. Door rook en stof misleid vergiste 
een groot aantal manschappen zich in de keuze van het rendez-vous 
gebied en moesten zij zich dwars over het landingsterrein een weg 
banen naar het juiste verzamelpunt. Tijdens deze tijdrovende tocht 
stond het bloot aan zwaar vuur van lichte wapens en 88mm geschut . 
Eenmaal hergroepeerd, gelukte het deze weerstand uit te schakelen. 
Hierna consolideerde het bataljon haar doelgebied langs de 
toegangswegen van Haminkeln en vormde de bewaking van de meer dan 200 
krijgsgevangenen een probleem. 

7th Parachute Battalion: 

Het 7e Parachutistenbataljon onder bevel van Lt.Col. Pine-Coffin had 
tot taak de Duitse troepen langs de noordelijke zijde van het 
droppingsterrein te binden en te verdrijven, zodat de beide andere 
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bataljons de gelegenheid kregen de belangrijke toevoerroutes, via 
Haminkeln naar het crossinggebied en naar de stad Wezel, onder 
controle te krijgen. 
om 10.10 uur vond de dropping plaats van relatief grote hoogte hetgeen 
de Duitse afweer de gelegenheid gaf de dalende parachutisten langdurig 
onder vuur te nemen en zodoende veel slachtoffers te maken voordat de 
mannen geland waren. De snelle landing had niettemin een verrassend 
effect op de Duitse tegenstand en hoewel de Duitsers plaatselijk 
heldhaftig tegenstand boden, zag het bataljon kans gedurende 5 uur 
deze belangrijke posities te houden en bovendien de belangrijke 
spoorwegovergang in het bosgebied tussen de Je en 5e brigade te 
veroveren, hetgeen na verbitterde gevechten gelukte. 
Het totaal aantal slachtoffers bedroeg 92 toen het bataljon zich met 
haar vele honderden krijgsgevangenen als brigadereserve hergroepeerde 
op het landingsterrein. 

6th Airlanding Brigade: 

Door rook en stof op de landingsterreinen was het voor de gliders 
moeilijk de aanvlieg- en controlepunten op de aanvliegroutes tijdig te 
herkennen. Dit leidde tot te vroeg of te laat loskoppelen van de 
gliders waardoor het landen op de juiste plaatsen vaak onmogelijk 
werd. Een nadeel was ook dat de Britse Horsa's en de Hamilcars veel 
hoger werden losgekoppeld dan de Amerikaanse Waco's, hetgeen de 
Duitsers in staat stelde langduriger en doeltreffender vuur uit te 
brengen, maar daardoor de Amerikaanse Waco's op hun beurt de kans gaf 
laag en verrassend in te vliegen op de aan de Amerikanen toegewezen 
landingsterreinen. Ondanks de grote verliezen in de lucht landden de 
gliders van de Coup de Main Parties toch dicht bij hun doelen. Op de 
grond ondervond de brigade meer tegenstand dan verwacht, omdat de 
vijand zich doeltreffend in de gebouwen had verschanst en over 
gepantserde voertuigen en Stugs beschikte. 

2nd Battalion The Oxford & Buckinghamshire Light Infantry: 

