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Langs de rand van de Perimeter. 
Een wandeling in Oosterbeek over histori sch grond 

Inleiding. 
Op zondag 17 september 1944 begon de Geallieerde operatie 
Market Garden, die ten doel had, met behulp van luchtlandings
troepen a.h.w. een loper uit te leggen vanaf de Belgische grens ten 
zuiden van Valkenswaard tot over de rivier de Neder-Rijn bij Arnhem, 
waarover het Engelse 2e Leger zonder problemen zou kunnen 
oprukken om via Arnhem en de IJssel Duitsland b innen te trekken 
en op deze wijze een snel einde te maken aan de 2e wereldoorlog . 
Diverse faktoren, waarop hier nu niet verder wordt ingegaan, waren d 
oorzaak dat het gewenste resultaat niet werd bereikt en de 
Geallieerde opmars bezuiden de Rijn tot staan kwam. Er moest nog een 
lange, koude en moeilijke winter overheen gaan alvorens Duitsland was 
verslagen. 
De 1 ste Britse Airborne Divisie onder commando van Gen.Maj. 
R.E. Urquhart had als taak gekregen, na geland te zijn op de 
landerijen ten westen van Wolfheze en op de Ginkelse Heide bij Ed- , 
op te trekken naar Arnhem via 3 verschillende routes en de brug 
over de Rijn te veroveren op de Duitsers en (2 dagen) vast te houden, 
zodat de Geallieerden uit het zuiden er zonder probleem overheen 
konden trekken 
De luchtlandingen op 17 september waren verrassend, veelbeloven 
en begunstigd door goed weer. In de loop van d ie zondagmiddag 
begaven de drie bataljons van de 1 ste Parachutistenbrigade 
zich via verschillende routes (Amsterdamseweg, Utrechtseweg en 
over de Benedendorpsweg in Oosterbeek-Laag) naar Arnhem. 
Aangezien de Duitsers veel sne ller van hun eerste schrik waren 
bekomen dan verwacht was, en direkt begrepen wat het doel van 
de luchtlanding zou zijn, slaagden zij er in snel verdedigingslinies 
op te richten en de toegangswegen tot Arnhem af te sl uiten. 
Alleen het grootste deel van het 2de Parachutisten-bataljon 
onder Lt Col. John Frost en de 1 ste Cie. van het 3de bataljon, de staf van 
de 1 ste Brigade en eenheden Engineers slaagden erin de huizen 
rond de noordelij ke oprit van de Rijnbrug te bezetten in 
afwachting van versterkingen. Deze kwamen echter niet door de Duits 
verdedigingslinies heen. 
Ook de 4de Parachutistenbrigade, op 18 september na vijf uur 
vertraging op de Ginkelse Heide geland, wist niet verder te komen dan 
Oosterbeek. 
De Duitsers, effic iënt opererend met pantsereenheden, dwongen 
de Britten in Arnhem, die de brug probeerden te bereiken, zich steed 
verder terug te trekken op Oosterbeek. 



De troepen van Frost bij de b rug stonden er alleen voor en 
konden alleen nog hopen op ontzet uit het zuiden door het 2de Leger. 
De opmars daarvan stagneerde regelmatig en men slaagde er niet in 
op tijd Arnhem te bereiken. 
In de nacht van 20 op 21 september w isten de Duitsers de laatste 
Engelse tegenstand b ij de brug te breken. 
Frost en zijn mannen hadden 4 dagen stand gehouden, tweemaal 
zolang als hun opdracht was geweest 
De slag om Arnhem werd na woensdag 20 september in werke lijkheid 
meer 'de Slag in en om Oosterbeek' 
Het restant van de 1 ste Britse Luchtlandingsd ivisie had zich samen
getrokken in Oosterbeek, rond het hoofdkwartier van Gen.Maj. 
Urquhart in hotel Hartenstein, in een positie van ongeveer twee 
vierkante kilometer, de z.g. Perimeter, in de vorm van een lang
gerekt hoefijzer. Het open stuk daarvan werd gevormd door het lagere 
gedeelte van Oosterbeek, met de Rijn als zu idgrens. 

