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De verdediging van de westzijde van de 
Perimeter in Oosterbeek 

Battlefield tour van de 
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, 4 juli 2009 . 

Tekst: W Boersma 
J Korsloot 
JG. Rinkema 

Slechts na schtijlelijke toestemming van de Vereniging Vrienden van het A irborne Museum te Oosterbeek mag deze e:xcursiegids door 
anderen worden gekopieerd en/of vermenigvuldigd. 
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Landingzone S, 17 september 1944. 

Landingzone S. De zweefvliegtuigen met de Borders landden rechts boven. 

Op zondag 17 september vertrok het 1 e bataljon The Border Regiment met 56 Horsa 
zweefvliegtuigen en 1 Hamilcar zweefvliegtuig vanuit Engeland naar landingzone S bij 
Wolfheze. Het 19e peloton en 5 Horsa' s van het Transport peloton zouden met de tweede lift 
op 18 september vertrekken. 
Het bataljon had tot taak om eerst de dropzone X voor de tweede lift te beveiligen en daarna 
stellingen te betrekken ten westen van Oosterbeek. 
De sterkte van het bataljon was 41 officieren en 754 overigen. 
Luitenant Patrick Baillie, commandant no. 7 peloton, A compagnie, 1 e bataljon The Border 
Regiment schrijft tijdens zijn gevangenschap zijn ervaringen op in de vorm van een dagboek. 
Over 17 september schrijft hij: 

Toen we bij de landingzone kwamen werden we op ongeveer 1200 voet losgekoppeld en 
kwamen naar westelijke richting binnen. We konden de para's zien die enkele uren 
daarvoor de drop- en landingzones voor ons hadden gemarkeerd. De eigenlijke 
landingzone's waren 100% behalve dat de grond omgeploegd en de aarde te zacht was. 
Onze piloot vergiste zich iets en we schoten te ver door en gingen recht op een dicht bos af 
met een snelheid van 80 mijl per uur. Maar door zijn uitstekende vliegkunst liet hij de 
flappen vol naar beneden, trok de neus op en parkeerde. We raakten de grond met zoveel 
kracht dat de wielen afbraken, we draaiden rond en raakten een wal. Niemand was gewond 
behalve mijn sergeant en ikzelf die een beetje geschaafd waren. 
Toen ik zag dat er geen tegenstanders waren liet ik het peloton in verdediging gaan in de 
bosrand. Enkele mannen bleven achter om de handkar uit te laden, wat niet gemakkelijk 
ging omdat de glider zo erg beschadigd was. Uiteindelijk kregen we hem eruit en gingen 
op weg naar ons brigadeverzamelpunt. 
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Horsa Mk 1 en Mk 2 zweefvliegtuig. 

De Horsa was het meest gebruikte Britse zweefvliegtuig tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij 
werd zowel bij de Britse als bij de Amerikaanse luchtlandingseenheden gebruikt. 
De spanwijdte was 26 meter, de lengte 20 meter en de hoogte 5 meter. Het gewicht was 3800 
kg en het vliegtuig kon 3200 kg aan lading vervoeren. Deze lading kon ondermeer bestaan uit 
28 militairen met hun bepakking, een jeep met aanhanger of een 6 ponder anti-tankkanon, 
motorfietsen, handkarren, fietsen en overig materiaal. Er zijn 3170 Horsa ' s gebouwd. 

Tijdens de Slag om Arnhem zijn ongeveer 700 Horsa' s vanuit Engeland naar Arnhem 
vertrokken. Onderweg zijn 75 verongelukt of verkeerd geland, de overige 625 zijn op 17, 18 
en 19 september 1944 op de landingzones S, Z, X en Linde omgeving van Wolfheze geland. 
Hiermee werden ongeveer 4500 militairen met 596 jeeps, 471 aanhangers, 67 6 ponder anti
tankkanonnen, 24 74 mm Pack Houwitsers, 2 Polsten 2 cm luchtdoelkanonnen, 1 Clarke 
bulldozer, 2 radar installaties, 248 motorfietsen 147 fietsen en 130 handkarren vervoerd. 

Na de Slag om Arnhem zijn de Horsa' s en de andere zweefvliegtuigen door de Duitsers in 
brand gestoken zodat er slechts onderdelen overgebleven zijn. 
In het Airbome museum bij de Pegasus brug in Normandië staat een replica van een Horsa. 
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Hamilcar 11k 1 zweefvliegtuig. 

De Hamilcar was in de Tweede Wereldoorlog het grootste zweefvliegtuig van de geallieerden. 
De spanwijdte was 33 meter, de lengte 20 meter en de hoogte 6 meter. Het gewicht was 8400 
kg. Het vliegtuig kon 8500 kg aan lading vervoeren. Deze kon bestaan uit een 17 ponder anti
tankkanon met trekker of twee brengun carriers of een lading reserve voorraden. 
Er zijn 412 Hamilcars gebouwd. 

Tijdens de Slag om Arnhem zijn achtentv,rîntig Hamilcars vanuit Engeland vertrokken. 
Onderweg is er één verongelukt, de overige zevenentwintig zijn op 17, 18 en één op 19 
september 1944 in de omgeving van Wolfheze geland. 
Zestien Hamilcars vervoerden een 17 ponder anti-tank.kanonen met een Morris Commercial 
truck als trekker. Hiervan is er één niet aangekomen terwijl er twee bij de landing verongelukt 
zijn. 
Negen Hamilcars vervoerden ieder twee Brengun carriers en drie Hamilcars vervoerden 
reservevoorraden. Er isgeen enkel Hamilcar zweefvliegtuig bewaard gebleven. In diverse 
musea bevinden zich alleen enkele onderdelen waaronder een deel van de romp in het 
Museum van het Anny Air Corps in Middle Wallop, Engeland. 

Verongelukte Hamilcar glider bij Wolfheze. 
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Waco CG-4A ofHadrian zweefvliegtuig. 
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Het Amerikaanse Waco CG-4A zweefvliegtuig werd door het Britse leger de Hadrian 
genoemd. Het vliegtuig bestond voor het grootste deel uit een buisframe met canvas. 
De spanwijdte was 27 meter, de lengte 16 meter. Het vliegtuig kon 3500 kg aan lading 
vervoeren. Deze kon bestaan uit 15 militairen, een jeep of een kanon. De neus van het 
zweefvliegtuig kon omhoog geklapt worden waarna voertuigen eenvoudig in en uitgeladen 
konden worden. 