De landing van het bataljon verliep allesbehalve vlekkeloos. Het 
landingsterrein was overdekt met rook en stof en lag onder zwaar Duits 
vuur. De gliders vlogen in onder deze chaotische omstandigheden, 
waarbij er talloze reeds in de lucht werden geraakt en brandend 
neerkwamen, terwijl andere door het slechte zicht tegen elkaar 
botsten. 
Het kwam voor dat gliders aan de grond werden gezet 6oor mannen die 
nog nooit een glider geland hadden en dat de glider met aan boord de 
bataljonscommandant Lt.Col. Darell-Brown landde terwijl de co-piloot 
met zijn stengun door de verbrijzelde ruit de bemanning van · een 20mm 
luchtafweerbatterij onder vuur nam. Het vliegtuig landde practisch op 
de afweerbatterij en de bemanning zag kans de bezetting van de stukken 
uit te schakelen. Vanaf Ringenberg kwam de landingzone echter onder 
zwaar mitrailleur- en mortiervuur te liggen en vijandelijke tanks en 
gemotoriseerde eenheden begonnen vanuit het westen binnen te dringen 
met de bedoeling zich in oostelijke richting te verplaatsen. Over het 
landingsterrein rijdend schoten de tanks de gelande gliders in brand 
voordat men kans zag de zich daarin bevindende gewonden in veiligheid 
te brengen. Het le bataljon van de Royal Ulster Riffles wist echter 
6-ponder anti-tankkanonnen in stelling te brengen en ze uit te 
schakelen. 
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Ondanks de tegenslagen bij de landing, zag het bataljon toch kans om 
11.00 uur haar doelen te veroveren. 
Deze bestonden uit de verkeersbrug en de spoorbruggen over de Issel 
en de wegsplitsing in het landingsgebied, juist ten noorden van 
Haminkeln. 
De actie had echter een hoge tol geëist van het bataljon. 
Na de actie was de sterkte nog 226 man en waren er nog slechts 4 
mortieren en maar enkele 6-ponder anti-tankkanonnen beschikbaar. 
103 mannen vonden de dood, veelal in de gliders en het aantal 
gewonden, waaronder zeer ernstige, bedroeg meer dan 100. 
Gedurende de avond en de nacht werden de posities van het bataljon 
aangevallen door sterke Duitse eenheden met tanks en was de 
anti-tankbescherming onvoldoende om deze te weerstaan. De Duitse 
eenheden zagen kans de oostelijke brugoprit te heroveren en de 
aanvalskracht van de vijand werd steeds sterker. 
Dit noopte Brigadier Bellamy tot het laten opblazen van de brug, 
teneinde te voorkomen dat de sterke gepantserde eenheden het 
bruggehoofd zouden binnendringen en de stellingen van de divisies van 
binnen uit zouden gaan bedreigen. 

12th Battalion The Devonshire Regiment: 

Het bataljon landde op landingzone Ren had tot taak Haminkeln te 
veroveren. Hierbij was het uiterst belangrijk de belangrijke 
noord-zuid verbinding, die door het plaatsje liep, af te sluiten voor 
de vijand. Teneinde dit uit te kunnen voeren had het bataljon de 
beschikking over een groot deel van de 3rd Anti Tank Battery. 
De opzet van de aanval was eerst het dorp af te sluiten van de 
omgeving om het daarna te veroveren. 
Bij de uitvoering van de eerste fase werd de westkant van het dorp 
afgegrendeld door de D company, versterkt met anti-tankgeschut, en was 
het de bedoeling het belangrijke kruispunt van wegen in handen te 
krijgen. A company zou ten zuiden van de plaats in actie komen en de 
plaats hier afgrendelen, terwijl B company het noorden en noordwesten 
voor haar rekening zou nemen met steun van twee 17-ponder 
anti-tankkanonen. In fase 2 zouden delen van deze compagnieën zich 
naar Haminkeln keren en de plaats trachten te veroveren. 
De gliderlanding was echter gelijk aan die van de ox.& Bucks. en de 
·situatie na de landing was zo slecht dat men, eigenlijk dankzij de 
hulp van eenheden van de 17th Airborne Division, die ver van hun 
landingsterrein waren neergekomen, en van eenheden van de Ox.&Bucks . , 
kans zag zich onder voortdurende Duitse beschietingen, te hergroeperen 
en de aanval op de Duitse stellingen op het landingsterrein te openen . 

. Een complete verwarring heerste aan beide zijden. 
Tanks, 3 Stugs, pantserwagens en halftracks doorkruisten het 
landingsterrein en trachtten de gliders uit te schakelen voordat de 
soldaten en voertuigen hen konden verlaten. 
Ieder gebouw bleek een versterkte post van de vijand te zijn, maar 
toch slaagden de mannen erin zich los te maken van de chao~ die op het 
landingsterrein heerste en ondanks heftige tegenstand van Duits 
Flakpersoneel, Parachutisten en Volksstürmeenheden fase 1 uit te 
voeren en nadien Haminkeln te veroveren. 
Aan het einde van de dag was Haminkeln stevig in handen van de 
Devonshires en had -Lt.Col. Gleadell zijn hoofdkwartier in de school 
van Haminkeln gevestigd. Het bataljon betreurde 110 doden en 30 
gewonden. 