De Duitsers hadden inmiddels ongeveer 10.000 man aan troepen op de 
been, die met behu lp van zware tanks en artillerie trachtten de Engelsen 
uit te schakelen. 
Binnen de belegerde Perimeter heerste steeds meer gebrek aan 
voedsel, water, medicamenten en munitie, te meer daar de voorraden, 
die door de lucht werden aangevoerd, veela l in Duitse handen 
vie len. Het moreel van de Britten b leef ongebroken ondanks de 
voortdurende aanvallen op hun ste ll ingen in huizen en tuinen 
Het b leek niet mogel ij k een ander b ruggehoofd te vormen, zodat 
doorvechten weinig zin meer had De Britse posities werden 
opgegeven en in de nacht van 25 op 26 september werden ongeveer 
2200 man op de zuidelijke Rijnoever teruggenomen, nog geen kwart 
van de sterkte waarmee de operatie was begonnen. 
Ruim 6000 man, waarvan velen gewond, b leven als krijggevangenen 
achter. De rest, bijna 1500 man, was gesneuveld of verm ist 
De burgers van Oosterbeek zaten gedurende de Slag in de ke lders van 
hun belegerde huizen of in die van buurtgenoten, fam ilie 
of zelfs wi ldvreemden. 



1 Een wandeling langs de flanken van de Perimeter. 
(Lengte van de wandeling ongeveer 5 kilometer) 
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De route van deze wandeling voert u langs de flanken 
van de Perimeter en geeft een beeld van de situatie 
in september 1944; overigens geeft deze wandeling 
veel te genieten van op grote schaal aanwezig natuurschoon 
en wordt u (veelal aan de hand van foto's) attent gemaakt 
op andere historische plaatsen en gebeurtenissen. 
(De route is ook voor het grootste deel herkenbaar 
aan paaltjes met een paarse kop en de letter P). 
De wandeling begint en eindigt bij de ingang aan de 
achterzijde van het Airborne Museum Hartenstein. 

U volgt tegenover de museum-ingang het grindpad 
(rechts een beeldje op sokkel, voorstellende een parachutist 
en vervaardigd door de kunstenaar Jits Bakker), gaat de 
trap af en linksaf het geasfalteerde pad op door het gazon. 
Dit park (eigendom van de gemeente Renkum) rondom het 
voormalige landhuis en latere hotel Hartenstein, was 
gedurende de Slag om Arnhem een ware heksenketel. Veel 
Duitse sluipschutters hadden het gemunt op de Britten, die, 
veelal ingegraven, probeerden zo lang mogelijk stand te 
houden en hun hoofdkwartier te verdedigen. 
Afb. 1 toont het park in 1944, terwijl de Britten met gekleurde 
parachutes en lappen de aandacht proberen te trekken van de 
bevoorradende vliegtuigen. Afb. 2 geeft een goed beeld van de 
chaos na de Slag. 
Vele oudere bomen in dit park vertonen nog duidelijk 
littekens van de strijd. Overigens verdient het aanbeveling 
eens te letten op de vele fraaie bomen die u hier aantreft. 
Bij het kanon (een Brits 17-ponder antitankkanon, tijdens de slag 
opgesteld aan de Benedendorpsweg; ( zie afb.12 en 14 verder 
op de route) rechts aanhouden en op splitsing met 
geasfalteerd fietspad rechtsaf. 
Links ziet u het sportpark (en 's winters ijsbaan), 
waarvan de toenmalige tennisbanen in 1944 dienst deden 
als kamp voor Duitse krijgsgevangenen, zie afb. 3. 
Het fietspad vervolgend bereikt u een asfaltweg (Kneppelhout
weg; let eens op het fraaie boerderijtje links), waar u 