Er zijn slechts vier Waco zweefvliegtuigen voor Arnhem gebruikt. Deze landden op 17 
september bij Wolfheze. Ze vervoerden vier jeeps met bemanning en radioapparatuur. Dit 
waren de twee Amerikaanse Air Support Teams, verantwoordelijk voor de grond-lucht 
radioverbinding. 
In het Airborne Museum in St Mère Eglise in Normandië is een complete Waco te zien. In 
Nederland zijn delen van Waco's tentoongesteld in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-
, 45 in Groesbeek, in het museum Bevrijdende Vleugels in Best en van de collectie van de 
heer Hendriks uit Wolfheze in het museum Vliegveld Deelen. 

Waco op landingzone X, 17 september. 
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De gevechten van de B compagnie van het 1 e bataljon The Border Regiment bij 
de steenfabriek in Renkum op 17 en 18 september. 

Ja de landing op landingzone S vertrok de B compagnie onder bevel van majoor Tom 
Armstrong via de Telefoonweg naar Renkum waar ze de Utrechtseweg moesten beveiligen. 
De D Compagnie onder bevel van majoor Charles Breese volgde hen tot aan de kruising met 
de Bennekomseweg die de D compagnie moest beveiligen. 
De A compagnie onder bevel van majoor Montgomery betrok stellingen in de noordwesthoek 
van dropzone X en landingzone z. 
De C compagnie van majoor Jock Neill trok naar het oosten. Ten zuidwesten van het dorp 
Wolfheze namen ze stellingen in om een mogelijke aanval vanuit Arnhem af te slaan. 
Het hoofdkwartier met de S (support) compagnie van majoor Dickie Stewart betrok de 
J on.kershoeve in het midden tussen dropzone X en landingzone Z. 
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C<>mpany ro~1t1ons a t thl.' Land in& Zont•. 

De posities van het r bataljon The Border Regiment na de landingen. 

Met de B compagnie werden twee jeeps met elk een 3 inch mortier, twee 6 ponder anti
tankkanonnen, de Ypres en de Somme en een sectie met twee Vickers mitrailleurs 
meegestuurd. 

Onderweg werden vier Duitsers bewapend met twee MG 34 mitrailleurs krijgsgevangen 
gemaakt. De gevangenen moesten op de trailers van de mitrailleursectie meerijden. Dit tot 
ergernis van de bemanning van de 6 ponders die moesten lopen. 
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Eén van de twee 6 ponder anti-tankkanonnen van de B compagnie, gefotografeerd in de 
middag van 17 september 1944 in de Dorpsstraat van Renkum door H Hoefsloot. 

Archief Airborne Museum, Oosterbeek. 

Toen de compagnie in de hoofdstraat van Renkum kwam verscheen er onverwachts een 
Duitse vrachtauto bewapend met een mitrailleur. De wagen werd beschoten en de bemanning 
krijgsgevangen gemaakt. 

De B compagnie betrok vervolgens posities bij de Rijn om zo de weg Wageningen
Oosterbeek te blok.keren. Het 11 e peloton onder bevel van luitenant Bames groef zich in ten 
oosten van de steenfabriek bij de Rijn. Het 12e peloton van luitenant Arthur Royall bezette de 
omgeving van het veer met hun front naar het westen en noordwesten. (Het veer is opgeheven 
maar de veerstoep is nog te vinden achter de huidige papierfabriek.) 
Het 14e peloton van sergeant Watson bestreek de noordkant van de weg naar Wageningen. Ze 
bewaakten tevens een aantal krijgsgevangen Duitsers die zich eerder aan het 12e peloton 
overgegeven hadden. 

Het hoofdkwartier van het bataljon kon met zijn WS no. 18 radioset geen verbinding met de 
B compagnie krijgen maar verzetsmensen die hun diensten aan de Airbornes aangeboden 
hadden zagen kans via hun eigen geheime telefoonlijnen het politiebureau in Renkum te 
bellen zodat er toch een verbinding tot stand kwam. Later kon het hoofdkwartier via de 
radio's van de D compagnie in Heelsum soms berichten naar de B compagnie sturen. 
Maar de problemen met de radioverbindingen bleven aanhouden. 
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De steenfabriek bij Renkum, gefotografeerd in 1947. 

Toen het nacht werd nam het merendeel van de B compagnie posities in bij de steenfabriek. 
s'Nachts deden de Dwtsers pogingen de steenfabriek binnen te dringen maar zij werden 
verjaagd. 
Nadat verzetsmensen rond 21.00 uur gemeld hadden dat er een groep van 60 Duitsers op de 
fiets aankwam kreeg Lance Corpora! Albert Wilson, een groepscommandant van het 11 e 