- 18 -



1st Battalion The Royal Ulster Rifles: 

Ondanks de veronderstelde verrassing voor de vijand lag de landingzone 
U, ten oosten van de plaats Ringenberg, onder hevig vuur van de Duitse 
luchtafweer en beschoten Stugs en pantserwagens de landingzone, 
hetgeen resulteerde in vele slachtoffers. De bedoeling was om de brug 
over de Issel in handen te krijgen, het gebied van het stationnetje te 
veroveren en de spoorwegovergang ten noordoosten van de landingzone te 
bezetten . 
Omstreeks 10.25 uur vonden de landingen plaats onder zwaar afweervuur, 
waarbij vele gliders verloren gingen. 
Deze tegenstand had tengevolge dat niet alle gliders landden op of 
nabij de aangewezen doelen en dat de aanvallen die aan de compagnieën 
waren toegewezen vaak op pelotonssterkte werden uitgevoerd . 
Toch werden vijandelijke tegenaanvallen afgeslagen en zagen eenheden 
van de A-Company kans de spoorwegovergang te veroveren en in handen te 
houden. De rest van het bataljon had hevige tegenstand te verduren 
vanuit de gebouwen die het verzamelgebied omringden. 
Na een moeizame hergroepering werd het bataljonshoofdkwartier 
ingericht in een bos ten zuidwesten van de spoorwegovergang en 
slaagden de B- en C-Compagny erin de hun gestelde doelen in handen te 
krijgen . De glider pilots namen de taak van de gehavende A-compagny 
over bij het station en de spoorwegovergang . 
In de vroege namiddag had het bataljon alle gestelde doelen stevig in 
handen, waarna veraf gelande groepen, vaak na bloedstollende 
belevenissen, weer aansluiting kregen bij hun eenheid . 
Hierbij bevond zich ook de plaatsvervanger van de bij de landing 
gewond geraakte majoor Rickord, die toen het commando kon overnemen . 
De actie had aan vele mannen het leven gekost . 
Maar liefst 16 officieren en 243 manschappen waren gewond of 
gesneuveld. Niettemin waren de gestelde doelen bereikt en konden 
Duitse aanvallen, dankzij de effectieve hulp v a n de Typhoons v an de 
RAF, worden afgeslagen. 
Het gehele landingsterrein was één grote chaos waarin, veelal 
individuele acties,werden uitgevoerd teneinde de omringende Duitse 
mitrailleurs en kanonnen uit te schakelen. Op de achtergrond was er 
voortdurend het lawaai waarmee in de brandende gliders munitie 
explodeerde. 

53rd (Worcestershire) Airlanding Light Regiment R.A. : 

Het Airlanding Light Regiment slaagde er na de landing slechts in 12 
van de 24 Pack Howitzers in stelling te brengen . De 211th en 212th 
Airlanding Light Batteries landden om 10.50 uur en om 11 uur waren er 
11 Pack Howitzers in actie tezamen met één van de 25-ponders 
veldgeschut die tot taak hadden met gekleurde rook de doelen voor de 
ondersteunende Typhoons te markeren. 
Ondanks slecht zicht op Landingzone Pen het helse afweervuur slaagden 
35 zweefvliegtuigen er in op of bijna op het landingsgebied hun 
landingen uit te voeren . 
14 gliders daalden weliswaar buiten het hun aangegeven landingsterrein 
maar de geschutsbemanningen zagen toch kans binnen enige uren de 
opstellingen te bereiken. 
7 gliders landden ten westen van de Rijn, maar de bemanning slaagde 
e~ in zich de volgende dag bij de eenheid te voegen . ' 
22 gliders echter bereikten hun doel niet; zij landden ver weg in 
vijandelijk gebied en werden daar aangevallen en verwoest . 
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Eén crashte op het landingsterrein en 3 werden terwijl zij nog in de 
lucht waren door luchtdoelgeschut vernietigd. 
Ook hier was voor de vliegers de landingzone bijna onherkenbaar 
vanwege het feit dat de artilleriebarrage het terrein volledig 
omgebouwd had en rook en stof hen het uitzicht benamen. 
Eén van de ver buiten de landingzone gelande gliders was een Hamilcar 
die grote voorraden granaten voor de Pack houwitsers vervoerde. 
Het was uitermate belangrijk dat wat van deze kostbare lading geborgen 
zou worden voordat het vliegtuig ten prooi zou vallen aan vijandelijk 
geschutsvuur. 
Lt.Col . Eden slaagde er gedurende de dag niet in de broodnodige 
voorraden te bereiken, maar s'nachts, met steun van een gevechts
patrouille van de infanterie, gelukte het de voorraad te bergen. 
De stukken hadden slechts een beperkte munitievoorraad ter 
beschikking, bedoeld om de vijand te verhinderen een tegenaanval uit 
te voeren, maar de grote hoeveelheid aan zwaar en middelzwaar geschut 
op de andere Rijnoever was zo superieur aan de Duitse tegenstand dat 
deze geen gelegenheid kreeg aanvallen te organiseren. 
Als deze stukken ophielden met schieten was dat slechts om de 
Typhoons, die door gekleurde rook naar hun doelen werden geleid, de 
gelegenheid te geven hun verwoestende aanvallen uit te voeren.Toch 
waren de verliezen van het Regiment aanzienlijk. 
Vooral in de gliders waren veel slachtoffers gevallen. 
Alle batterycommanders waren gedood of gewond en van de zes troop
commanders overleefden slechts twee de actie. 
Aan het einde van de 24 maart bedroegen de verliezen: 3 officieren en 
19 gesneuvelden, 6 officieren en 44 manschappen raakten gewond terwijl 
er 2 officieren en 15 man vermist werden. 