rechtsaf gaat. 
Op de kruising met de Hoofd laan rechtsaf. 
Links de villa "De Brem" en verderop de villa "Gelders Hof' , 
waar medische hu lpposten werden ingericht. 
Bij de voorrangsweg (Utrechtseweg) gaat u linksaf 
(voetpad langs parallelweg). 
Rechts aan de overkant van de Utrechtseweg ziet u het 
verzorgingshuis "De Sonnenberg", dat na de oorlog 
op de plaats kwam van huize "De Sonnenberg" (zie afb. 4), 
dat als een kasteelachtig huis in 1883 was gebouwd. 
Een vaak gepubliceerde foto van oprukkende Britse troepen 
is hier aan de noordkant van de Utrechtseweg gemaakt(afb.5). 
Eerste weg links (van Lennepweg). 
Afb. 6 is op deze weg gemaakt (zie heg) en toont de 
(-compagn ie van het Borderbataljon, de westzijde van de 
Perimeter verdedigend. 
In de bocht van de weg rechtsaf het zandpad in met links 
bouw- en rechts we iland. 
Aan het einde van het pad rechtsaf fi etspad volgen. 
U bevindt zich nu aan de rand van het landgoed "de Hemelse 
Berg". Het fietspad b lijft u (door het landgoed "de Oorsprong"; 
beide landgoederen gemeentelijk eigendom) 
volgen via een bruggetje over de beek, d ie ongeveer 
150 m rechts van u ontspringt. 
Vele van dergelijke beken zijn aan de zuidelijke Veluwezoom 
te vinden. Het fietspad vervolgend, komt u bij een grote 
voormalige boerderij op de Van Borsselenweg. Op deze weg 
gaat u linksaf met aan uw rechterhand de bossen van 
"Hoog Oorsprong" (eigenaar de Stichting "Het Geldersch 
Landschap"). 
Even voorbij de grote boerderij ziet u de vroegere tuin
manswoning (nr.36) van voormalig landhuis "de Oorsprong" 
(afb.7); de hekpalen herinneren nog aan d it zo fraa i gelegen 
huis, dat op 21 september 1944 in b rand werd geschoten. 
Ruim 60 meter voorbij de tuinmanswoning gaat u linksaf een 
voetpaadje in. 
Op het punt waar de villa heeft gestaan treft u een 
drieta l banken aan, vanwaar u in zu idelijke richting een 
mooi uitzicht heeft op de lager gelegen vijvers en daarachter 
de Benedendorpsweg. Het grote huis, vrijwel recht voor u op 
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het kruispunt, was in de oorlog een centrum van de illegaliteit. 
Bij dat kruispunt strandde op 17 september 1944 een 
tramwagen (afb. 8) 
Kijkend vanaf de banken ziet u rechts voor u de heuvel 
van de bekende uitspanning "de Westerbouwing". 
Een post hoog boven de Rijn, waarvan de Britten helaas te laat 
het belang hebben ingezien, zodat de Duitsers hem na hevige 
gevechten in bezit konden nemen. 
Het Drielse veer onder aan de heuvel was daarmee als 
nieuw bruggehoofd verkeken. 

De zojuist door u verlaten Van Borsselenweg is gedurende 
de gehele Slag om Arnhem de westzijde van de Perimeter 
gebleven. 
Het Borderbataljon heeft zich hier kunnen handhaven ondanks 
zeer zware verliezen. 
Het zojuist genoemde kru ispunt is met de moed 
der wanhoop verdedigd. 

Even voorbij de banken ziet u links de nog overgebleven 
schui lkelder van "de Oorsprong". 
U vervolgt het paadje door het bos en gaat op de 
T-splitsing bij de beek (dezelfde die u eerder zag) rechtsaf 
en daarna linksaf over het bruggetje. 
Even rechtdoor het paadje omhoog volgen en op de 
T-splitsing bij de afrastering rechtsaf tot het bouwland 
bij de bank. 
In het glooiende terrein achter de bank tot een het talud 
van de vijver zijn de sporen van de Slag nog vrij duidelijk 
te zien in de vorm van ondiepe gaten (grotendeels opgevuld 
met blad) in het terrein. Het zijn de schuttersputten uit 1944. 
U volgt het pad linksaf langs de links gelegen afrastering 
en verderop rechts de afrastering van de villa "Transvalia". 
In de tuin van dit huis staat tussen afrastering en huis een 
bijzondere beuk (varenbeuk met blad dat lijkt op eikenblad) 
en even verderop in het gazon een prachtige bruine beuk. 
Het oorspronkelijke "Transvalia" (afb.9) werd in de oorlog 
verwoest. 
Naar links kijkt u op het verpleeghuis "de Hemelse Berg", 
dat staat op de plaats waar eens huize "de Hemelse Berg" 