peloton, opdracht een hinderlaag te leggen. Ze betrokken een huis met een goed zicht op de 
weg. Het huis werd bewoond door twee oudere heren die al in bed lagen. Met enige 
overreding lukte het ze duidelijk te maken dat ze zich beter konden aankleden en in de kelder 
dekking zoeken. Na tot 23.00 uur op de vijand gewacht te hebben gingen de Britten weer 
terug naar de steenfabriek. De Duitsers hadden kennelijk een andere weg genomen of het 
bericht was niet juist geweest. 
Het hoofdkwartier realiseerde zich dat de B compagnie waarschijnlijk als eerste in 
vuurcontact met de Duitsers zou komen. Ze waren immers het verst naar het westen gelegerd. 
Het was daarom belangrijk dat er een goede verbinding tussen het hoofdkwartier en de B 
compagnie was, temeer daar het bataljon onder de sterkte was. Het 13e peloton en een deel 
van het hoofdkwartier was niet aangekomen. Luitenant Joe Hardy, de verbindingsofficier en 
sergeant Jock McCluskie van het verbindingspeloton legden daarom een telefoonlijn van het 
hoofdkwartier in de Jonkershoeve naar Renkum. Een karwei dat in enkele uren gedaan was. 
Op de terugweg maakten ze twee Duitsers krijgsgevangen. Toen deze door een Nederlander 
ondervraagd werden bleek dat Hardy en McCluskie bijna tegen een compagnie Duitsers 
aangelopen waren. Ze konden zodoende het hoofdkwartier niet meer bereiken en bleven bij de 
B compagnie in Renkum. 
's Ochtends toen het weer licht werd zagen de mannen van de B compagnie een dode Duitser 
voor hun stelling liggen. De overige Duitsers die de stelling 's nachts hadden aangevallen en 
eventueel gewond waren hadden in de duisternis kans gezien om te ontsnappen. 
Later bleek dat de vijand inmiddels kans gezien had om aan de overkant van de weg, nog 
geen 200 meter van de stellingen van de B compagnie, één van de huizen te bezetten. 
Vermoedelijk wisten ze niet precies waar de Borders zich bevonden. Het bataljon Schulz van 
de onderofficiersschool Arnheim, onder bevel van kolonel Lippert had vroeg in morgen eerst 
Renkum bezet en was daarna naar Heelsum getrokken. De Marine Stammabteilung 10 kreeg 
de taak de steenfabriek te veroveren. 
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Luitenant Joe Hardy legde via de telefoon de situatie uit bij het bataljonshoofdkwartier. De 
compagnie bleek omsingeld te zijn en het hoofdkwartier gaf opdracht om zo nodig uit te 
breken. Terwijl majoor Armstrong en luitenant Hardy overlegden hoe ze zouden uitbreken 
verscheen er een Duitse motor met zijspan die bij het door de Duitsers bezette huis parkeerde. 
Een aantal Duitsers verzamelden zich rond de motor. Daarbij waren ze volledig in het zicht 
van de Britten. Het doel was te mooi om te negeren. Luitenant Hardy gaf order te vuren, t\"1ee 
of drie brenguns en 10 tot 12 geweren openden het vuur. Het duurde even voor de Duitsers 
zich weer georganiseerd hadden maar daarna beantwoordden ze het vuur. Een aantal 
vuurgevechten en Duitse aanvallen volgden. Daarbij bleek de sterkte van de vijand aanzienlijk 
groter dan verwacht. De twee Duitse krijgsgevangenen van de vorige dag sneuvelden bij het 
eerste treffen. Soldaat Jim Longson, één van de Vickers machinegeweerschutters van de 
Support compagnie zette zijn mitrailleur op de hooizolder van de stal van de steenfabriek. 
Vandaar beschoot hij een groep Duitsers die uit de richting van Renkum kwamen. De groep 
volgde hun officier die niet zeker van zijn zaak was. Na zijn de kaart bestudeerd te hebben 
ging hij richting steenfabriek waar ze van de Britten een warm onthaal kregen. Met 
achterlating van hun doden en gewonden zochten de Duitsers dekking in de huizen langs de 
weg. Vandaar uit schoten ze terug. Nadat er versterking was gekomen ondernamen de 
Duitsers een aanval vanaf de papierfabriek. Met ondersteuning van de Vickers mitrailleurs en 
de 3 inch monieren werd deze afgeslagen waarbij de Duitsers aanzienlijke verliezen leden. 
Kort daarop werd de hooizolder waar de Vickers opgesteld stond in brand geschoten. Hierbij 
werd ook de bediening licht gewond. Luitenant John McCartney, de commandant van het 
machinegeweerpeloton beval daarop de Vickers terug te trekken naar de omgeving van het 
veer zodat ze dit eventueel nog onder vuur konden nemen. De rook van de brandende schuur 
werd voor de Duitsers een goed richtpunt om de Borders met mortier- en artillerievuur te 
beschieten. Tegen twee uur in de middag waren alle voertuigen vernietigd en stonden de 
gebouwen in brand. Via de radio van de D compagnie kwam het bevel zich terug te trekken 
naar Heelsum. Dat bleek echter onmogelijk omdat de B compagnie omsingeld was. De enige 
weg die nog open was, was onderlangs de dijk richting Oosterbeek. Men was dan uit het zicht 
van de Duitsers. Mannen van het 11 e peloton moesten de aftocht dekken. 

De B compagnie trok op 18 september via deze weg langs de Rijn richting kasteel Doon,verth. 
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Na de twee 6 ponder anti-tank.kanonnen en 
de mo1iieren onklaar gemaakt te hebben 
sloop men richting Noordberg en kasteel 
Doorwerth en vervolgens richting Heelsum. 
Alle persoonlijke uitrusting werd achter
gelaten om zoveel mogelijk munitie en de 
mitrailleurs te kunnen meenemen. Volgens 
verklaringen van korporaal Hunter is er ook 
nog één van de beschadigde jeeps mee
gegaan. Om drie uur in de middag was de 
terugtocht voltooid. 
Eén van de achtergelaten kanonnen stond in 
1945 nog bij de steenfabriek. 

De mannen gingen via de Boersberg richting Heelsum, waar ze onder Duits mortiervuur 
kwamen te liggen. Ze keerden terug naar de Utrechtseweg om via de van Borsselenweg 
uiteindelijk in de bossen bij de Westerbouwing in stelling te gaan. 

9 

Luitenant Hardy, verbindingsofficier van 
het 1 e bataljon The Border Regiment 
gefotografeerd in 1943. Hij werd later 
onderscheiden met het Military Cross voor 
zijn aandeel in de actie bij de steenfabriek 
in Renkum. 
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De gevechten van de 21 st Independent Parachute Company bij Ommershof. 

No. 3 peloton van de 21 st Independent Parachute Company voor 
vertrek vanaf het vliegveld Fairford IWM CL 01154. 

De 21 st Independent Parachute Company was een compagnie van specialisten die tot taak had 
om de drop- en landingzones te markeren met radiobakens, seinlappen en rooksignalen. De 
sterkte van de compagnie bij het begin van operatie Market Garden was 186 man. 
Na de droppingen op 1 7, 18 en 19 september werd de compagnie ingezet als infanterie. 

Villa Ommershoffoto G.R.Castendijk. 

Laat in de middag van dinsdag 19 
september besloot de compagnies
commandant, majoor Boy Wilson, zijn 
compagnie over de spoorlijn Arnhem-Ede 
terug te trekken en stellingen te betrekken 
aan de noordkant van de Graaf van 
Rechterenweg in Oosterbeek. Daar stond 
de villa Ornmershof, eigendom van de 
familie Castendijk. Deze villa was rond 
1911 gebouwd. Het was een stevig huis 
iets op een heuvel gebouwd met een grote 
tuin. 