2nd Airlanding Anti Tank Regiment R.A.: 

Het Regiment bestond uit de 2nd, 3rd en 4th Anti Tank Batteries. Ook 
ZlJ verloren in de gliders en op de landingsterreinen veel personeel 
en materiaal . Ongeveer de helft van de aangevoerde stukken was 
gedurende de operatie in staat in actie te komen. 
Van de 32 kanonnen waren er slechts 3 in staat binnen een uur de 
vijandelijke aanvallen te weerstaan en na 12 uur kon de divisie 
beschikken over 12 kanonnen. 
In deze verwarring was het niet mogelijk als eenheid te opereren en 
moest er met de bevelvoering geïmproviseerd worden. 
Gelukkig kon het Regiment, dat onder commando van Lt.Col. Allday uit 
Engeland was vertrokken, de volgende dag al aangevuld worden met de 
6th Airlanding Anti Tank Battery R.A., die inmiddels ~e Rijn was 
overgestoken met de rest van de Divisional Troops. 

6th Armoured Reconnaissance Regiment: 

Acht lichte Locusttanks zouden per Hamilcar worden ingevlogen, terwijl 
de rest van het Regiment zich bij de Divisie zou voegen door met de 
andere troepen naderhand de Rijn over te steken. 
De zware 4.2 inch mortiergroep was gedetacheerd bij het Airlanding 
Light Regiment R.A. Van de acht aangevoerde tanks konden er 4 geborgen 
worden. Slechts 2 hiervan waren bruikbaar en werden bij het 12th Bn 
Devonshire ingezet ter bescherming van de westzijde van het Divisie 
Hoofdkwartier . 
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The Glider Pilot Regiment: 

Onder commando van de Arnhem Veteraan Lt.Col. Murray namen 444 Horsa 
en Hamilcar Gliders deel aan de operatie . 
Uitgangspunt voor de geplande landingen op de doelen was dat door 
artilleriebeschieting de vijandelijke tegenstand gebroken zou zijn. 
Niets bleek minder waar, de invliegende gliders werden onthaald op een 
spervuur van 88mm en 20mm luchtafweergeschut dat rondom de landings
en droppingsterreinen stond opgesteld en kans zag veel gliders en 
transporttoestellen te beschadigen of neer te halen . 
Veel problemen leverde het slechte zicht op de landingsterreinen op. 
Niet veel gliders gelukte het ongedeerd te landen en de verliezen aan 
manschappen en materiaal tijdens de landingsfasen waren veel hoger dan 
die werden geleden tijdens de grondacties . 
Het Glider Pilot Regiment, waarin veel Arnhèm veteranen, aangevuld met 
personeel van de RAF, had meer dan 100 gesneuvelden, gewonden en 
vermisten te betreuren. 

Headquarters 6th Airborne Division : 