stond (zie afb.10) en dat de bekende schrijver Jan Kneppelhout 
liet bouwen. 
Op 24 september 1944 werd het huis (toen bewoond door de 
fam. Beelaerts van Blokland) in brand geschoten. 
U gaat rechtsaf en komt op de Benedendorpsweg 
(klinkerweg), daar gaat u linksaf. 
De Benedendorpsweg was de route waarlangs het 2de 
Para bataljon onder leiding van Lt.Col. Frost op 
17 september naar de Arnhemse brug trok. 
Vervolgens eerste weg rechts (Dennenoordpark). 
Einde weg (voor huisnr. 1) linksaf. 
U komt nu op het Kerkpad, het pad waarlangs de kerkgangers 
uit Driel,aan de overzijde van de Rijn, tot in de 1 Se eeuw 
zich naar Oosterbeek ter kerke begaven. De boot d ie 
hen overzette, was eigendom van de kerk. 
Rond 14 70 werd Driel een zelfstandige parochie. 
Het Kerkpad b iedt een goed uitzicht op de uiterwaarden 
van de Rijn en de spoorbrug ( lijn Arnhem-Nijmegen). Deze 
brug werd op zondagavond 17 september, juist voordat de 
Britten er gebruik van konden maken, door de Duitsers 
opgeblazen. 
Achter u ziet u de heuvels van "de Westerbouwing" en schuin 
achter u het stuwcomplex in de Rijn en de kerktorens van Driel. 

Bij Driel landde op 21 september 1944 de 1 ste Poolse 
Onafhankelijke Parachutisten Brigade; een landing d ie twee 
dagen eerder gepland was ten zuiden van de Arnhemse brug. 
Slechts ongeveer 200 Polen slaagden erin de rivier over te steken 
en de troepen in de Perimeter te bereiken. 
Ongeveer op de plek van het klaphek en de links gelegen 
boerderij is in de nacht van 25 op 26 september het restant 
van de A irbornetroepen door de uiterwaarden en over de Rijn 
teruggetrokken. Op de dijk aan de overkant staat sinds 1989 
een monument, dat herinnnert aan deze overtocht en de 
manmoedige inzet hierbij van de Royal Engineers en de 
Royal Canad ian Engineers met hun boten (afb. 11 ). 
Wanneer u via een draaihek het smalle pad hebt verlaten, 
ziet u aan de linkerzijde de voormalige pastorie (daterend uit de 
17e eeuw), bewoond door de heer Ter Horst 
Vooral Mevr. Kate ter Horst kreeg bekendheid omdat zij 
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13 gedurende de Slag om Arnhem in haar huis (midden in de 
vuurl inie) een zeer groot aanta l gewonde Britse mi li ta iren 
onderdak bood, verpleegde en moed insprak. 
In totaa l waren zo'n 300 gewonden in en om het hu is b ij elkaar 
gebracht. In de tuin werden ongeveer 70 soldaten begraven. 
Mevr. ter Horst kwam op 21 februari 1992 op tragische w ijze 
door een verkeersongeva l hier vlakbij haar huis om het leven. 

De Oude HeNormde Kerk is één van de oudste kerken van 
Nederland; uit geschiedkundig bodemonderzoek in 1946 b ij 
gelegenheid van de restauratie, b leek dat waarschijn lijk 
in de tiende eeuw op deze p lek een eenvoudig zaa lkerkje 
werd gesticht. 
Zoals zoveel oorspronkelijke zaalkerkjes, onderging ook de 

14 kerk van Oosterbeek in de loop der eeuwen diverse 
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zeer ingrijpend was; er werden toen aan de noord- en 
zu idkant twee transepten ( in gotische stijl) opgetrokken 
(één is zichtbaar op afb.13) Door de grondige restauratie 
na de oorlog is de kerk ( in 1949 weer in gebruik genomen) het 
meest gaan lijken op die van omstreeks 1200. De toren dateert 
uit de 14e eeuw 
Opvallend mag zeker ook de meer dan d rie eeuwen oude 
lindeboom vóór de kerk genoemd worden. 
Door de situatie van de kerk gedurende de oorlogsdagen 
van 1944 in de Perimeter, is het niet verwonderlijk dat daarna 
deze Oude Kerk van Oosterbeek altijd een b ij zondere p laats 
is blijven innemen in de harten van de Arnhem-veteranen en 
hun fam ilie. Van d ie relatie getuigen veel voorwerpen 

15 en plaquettes in de kerk en de herdenkingssteen buiten 
aan de oostzijde. 
Wanneer u om de kerk heen wandelt ziet u aan de zu idzijde 
een aanta l oude grafstenen (het kerkhof werd in 1944 door de 
aangelegde loopgraven grotendeels verstoord); in de 
zuidmuur is een z.g. waterpasmerk zichtbaar. 
De hoogte is in el len boven Amsterdams pei l aangegeven 
(14 el 61 dm) Tussen 1 mei en 30 september is de kerk 
behalve tijdens de zondagse ered iensten ook voor bezoek 
opengesteld op zondag, woensdag en donderdag tussen 
14.00 en 17.00 uur. 