Majoor Wilson besloot daar zijn hoofdkwartier in te vestigen. De verschillende pelotons 
groeven zich in rondom het huis in de tuin. 
No. l peloton aan de westkant waar ze een stuk open grond bestreken. 
No. 2 peloton aan de noordzijde langs de Graaf van Rechterenweg. 
No. 3 peloton aan de oostzijde waar hun positie aansloot aan de posities van het 7e bataljon 
The King's Own Scottish Borderers. 
Bij de compagnie voegden zich een groep van vijf officieren en dertig man van het 4th 
Parachute Squadron Royal Engineers en later nog een groep van zestig zweefvliegtuig piloten. 
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A Dreijerheiàe Company HQ, 18/19 Sepcember 
B. Ommershof Company HQ, 19/21 September 
C. No. 1 Placoon 
D. No. 2 Plaroon 
E. No. 3 Placoon 
F. Glider Pilots 
G. 4th Parachute Sqdr RE 
H. ï KOSB and the \Xlhice Hou.se 

Railway line 
Graaf van Rechlereniueg 

3. Killing ground 
I>- Germans Atracks 

De compagnie maakte nu deel uit van de zg. Perimeter, de hoefijzervormige verdedigings
stelling van de 1 e Airborne divisie rondom het hoofdkwartier Hartenstein met de Rijn als 
basis. De 21 st Independent Parachute Company verdedigde de noord westzijde van de 
perimeter. 
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Vanaf woensdag 21 september was de gehele compagnie voortdurend in actie. De Duitsers 
vielen onophoudelijk de stellingen aan wat leidde tot korte vuurgevechten. Om 10.00 uur 
deden ze, na een inleidende beschieting met mortieren, een geconcentreerde aanval over de 
Graaf van Rechterenweg op de stellingen van het 2e en 3e peloton. Deze aanval werd 
afgeslagen. Gedurende de gehele dag probeerden de Duitsers de Britse stelling binnen te 
dringen. 
No. 2 peloton deed een aanval op het huis Dreijerheide ten noorden van Ommershof. Dit huis 
had eerder als compagnieshoofdkwartier gediend maar het terrein was nu door de Duitsers 
bezet. Vandaar was het maar 100 meter naar Ommershof. Toen het ze peloton dit terrein weer 
heroverd had beheerste de compagnie beide zijden van de Graaf van Rechterenweg. 
Bij een latere Duitse aanval ondersteund door vermoedelijk een Sturmgeschütz werd dit 
voertuig met een PIAT uitgeschakeld. 
Gewonde Britten werden naar Onunershof gebracht en daar verzorgd door de compagnies 
hospitaal soldaten, een dokter was niet aanwezig. Ook de familie Castendijk verzorgde 
gewonden. Eén van de zonen, Bob, hield een dagboek bij dat hij later de titel gaf: 'De zeer 
schoone uren'. Daarin beschrijft hij de strijd gezien door de ogen van een jongen die 
geïnteresseerd is in soldaten en wapens. 
's Avonds bezocht generaal Urquhart de stellingen van de compagnie. 

Gedurende de nacht lag de Britse stelling onder vuur van Duitse Nebelwerfer die 150 mm 
raketten afvuurden, van slaap kwam weinig. 
Aanvallen op donderdagmorgen werden met weinig moeite afgeslagen. Een poging van de 
Duitsers de Britten te bewegen zich over te geven resulteerde in grote Duitse verliezen toen 
deze zich buiten hun dekking begaven. Ook aanvallen met gepantserde voertuigen hadden 
geen resultaat. De pantserwagens werden met PIAT granaten en mortieren uitgeschakeld. 
Vooral de rechterflank van de compagniesstelling waar de aansluiting was met de KOSB 
stond onder zware druk. Hier braken de Duitsers gesteund door pantservoertuigen bijna door 
de Britse linies heen. Verschillende vluchtende militairen van de KOSB werden door de 21st 
opgevangen. Twee 6 ponder anti-tank.kanonnen en een 3 inch mortier van het 1 e bataljon The 
Border Regiment werden ter versterking op de rechterflank van de compagnie geplaatst. 

De Duitsers beheersten het geplande droppingterrein voor de bevoorrading. Om de piloten aan 
te geven dat de droppingen binnen de perimeter moesten plaats vinden werd op het dak van 
hotel Hartenstein een Eureka baken opgezet. Helaas kwamen de meeste containers en manden 
toch in het door de Duitsers bezette gebied terecht. 

Donderdagavond kwam het bevel om Ommershof te verlaten en nieuwe stellingen te 
betrekken aan de Stationsweg in Oosterbeek. In de nacht van donderdag op vrijdag verliet de 
compagnie Ommershof. Voor de 21st Independent Parachute Company waren de gevechten 
bij Ommershof voorbij. De volgende dagen zouden ze huizen aan de Utrechtseweg, de 
Pietersbergseweg en de Paasberg verdedigen tot de evacuatie in de nacht van 25 op 26 
september. 

Van de 186 man kwamen 5 officieren en 115 onderofficieren en manschappen terug over de 
Rijn. Van de overige 66 waren er 20 gesneuveld of overleden later aan hun verwondingen, 46 
'Pathfinders ' werden krijgsgevangen gemaakt. Van hen waren 27 gewond en werden 
gevangen genomen toen de Duitsers de noodhospitalen overnamen. De overige 19 waren, bij 
gebrek aan boten, achtergebleven op de noordelijke Rijnoever nadat de divisie was 
teruggetrokken over de rivier. De meeste zouden later alsnog krijgsgevangen gemaakt 
worden. 
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De gevechten bij de Sonnenberg en de Koude Herberg door de A en C 
compagnie, 1 e bataljon The Border Regiment. 

In de loop van 18 september arriveerden met de tweede lift ook de gliders met de militairen 
van het Borderbataljon die de eerste dag niet aangekomen waren. Na de landingen 
verplaatsten om 19.00 uur de A, C, D compagnie en het bataljonshoofdkwartier zich naar 
nieuwe posities dichter bij Oosterbeek. De B compagnie was toen al op weg naar een nieuwe 
positie nadat ze hun stellingen in Renkum hadden moeten opgeven. 
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De nieuwe posities van het r bataljon The Border Regiment op 18 september. 