Om 11.00 uur vestigde Major General Bols zijn hoofdkwartier in de 
boerderij Köpenhof . 
De gliderlanding verliep zonder problemen en bracht hem binnen 100 
meter van die plek. 
Na 10 minuten was men in staat radioverbindingen te leggen met de 
brigades en met de aanvallende troepen die de Rijn overstaken . 
Slechts de verbindingen met de 17e US Airborne bleken moeilijk, maar 
de artillerieverbindingen boden uitkomst . 
Weliswaar ondervond men hinder van snipers en mortieren vanuit de 
westelijk van de spoorweg gelegen bossen. 
In de nacht van 24/25 maart bezocht Major General Ridgway, de 
corpscommandant, reeds de divisie en bepaalde dat de 6th Airborne 
Divisie gedurende de volgende dag de nu ingenomen posities moest 
vasthouden. Een uitzondering werd gemaakt voor 6th Airlanding Brigade 
die in de nacht van 25/26 maart vervangen zou worden door de 157th 
Infanteriebrigade van de 52nd (Lowland) Divisie . 
Van de 6th Airborne Divisie werd verwacht dat zij vroeg in de morgen 
op 26 maart vanuit haar verzamelgebied zou oprukken . 
Tot het tijdstip waarop de 157th Infanteriebrigade haar taak zou 
overnemen, leverden drie bataljons van de Airlanding Brigade hevige 
gevechten met de vanuit het noorden en oosten opdringende vijand die 
met behulp van tanks trachtte de belangrijke rivierovergangen en 
kruispunten te heroveren. 
Meerdere malen moest men zich voor deze aanvallen terugtrekken en 
hergroeperen, maar de luchtsteun van de RAF, die met Typhoons de 
aanvallers een halt toe wist te roepen, was van onschatbare waarde. 
De weinige anti-tankkanonnen, die in staat waren vuur uit te brengen, 
vochten duels uit met de goed opgestelde Duitse tanks maar vroeg in de 
morgen verschenen de eerste versterkingen met gemotoriseerd geschut en 
een squadron amfibietanks. 

Om 20 . 20 uur 's avonds was de aansluiting met de overgestoken eenheden 
voltooid en nam een bataljon van de Cameronians de taak over, waarna 
de Airborne troepen zich in de buitenwijken rond Haminkeln 
hergroepeerden en zich met de gehele divisie voorbereidde voor de 
laatste fase van haar veldtocht: De opmars naar de Oostzee. 
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9. Manschappen van de Royal Ulster Rifles graven zich in aan de oever 
van de IJssel. (Foto IWM) 

........ 
10. De Forward Observation Unit in actie . (Foto Col. de Bu rgh.) 



11. Mouwembleem van 17th US 
Airborne Division. 

12. Major General 
Miley, commandant 
van de 17th 
Airborne Division. 



17TH US AIRBORNE DIVISIE. 

De 17th US Airborne Divisie was een divisie die nog niet als 
luchtlandingseenheid in actie was geweest. De divisie was tijdens het 
Ardennenoffensief in Luxemburg actief geweest bij de flankbeveiliging 
van het front. 
Zij stond onder commando van Major General Miley en bestond uit drie 
Regimenten: 

Het 507th Parachute Infantry Regiment. 
Het 513th Parachute Infantry Regiment. 
Het 194th Glider Infantry Regiment. 

(Col.Raff) 
(Col.Coutts) 
(Col.Pierce) 

Ondersteuning werd geleverd door het 464th Parachute Artillery 
Battalion. 
In tegenstelling tot de 6th British Airborne werd de glider infantry 
vervoerd in Waco gliders. Het feit dat zij een geringere capaciteit 
hadden dan de Horsa's en Hamilcars werd deels goedgemaakt door het 
feit dat een deel van de transportvliegtuigen 2 gliders trokken. 
Behalve de C47 Dakota werd bij deze operatie ook gebruik gemaakt van 
de grotere C46, Curtiss Commando. Behalve een grotere capaciteit had 
dit vliegtuig, dat voor het eerst ingezet werd bij een Airborne 
operatie, de beschikking over een uitgang aan stuurboord en één aan 
bakboord, zodat de sticks in staat waren sneller het vliegtuig te 
verlaten en daardoor dichter bij elkaar landen. 
Een groot en bijna fataal nadeel was het feit dat de brandstoftanks 
zeer kwetsbaar waren aangebracht zodat bij hevig afweervuur de kisten 
gemakkelijk in brand raakten. De Dakota's daarentegen bezaten 
zelfdichtende kunststof tanks in deze fase van de oorlog en waren 
beter tegen het afweervuur bestand. 
Maar liefst 22 C46-vliegtuigen stortten brandend neer en 38 keerden 
met ernstige schade terug naar hun Franse bases. 
Voor het eerst deed ook de TLV (terugstootloze vuurmond) haar intrede 
op het slagveld. De resultaten van dit nieuwe wapen waren goed, zodat 
er een goede vervanger van de Pack Houwitser en de anti-tankkanonnen 
voor de para's was geïntroduceerd. Behalve deze TLV beschikte de 
artillerie-eenheid over Pack Howitzers die, in tegenstelling tot de 
Britse methode, onder de vleugels van de Dakota's als parachute packs 
werden aangevoerd en gelijktijdig met de eenheid boven het landings
terrein gedropt werden. 
Aan de 17th Division waren de landingsterreinen N en s toegewezen, 
terwijl de parachutistenregimenten de beschikking hadden over de 
droppingzones Wen X. Al deze terreinen lagen ten oosten en zuidoosten 
van het Diersfordterwald, tussen Wezel en de Rijn. De operatie van de 
divisie had ten doel de wegen naar Wezel af te grendelen en de 
noordelijke Rijnoever af te schermen voor uit noordelijke richting 
uitgevoerde aanvallen. 
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HET VERLOOP VAN DE OPERATIE. 