Rondom de kerk woedden hevige gevechten. Een groot deel 
van de artillerie was in deze omgeving geconcentreerd 
(afb 12 en 14; bij de Airborne divisie waren drie soorten 
kanonnen, aangevoerd per zweefvliegtuig, in gebruik: 
6 en 17 ponder antitankkanonnen en 75 mm Pack houwitzers). 
Slechts 100 meter oostelijk hiervan lag een verdedigings
gordel samengesteld uit manschappen van de bataljons 1 e, 
3e, 11 e Para en de South Staffords. In totaal nog slechts 400 
man. Deze gevechtsgroep kwam later onder bevel van Majoor 
Lonsdale en staat dan ook bekend als "Lonsdale Force". 
Zij slaagde erin, dankzij artillerie-steun van het 2e Leger 
vanuit Nijmegen, Duitse tankeenheden te verhinderen de 
Perimeter van de rivier af te snijden. 
Afb. 13 geeft een goed beeld van de chaos na de Slag. 
Toen zijn ook de loopgraven ontstaan bij de aanleg van een lang 
gerekte verdedigingsgordel langs de zuidelijke Veluwezoom. 

Via de oostelijke uitgang verlaat u het kerkplein en steekt 
schuin de weg over om de Weverstraat in te gaan. 
Als u ter hoogte van de Rozensteeg naar links kijkt, ziet 
u op de achtergrond de Concertzaa l; ter uitvoering van het 
testament van Jan Kneppelhout ( die het landgoed" de Hemelse 
Berg" bewoonde) werd deze zaal door de erfgenamen in 1886 
aan de Gemeente Renkum geschonken. Dichtb ij d it gebouw 
was in 1944 het hoofdkwartier van de divisie-veldarti llerie 
gevestigd . Rondom op de wei landen en bouwlanden stonden 
de 3 afdelingen 75 mm veldhouwitzers opgesteld. 
Deze waren, evenals het andere grote materieel, in zweef
vliegtuigen aangevoerd. Zij gaven ondersteun ing aan de 
troepen in de sector Oosterbeek en ook aan de ingesloten 
troepen bij de b rug in Arnhem en moesten het bovendien 
opnemen tegen Duitse tanks, ofschoon het materiaal 
hiervoor niet geschikt was. 
Afb. 14 geeft een beeld van de toenmalige situatie. 
U bevindt zich hier in het oude dorpscentrum van Oosterbeek 
(het Benedendorp). Van de vroegere bebouwing is door de 
oorlogshandelingen weinig overgebleven. 
Afb . 15 toont de situatie kort na de oorlog ter hoogte 
van huisnrs. 171 / 173. De tank is een Duitse Königstiger. 
U wandelt verder de Weverstraat op en gaat b ij huisnr. 118 
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19 linksaf de Van Eeghenweg op. Zie afb. 16, d ie de situatie 
ter p lekke aan het eind van de Slag om Arnhem weergeeft 
Aan het eind van de Van Eeghenweg krijgt u naar links 
een fraai uitzicht op het Benedendorp (op de voorgrond 
een karakteri stieke boerderij ), de uiterwaarden, de spoorbrug 
over de Rijn, Arnhem-Zuid en de Betuwe met Elst (toren) en 
Nijmegen. 
De stenen "Van Eeghenbank" herinnert aan de Amsterdamse 
familie Van Eeghen, eens eigenaar van huize "de Pietersberg" 
en het ge lijknamige landgoed (vanaf de bank gezien rechts) 
Op de T-splitsing volgt u de klinkerweg naar rechts 
(Pietersbergseweg) en bereikt u, na een drieta l (in het 
verleden opgegraven) zwerfstenen gepasseerd te zijn, huize 
"de Tafelberg" 
"De Tafelberg" (thans bejaa rdenoord voor miss ionari ssen) 