Na deze verplaatsing groeven de verschillende compagnieën zich in. Het bleek dat 
radioverbindingen tussen de eenheden in de bossen erg moeilijk waren zodat koeriers de 
verbindingen moesten onderhouden. Op de 19e om kwart voor tien berichtten burgers dat er 
een grote colonne Duitsers door Heelsum en over de Noordberg trokk en dat Duitsers bij 
Doorwerth, waar een klein veer was, de Rijn overstaken. Deze eenheden kwamen in de 
richting van de stellingen van de B, C en D compagnie. Later werden deze berichten door het 
Reconnaissance Squadron bevestigd. 

De gehele dag lagen de C en D compagnie onder vuur. Verschillende aanvallen werden 
afgeslagen. Het was in de loop van de dag duidelijk dat de frontlijn van het bataljon verkort 
moest worden omdat de verschillende eenheden elkaar niet konden dekken. De kans bestond 
dat elke compagnie afzonderlijk door de Duitsers omsingeld en uitgeschakeld werd. Tegen de 
avond namen de A compagnie, de C compagnie, de D compagnie en het hoofdkwartier hun 
nieuwe posities in. De B compagnie bleef op de eerder ingenomen posities op en bij de heuvel 
de Westerbouwing. 
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Kaart van de posifÎe van de A compagnie, getekend door luitenant P. BaWie. 
RAP = Gelderhof aan de Hoofdlaan; Cie HQ = Sonnenberg aan de Sonnenberglaan. 

In de avond en nacht van 18 op 19 september was de A compagnie naar haar nieuwe positie 
gegaan maar deze bleek verre van gunstig. Men zat aan de rand van een bos met weinig 
schootsveld zodat de Duitsers de stellingen ongezien tot op 30 meter konden naderen. In de 
loop van 20 september kreeg de A compagnie opdracht zich naar een betere locatie te 
verplaatsen. De compagnie betrok nu stellingen tegenover de villa de Sonnenberg. Daar 
bleven ze tot het einde van de slag. Dagelijks waren er aanvallen van de Duitsers, veelal 
ondersteund door tanks. 

Uit het dagboek van luitenant Baillie, commandant no. 7 peloton: 

Dit was waarschijnlijk de slechtste dag van allemaal. Ze schoten ons continu met 
granaten en mortieren aan flarden. Onze compagnie moest die dag vij f keer van 
stellingen wisselen en de meeste van ons waren verdomd moe door gebrek aan slaap en 
het voortdurend opnieuw ingraven. De grond was zacht en veroorzaakte een hoop stof. 
Dat we geen water hadden maakte het nog erger. De verliezen liepen hoog op en de 
munitie was praktisch op. Vlammenwerpers veroorzaakten een hoop verliezen, het was 
vreselijk om mensen levend te zien verbranden en in hun doodstrijd te horen 
schreeuwen. Wij hadden zelf die dag helemaal geen aanvallen. 
De verliezen van onze compagnie waren vandaag ongeveer: 1 officier gesneuveld, 3 
gewond en 17 anderen gesneuveld en ik geloof 27 gewond. Dat was alleen die morgen. 
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De posiües van het Ie bataljon The Border Regiment vanaf 19 september. 

Eén van de eenheden die de Duitse divisie Von Tettau - ten westen van de Perimeter - ging 
versterken was Panzer Kompagnie 224, onder bevel van Oberleutnant Alfred May. Deze 
eenheid was uitgerust met Franse tanks. Eén Renault 35R tank voor de commandant (PzKpfw 
35R) en 17 Char B2 tanks. Bij verschillende Char B2 tanks was het oorspronkelijke 75 mm 
kanon vervangen door een vlammenwerper. De Duitse benaming was dan Panzerkampfwagen 
B2 (f) Flammpanzer. De eenheid was gelegerd in Naaldwijk. Op weg naar Oosterbeek 
verloren ze een tank die bij Oudewater in de sluiskolk reed. Hierbij verdronken twee 
bemanningsleden. Na aankomst bij Oosterbeek op dinsdag 19 september deelde generaal Von 
Tettau de tanks in bij het SS-regiment Lippert dat de westelijke perimeter zou gaan aanvallen. 
Dit regiment bestond uit de bataljons Helle, Eberwein en Schulz. 

. . .... ... _. :· . .. ~ ---
Deze Franse B2 (f) Flammpanzer werd uitgeschakeld 

bij restaurant de Koude Herberg. Bundesarchiv Koblenz. 
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De posities van de B2 tanks die door de Borders uitgeschakeld zijn. 
Uit: Toen en Nu, pag 648 
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1. Sonnenberglaan zie pag. l 7 
2. Koude Herberg zie pag. 15 

en 18 
3. Van Borsselenweg 

zie pag. 21 
4. De Westerbouwing 

zie pag. 23 
5. Het terrein tussen de 

Veerweg en de 
Oosterbeekseweg zie pag. 24 

6. Oosterbeekseweg zie pag. 24 
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Woensdag de 20e lagen de Borders de gehele dag onder Duits vuur. Om 15.00 uur vielen de 
Duitsers de stellingen van de A compagnie bij de Sonnenberg aan. Ze werden daarbij 
ondersteund door een B2 Flamrnpanzer van de Panzer Kompagnie 224. Langs de 
Utrechtseweg aan het begin van de Sonnenberglaan stond een stuk Brits 17 ponder anti
tankgeschut in stelling. Dit was no. 1 gun van X troop van de 2nd (Oban) anti-tank Battery 
onder bevel van sergeant Horace 'Nobby' Gee. Toen de tank in het zicht kwam werd hij met 
één schot uitgeschakeld. De bemanning van het stuk nam het zekere voor het onzekere en 
vuurde nog een schot af. 

In 1945 stonden de resten 
van de B2 tank nog bij de 
Sonnenberglaan. 

Het 17 ponder anti-tank.kanon 
dat deze tank vernietigde staat 
nu bij het Airbome Museum. 