Het 507th Parachute Infantry Regiment. 

Deze eenheid onder commando van Colonel Raff was de eerste 
aanvalsgroep van de divisie. Het was de bedoeling dat Raff en zijn 
manschappen zouden landen op droppingzone W, een grote vlakte op 
ongeveer 3 km afstand van Wezel aan de zuidoost kant van het 
Diersfordterwald. 
Door het slechte zicht op het operatieterrein, mede veroorzaakt door 
het overvloedig gebruik van rook bij de riviercrossing van de 
Commando's bij Wezel en het bombardement voorafgaande aan de operatie, 
konden de piloten zich slecht oriënteren en sprong Raff met ongeveer 
690 van zijn manschappen 3 km ten noordwesten van de droppingzone bij 
de plaats Diersfordt, terwijl de rest van het regiment en het 
toegevoegde artilleriebataljon op de correcte plaats landden. 
Raff zag kans zijn eenheid te verzamelen en zich dwars door het 
Diersfordterwald een weg te vechten naar de droppingzone. 
Op deze tocht stuitte men op een Duitse artilleriebatterij die bezig 
was de overstekende troepen onder vuur te nemen en kon het bataljon 
meteen aan een van zijn taken, het controleren van de noordelijke 
Rijnoever, beginnen door dit hinderlijke geschut uit te schakelen. 
Op deze moeilijke tocht werden ongelofelijke staaltjes van dapperheid 
vertoond. Kenmerkend voor de situatie is de omschrijving van de 
gebeurtenissen waarvoor Private Peters posthuum de Congressional Medal 
of Honor (te vergelijken met het VC of de MWO) werd toegekend: 

Private George J.Peters, of Company G, 507th Parachute Infantry, had 
landed on the edge of DZ W near the little town of Flüren. Ten other 
paratroopers from Peter's stick had hit down near him. As this group 
of paratroopers struggled to free themselves from their chutes, they 
were taken under fire by a German machine gun about 75 yards away. 
At first, the initial burst of enemy fire passed high over the heads 
of the Americans, but then it began to get closer. 
While the others around him hugged the ground for protection, Private 
Peters sprang to his feet and charged the machine gun. He managed to 
get almost halfway to his objective before being knocked down. His 
buddies thought Peters was dead. But he wasn't-not yet, at least. 
Picking himself up, Peters charged closer to the gun only to be 
knocked down fora second time. Disregarding his wounds, he proceeded 
to crawl closer to the entrenched Germans, firing his rifle as he 
advanced. Finally, because of loss of blood, Peters could go no 
farther. He pulled a hand grenade from his pocket, rose up on his 
knees and hurled it into the enemy stronghold. It exploded seconds 
later, killing the enemy gun crew and destroying its gun. Peters never 
heard the grenade explode, for as he threw he collapsed." 

Tegen 2.00 uur in de middag had Raff zijn hele Regiment bij elkaar op 
de droppingzone en kon hij doorgeven dat alle doelen onder controle 
waren. Bij het zuiveren van het Wald viel de eerste Duitse tank ten 
prooi aan het nieuwe wapen, de 57mm TLV. 

Ook Major General Miley landd~ met een klein deel van ZlJn staf ver 
van het geplande terrein voor het hoofdkwartier. Ook hij moest als 
eenvoudig infanterist met drie GI's zijn huid duur verkopen aan de 
omringende Duitsèrs. Zij zagen kans een bundel waarop aangegeven stond 
dat er een mitrailleur in zat, uit te pakken en op te stellen. 
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13. Glider lnfantry heeft tijdens de operatie Varsity een Waco
Glider verlaten . 