20 was tijdens de Slag om Arnhem het belangrijkste noodhospitaa l. 
Gewonden van beide partijen en gewonde burgers werden 
hier onder zeer moei lijke omstandigheden behandeld en 
verp leegd Behalve de Britse medische d ienst, werkten hier 
p laatselijke artsen, verpleegkund igen en andere Oosterbeekse 
burgers z ij aan zij. 
Afb.17 toont een scene uit de kort na de oorlog opgenomen 
film "Theirs is the Glory". Toen op 17 september de 
luchtlandingen begonnen, had de Du itse veldmaarschalk 
Model, bevelhebber van de Heeresgruppe B hier zijn 
hoodkwartier; hij vluchtte hals over kop naar Doetinchem, 
vanwaar hij snel tegenmaatregelen begon te nemen. 
Voorb ij "de Tafelberg" gaat u rechtsaf (Overzicht) 
Ongeveer op de p laats waar nu de grote flat staat, bevond zich 
het landhuis "Overzicht" (zie afb. 18), dat in september 1944 
dienst deed als dependance van hospitaal "de Tafelberg" 
totdat het in b rand werd geschoten en de gewonden moesten 
worden geëvacueerd. 
Vervolgens 1 e weg lin ks (Paasberg). U loopt dan precies 
op de oostelijke grens van de Perimeter, want de huizen aan 
uw linkerhand waren Engels (21 e lndep. Para Cie) en de 
rechterkant van de straat was Duits gebied Van 22 -25/26 
september vonden hier dan ook fe lle gevechten p laats. 
Een goed voorbeeld is de situatie ter hoogte van pand 
nr. 17. Terwij l 13 burgers in de ke lder van dat huis verbleven, 



werden de Engelsen boven hun hoofden regelmatig gecon
fronteerd met de Duitsers aan de overkant, waar lange tijd 
een sluipschutter zich schu il hield in de top van een 
pereboom achter het huis (boerderij); hij kon juist over de 
dakrand de Engelsen onder vuur houden. Toch w isten deze 
hem te ontdekken en uit te schakelen. 
Een herinneringsvaas op een houten sokkel in de tuin 
van nr. 17 herinnert aan de gebeurtenissen. 
Vanuit de dakkapel aan de zuidkant van het hoge huis 
recht achter nr.17 werden ta lloze Duitsers gedood, d ie zich 
bevonden op het terrein van het voormalig landgoed 
"Overzicht". Op het behang (dat nog steeds in het 
Airborne Museum is te aanschouwen) tekenden de Engelsen 
hun slachtoffers aan. 
Verder in de straat stond rechts de Paasbergschool 
(zie afb.19), nu een modern gebouw, d ie gedurende de 
eerste dagen van de Slag noodhospitaal was. Een mortier
aanval doodde op 21 september een zestal Engelsen, onder 
w ie de arts Dr. Doyle. 
Aan het eind van de straat gaat u rechtsaf en bereikt u 
de kruising met de Utrechtseweg. 
Op de p laats van het huidige restaurant "Schoonoord" 
en de winkelgalerij bevond zich in 1944 het bekende 
hotel "Schoonoord" (zie afb.20) Dit gebouw deed, evenals 
hotel "Vreewijk" aan de overzijde van de Utrechtseweg, 
dienst als noodhospitaal. 
Een goede indruk van de situatie destijds geeft het beroemde 
schilderij 'Crossroads" van David Sheppard, dat u aantreft 
in het Airborne Museum (afb 21 ). 
U slaat nu linksaf,volgt de Utrechtseweg, passeert aan uw 
linkerzijde de HeN. Goede Herderkerk en het restaurant 
"Klein Hartenstein", voormal ig koetshuis van het landgoed 
"Hartenstein". Even voorbij dit restaurant linksaf naar het 
Airborne Museum en u bent weer terug op uw uitgangspunt 



Samenstelling: Han Kardol 

Dit boekwerkje kwam tot stand dankzij de gewaardeerde 
medewerking van: 

Airborne Museum Hartenstein 
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 
Archief Gemeente Renkum 
Personeelvereniging BASF Nederland BV 
Lokatie Kleefsewaard, Arnhem 

Druk: Drukkerij Bos, Renkum 

Oosterbeek, mei 1992 

De voorzijde van het omslag toont een deel van een stafkaart, 
zoals gebruikt in september 1944. 