Gelijktijdig met het verschijnen van de tank bij de Sonnenberglaan naderden vanaf de 
Utrechtseweg twee Flammpanzer en een gemotoriseerd kanon. De voertuigen werden 
ondersteund door infanteristen van het SS-bataljon Eberwein. Het kruispunt bij de Koude 
Herberg werd verdedigd door twee pelotons van de C compagnie van het 1 e bataljon The 
Border Regiment. No. 17 peloton opgesteld aan beide zijden van de weg en no. 18 peloton 
achter hen in de huizen aan de zuidzijde van de Utrechtseweg. Zij werden van het kruispunt 
verdreven. De C compagnie had de beschikking over drie 6 ponder anti-tank.kanonnen. Twee 
daarvan, de Hellespont en de Scimitar, waren opgesteld bij de Koude Herberg maar zij waren 
niet in staat om gericht vuur af te geven. De derde 6 ponder Gallipoli II stond vermoedelijk in 
de tuin van het huis no.17 aan de Van Lennepweg. Deze kon een armour piercing granaat 
afvuren en schakelde daarmee de tank uit. De tank stopte recht voor de Koude Herberg. De 
bemanning wist te ontkomen. Na de slag is deze tank door de Duitsers gebruikt om met 
Panzerfausten op te oefenen. In 1945 troffen militairen van de 1 st Polish Independent 
Parachute Brigade bij een bezoek in Oosterbeek de tank nog aan. 

In dat huis no.17 hadden drie mannen van het Anny Film and Photo Unit op maandag
middag 18 september een onderkomen gezocht. Sergeant Mike Lewis fotografeerde het 
stuk toen het op 80 meter afstand de Duitse tank onder vuur nam. Tegelijkertijd filmde 
sergeant Walker dezelfde actie vanuit een ander gezichtspunt 
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Het 6 ponder anti-tankkanon Gallipoli ll. De bediening schakelde op 20 september vanaf een 
afstand van 80 meter de B2 tank bij restaurant de Koude Herberg uit. Van deze tank zij'n na 
de oorlog verschillende foto's genomen. Restaurant de Koude Herberg is na de oorlog 
herbouwd en heet nu de Oude Herberg. IWM BU 1109 en Bundesarchiv Koblenz. 

Direct na de actie van het 6 ponder kanon leidde majoor William Neill de C compagnie in een 
tegenaanval waarbij de Borders het verloren terrein weer heroverden. Hij raakte daarbij door 
granaatsplinters in beide armen en benen gewond. Voor zijn betoonde moed en leiderschap 
werd hij onderscheiden met de Distinguished Service Order. 

Majoor William 'Jock' Neil/ (links) commandant van de C Compagnie en luitenant John 
McCartney (rechts) werden op donderdag 21 september gefotografeerd in hun loopgraaf in 
een van de tuinen aan de Van Lennepweg. JWM BU J 10.2. 
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De gevechten bij de Van Lennepweg en de Van Borsselenweg, 
C en D compagnie, 1 e bataljon The Border Regiment. 

No. 15 en no. 16 peloton van de C compagnie hadden hun stellingen ongeveer 200 meter van 
de kruising bij restaurant de Koude Herberg aan de Van Lennepweg waar ook het 
compagnieshoofdkwartier was. No.15 peloton dekte zowel de Van Lennepweg als het pad 
naar de Hoofdlaan terwijl no. 16 peloton de Utrechtseweg beveiligde. Twee Vickers 
mitrailleurs stonden aan de overkant van de Utrechtseweg en hadden hun schootsveld over de 
Utrechtseweg en het open terrein naar de Valkenburglaan. Zij sloten aan bij de A compagnie. 

Sergeant Walker filmde op 20 september 
een groep van het 15e peloton in actie rond 
het huis van de familie Moolhuizen aan de 
Van Lennepweg no. 16. Het huis is tijdens 
de slag verbrand maar voor het nieuwe 
huis is het hek nog steeds aanwezig. 

Het bataljonshoofdkwartier was gevestigd aan de Van Lennepweg no. 3. Daartegenover was 
een mortieropstelling van no. 23 peloton ter ondersteuning van de C compagnie. 

Korporaal Jim McDowell op de voorgrond, soldaat Norman 'Jock'Knight, links, en met het 
gezicht naar de camera soldaat Ron 'Ginger' Tierney van het 23e peloton van de Support 
compagnie in hun mortierput aan de Van Lennepweg. Gefotografeerd door sergeant Smith, 
AFPU op 20 of 21 september. Het team is ook gefilmd door sergeant Lewis, AFPU Door de 
filmbeelden van de AFPU is dit waarschijnlijk de meest beroemde 3 inch mortieropstelling in 
actie van de Tweede Wereldoorlog geworden. IWM BV 1098, BV 1099. 
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De posities van de D compagnie, r bataljon The Border Regiment vanaf 19 september. 

De boerderij op de Van Borsselenweg no. 34 was vanaf 19 september het hoofdkwartier van 
de D compagnie. Daar was ook de compagnies hulppost. 

Bij het huis daar vlak bij waren de stellingen van het 2r peloton onder bevel van luitenant 
Philip Holt. (rechter foto.) 
Beide foto's zijn genomen in 1993. Border Regiment museum. 

Het 20e en 22e peloton hadden hun stellingen bij het weiland aan de andere kant van de Van 
Borsselenweg. 
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Op donderdag 21 september vielen de Duitsers weer aan met ondersteuning van twee B2 
Flammpanzers van de Panzer-Kompagnie 224. Nu in het gebied dat door de B en D 
compagnie verdedigd werd. De D compagnie was ingegraven langs de Van Borsselenweg met 
twee 6 ponder anti-tankkanonnen, de Cambrai en de Arras III ter ondersteuning. 
De B compagnie had de heuvel De Westerbouwing bezet. 

De Duitse tanks die al vurend de stellingen van de D compagnie aan de Van Borsselenweg 
naderden bleken nauwelijks te stoppen. Ondanks de moedige pogingen van Lance Corporal 
Bill Beek die met zijn Bren vurend vanaf de heup de tanks tegemoet trad en soldaat Parker die 
vergezeld door een andere soldaat een PIA T granaat wist af te vuren bleven de tanks 
dichterbij komen. 