14. Een Pack Howitzer van 466th Parachute Field Artillery battalion, 
bevestigd onder een vleugel van een Dakota, gereed voor de start 
voor Operatie Varsity. 



15. Brigadier Hili ontvangt uit handen van Genera! Ridgway de Silver Star. 
Veldmaarschalk Montgomery kijkt toe. 

16. De M22 Light Tank-Locust, snelheid: 40 mph, bewapening: 37 mm 
kanon coaxaal met .30 Browning mitrailleur. 



Zo commandeerde een generaal in plaats van een divisie slechts drie 
soldaten! Het duurde enige uren voordat hij aan zijn eigenlijke 
bevelvoerende taak kon beginnen. 

513th Parachute Infantry Regiment: 

Het 513th Para Infantry Regiment onder bevel van Colonel Coutts 
arriveerde als tweede eenheid boven het operatiegebied. 
Deze eenheid werd vervoerd met de reeds beschreven C46, Curtiss 
Commando's. Dezelfde oorzaken die de oriëntatie schier onmogelijk 
maakten speelde ook parten aan deze eenheid. Alle toestellen misten de 
droppingzone X. 

Het gehele Regiment landde op het landingsterrein R dat bestemd was 
voor de inmiddels naderende Britse gliders, waarin het bataljon Devons 
vervoerd werd. Bij het aanvliegen naar het afwerpterrein had het 
Regiment de pech dat zij met de zeer brandgevaarlijke Commado's een 
luchtafweeropstelling passeerde. 
22 C-46 vliegtuigen gingen brandend naar beneden, 38 werden beschadigd 
maar zagen kans in de lucht te blijven en hun lading af te leveren, 
dankzij de dubbele springdeuren die parachutisten in staat stelde het 
vliegtuig snel te verlaten. Coutts en zijn mannen landden boven op een 
wespennest, want Haminkeln was een geduchte Duitse stelling op dat 
ogenblik. Aan de andere kant was het een voordeel, omdat de Amerikanen 
de Devons de gelegenheid gaven hun landing op deze zwaar verdedigde 
stelling uit te voeren en het door gezamenlijk aan te vallen te 
veroveren. Nadien zag het Regiment kans de doelen die bestonden uit 
Isselbruggen en belangrijke wegkruisingen ten oosten van het 
droppingsterrein te veroveren. Om 14 uur kon Coutts rapporteren dat 
deze doelen bereikt waren, dat er 2 tanks en 2 complete artillerie
batterijen waren uitgeschakeld en dat er 1152 krijgsgevangenen gemaakt 
waren . 

194th Regiment Glider Infantry: 

Dit onderdeel had tot taak te landen op een uitgestrekt vlak terrein 
bij de splitsing van de Issel en het Isselkanaal ongeveer 2 km ten 
noorden van Wezel. Haar taak was het bezetten van de Isselbruggen en 
het beschermen van de rechterflank van de divisie. 
Colonel Pierce landde, ondanks zwaar afweervuur, met zijn Regiment 
precies op de aangegeven landingzone s. Een landing waarbij 12 
Dakota's verloren gingen, 140 C-47 werden weliswaar door het dichte 
Flakvuur getroffen, maar zagen kans hun gliders af te leveren. 
Pierce en zijn mannen landden practisch op het Duitse geschut dat 
bezig was de overstekende troepen onder vuur te nemen, maar, dankzij 
hun overmacht aan automatische wapens, slaagden zij er in de vijand te 
overmeesteren, ofschoon de Duitsers bij het zien van de aanvliegende 
gliders hun geschut op de vliegtuigen richtten. Toen het schieten op 
landingzone S gestopt was, kon Pierce melden dat 42 kanonnen, 10 
tanks, 2 gemotoriseerde flakvoertuigen en 5 Stugs waren vernietigd en 
dat er 1000 krijgsgevangenen waren gemaakt. Toen de avond viel op het 
slagveld viel er ook de stilte. Af en toe onderbroken door vuur van 
lichte wapens als de para's de laatste Duitse verzetshaarden 
opruimden. Ridgway besloot met 2 jeeps zijn divisiecommandanten te 
bezoeken, maar raakte op de terugweg in een schermutseling met 
achtergebleven Duitse eenheden in het Diersfordterwald, waarbij een 
jeep verloren ging en de Generaal licht gewond raakte. 
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