De voorste tank naderde het 6 ponder anti-tankkanon Arras III tot op enkele meters maar de 
bemanning kon door de opstelling van het kanon geen gericht vuur uitbrengen. Het stuk stond 
haaks op de aanvalsrichting van de tank. De bediening, onder bevel van luitenant Tony Howe 
rende naar de tweede 6 ponder, de Cambrai, die richting Rijn opgesteld stond en wachtte tot 
de tank tot op 20 meter genaderd was. Uiteindelijk werd de tank op het laatste moment 
buitengevecht gesteld. Na het eerste schot stopte hij en vloog in brand. De bediening van het 
kanon bleef uit onmacht en woede over de dood van korporaal Tom Langhom, die sneuvelde 
als gevolg van de tankaanval, doorvuren totdat zij achter het kanon vandaan getrokken 
werden. De bemanning van de tank sneuvelde. Nadat de eerste tank buiten gevecht was 
gesteld stopte de tweede tank. De Duitse aanval werd afgebroken. 

De door de Cambrai uitgeschakelde tank (zie pag. 16, positie 3) en het 6 ponder anti
tankkanon Arras lil Achter de tank is in de bomen een bevoorradingsparachute te zien. Deze 
kan afkomstig zijn van de dropping die voor het begin van de aanval plaatsvond. Dezelfde 
parachute is ook zichtbaar op de tweede foto. Deze foto 's van de Arras 111 zijn na de Slag om. 
Arnhem genomen door PK Bericht er Rutkowsk. Bundesarchiv Koblenz. 
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Het verlies van de Westerbouwing, 21 september. 

Na hun terugtocht uit Renkum bezette de B compagnie op dinsdag 19 september stellingen op 
en bij de Westerbouwing (zie kaart). Aanvankelijk was slechts één peloton op de 
Westerbouwing gelegerd maar later besloot de commandant, majoor Armstrong zijn positie te 
verbeteren en plaatste hij zijn pelotons als volgt: 
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B Company positions, 19th September. 
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De B compagnie op de Westerbouwing. De no. 13 en no. 14 pelotons zijn verwisseld. 

Het 11 e peloton werd ten noorden van het restaurant gelegerd en hield de Oosterbeekseweg 
naar Heveadorp onder schot. Het 14e peloton van sergeant Watson beveiligde de westzijde 
van het restaurant terwijl het 13e peloton, dat inmiddels met de tweede lift was aangekomen, 
aan de zuidkant van de heuvel zijn stelling had. Een sectie van dit peloton beveiligde het pad 
vanaf de Veerweg naar het Drielse veer. Ze beveiligden zo ook het Drielse veer. Het 12e 
peloton was bij de kruising van de Veerweg en de Van Borsselenweg gelegerd en het 
hoofdkwartier in een boerderij aan de Veerweg. Een sectie van het 14e peloton beveiligde de 
hoek van de Veerweg bij de gasfabriek. De compagnie werd versterkt met twee 3 inch 
mortieren als vervanging van de twee die bij de steenfabriek waren achtergebleven. Voor de 
twee 6 ponder anti-tankkanonnen was geen vervanging mogelijk. De compagnie moest het 
doen met de PIAT's als enig anti-tankwapen. In de nacht legde luitenant Hardy langs de Van 
Borsselenweg een telefoonlijn naar het bataljonshoofdkwartier. Dit ter vervanging van de 
radioverbindingen die in de bossen slecht werkten. 
's Nachts kwam kapitein Walker van de genie bij het veer om de Rijn over te steken met de 
opdracht contact te maken met het 30e Corps. 
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De volgende morgen, woensdag 20 september, waren er enkele aanvallen op de stellingen van 
het 13e en 14e peloton op de Westerbouwing maar deze werden afgeslagen. Wel hoorde men 
het geluid van rupsvoertuigen wat de mannen aanmoedigde om hun loopgraven en 
schuttersputten te verbeteren. Een aantal genisten die de mogelijkheden om de rivier over te 
steken kwamen verkennen werden door korporaal Crickett en enkele soldaten ter beveiliging 
begeleid. Een drietal Duitsers dat argeloos op de fiets de Oosterbeekseweg afkwam werd 
gevangen genomen waarbij één Duitser sneuvelde. 
Verder was het een vrij rustige dag. De Duitse aanvallen richtten zich vooral op de stellingen 
van de C en D compagnie. Door de dichte bossen was het vaak onmogelijk de vijand te zien. 
De stellingen werden de gehele dag beschoten door mortieren en artillerie. Het aantal 
gewonden en gesneuvelden steeg gestadig. 
Tegen de avond was er een re-supply drop van de RAF. 

Op donderdagmorgen 21 september lanceerden de Duitsers rond acht uur een geconcentreerde 
aanval op de gehele perimeter. Generaal Von Tettau had zijn troepen die vanuit het westen 
aanvielen gereorganiseerd. Aan de westkant van de perimeter waren dit vanaf de Rijn naar het 
noorden: het bataljon Wossowski bestaande uit het Ersatz-und Ausbildungs-Regiment 
Hermann Göring en de SS bataljons Schulz, Eberwein en Helle onder bevel van kolonel 
Lippert. Ze werden ondersteund door oude Franse Renault Char B2 tanks van de Panzer 
Kompagie 224. 

Uit verslagen van diverse militairen van de B compagnie zijn later de verwarde gevechten zo 
goed mogelijk gereconstrueerd. 

De aanval begon om negen uur. De stellingen van het 11 een 13e peloton werden aangevallen 
door infanterie ondersteund door vier Char B2 tanks. Al spoedig werden twee tanks 
uitgeschakeld door PIA T granaten. Een derde tank onderging hetzelfde lot. Onder dekking 
van de vierde tank drong de vijand de verdedigingslinie van de Borders binnen waarbij aan 
beide zijden veel gewonden en doden vielen. Een van de officieren, onbekend is wie, vroeg de 
artillerie via de radio om hun vuur te verleggen. Het eerste salvo had de Duitsers getroffen 
maar nu werden ook eigen troepen geraakt. 

Een B2 tank voor het restaurant op de Westerbouwing. Zie kaart pag. J 3 tank no. 4. 
De soldaten R. Fitzgerald en Francis Devin van no. 14 peloton schakelden deze tank uit. 

23 



I _ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

De volgende twee tanks werden uitgeschakeld door soldaat George Everington, de 
PIA T schutter van no. 12 peloton. De Duitse tanks hadden de achtervolging ingezet op de 
overlevenden van de onder de voet gelopen pelotons. Everington verplaatste zich met zijn 
PIAT van de ene naar de andere positie en vuurde zijn granaten af. Van de tweede tank is 
geen foto bekend, zie kaart pag.16 tank no. 5. 
De derde tank reed de weg van de Westerbouwing af richting het kruispunt Veerweg-van 
Borsselenweg aan de voet van de heuvel. De explosie heeft de koepel van de tank volkomen 
weggeblazen. Everington sneuvelde een dag later en ligt begraven op de Airbome 
begraafplaats in Oosterbeek, rij 18 B 14. 

De tweede tank die door Everington werd uitgeschakeld, zie kaart pag. 16 tank no. 6. 

Nadat drie van de vier tanks uitgeschakeld waren leidde majoor Tom Armstrong, 
commandant B compagnie, ongeveer 50 overlevenden van zijn eenheid de heuvel weer op in 
een poging deze te heroveren. Deze tegenaanval kwam in hevig vuur tot stilstand. Luitenant 
John Wellbelove van het 13e peloton sneuvelde en majoor Armstrong raakte gewond. De 
gewonden werden zoveel mogelijk afgevoerd naar de compagnies eerste hulppost die in de 
kelder van de boerderij aan de Veerweg was en waar ook het compagnieshoofdkwartier was. 
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De ruïne van de boerderij 
waar van 18 tot 21 september 
het hoofdkwartier van de B 
compagnie was, werd in 1945 
door een aantal veteranen 
bezocht. De boerderij lag aan 
de westzijde van de Veerweg 
aan de voet van het weiland 
dat vanaf de Westerbouwing 
liep. 
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Twee volgende tegenaanvallen door Airborne's van het bataljonshoofdkwartier 
respectievelijk de ondersteuningscompagnie bleven eveneens zonder resultaat. De frontlijn 
van de Borders was nu de Veerweg-Van Borsselenweg. 

De resten van het l 2e peloton trokken 
langs het zg. Witte Huis van de familie van 
Daalen aan de Veerweg naar het terrein 
van de gasfabriek. Later dwongen de 
vrijkomende gassen van de fabriek hen 
deze positie te verlaten. Zij groeven zich 
toen 200 meter oostelijker in langs een pad 
dat loopt van de Benedendorpsweg naar 
het Kerkpad. Ook bezetten zij een kleine 
boerderij aan het einde van dat pad. 

Luitenant Barnes, commandant no.1 1 peloton, betrok met de resten van zijn peloton en een 
aantal South Staffords, in totaal ongeveer 30 man, stellingen ten westen van het huis 
Dennenoord aan de Benedendorpsweg. 

Dennenoord, gefotografeerd in 1947. Het huis is in de jaren '70 afgebroken. 
Er zijn op deze locatie een aantal bungalows gebouwd. Border Regiment museum. 

De B compagnie had als eenheid opgehouden te bestaan. De overlevenden werden 
opgenomen in de zogenaamde Breeseforce, een eenheid onder bevel van majoor Charles 
Breese, de plaatsvervangend bataljonscommandant. De Breeseforce bestond uit twee 
verzwakte pelotons van de B compagnie, twee verzwal'te pelotons van het 2e bataljon The 
South Staffordshire regiment en een mortierteam van het 11 e Parachutistenbataljon. Later 
kwam er nog versterking van Polen die over de Rijn gekomen waren. Met succes verdedigde 
de Breeseforce de zuidwesthoek van de perimeter tot het einde van de slag. 
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"Gelderhof'op de kruising Utrechtseweg-Hoofdlaan, de Regimental Aid Post 
van het 1 e bataljon The Border Regiment, 19-25 september. 

Op 19 september richtte kapitein Graham-Jones de Regimental Aid Post van het 
bataljon in in het huis "Gelderhof' op de kruising Utrechtseweg-Hoofdlaan. 

Het twee verdiepingen grote huis had een grote kelder en goede sanitaire voorzieningen. Het 
was een ideale plaats om de gewonden eerste hulp te geven. Van daar konden ze dan zo nodig 
geëvacueerd worden naar het Main Dressing Station in hotel Schoonoord. 
Graham-Jones had een sergeant van het RAMC en twee hospitaal soldaten ter beschikking. 
De verschillende compagnieën beschikten over eigen hospitaal soldaten. 
Over de omstandigheden in Gelderhof lezen we in het verslag van luitenant Baillie die op 23 
september gewond werd binnengebracht. 

zoals ik al eerder schreef was de RAP overvol. Doden lagen buiten, hun lichamen verrotten 
en stonken als de hel. Bij dit gruwelijke beeld kwamen de maten die door hun 
verwondingen schreeuwden van pijn. We kregen die dag twee voltreffers van mortieren. Ik 
werd met andere maten naar de kelder gebracht waar je je niet kon verroeren van de 
gewonden. De stank van de wonden was verschrikkelijk en maakte me ziek. De RAP had 
nu geen eten meer en het was nu alleen maar een zaak van wachten wat er verder zou 
gebeuren. 
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De zoon van luitenant Baillie voor 
Gelderhof Op 27 december 2008 bezocht 
de zoon van luitenant Baillie met zijn gezin 
Oosterbeek. 
Zijn vader had nooit over de slag bij 
Arnhem gesproken. Pas na zijn dood las 
zijn zoon zijn dagboek. 
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Drie dagen later in de nacht van 25 op 26 september werden de resten van de 1 e Airbome 
Divisie over de Rijn teruggetrokken. 
De gewonden en het medische personeel bleven achter en werden krijgsgevangen gemaakt. 
Luitenant Patrick Baillie beleefde het einde van de slag als volgt: 

Dag D + 9 (maandag 26 september) 08.30 in de morgen. 
Alles was nu zo rustig dat men een speld kon horen vallen. Het was zo vreemd na een 
week van ontploffingen en explosies. Alles was zo stil en doods dat het moeilijk was te 
geloven dat er slechts enkele uren geleden een hevige veldslag was. Terwijl wij wachtten 
praatte of bewoog zelfs niemand van ons. Het was nu allemaal over, we konden vredig 
slapen, roken, drinken, eten en waren weg van de oorlog met haar verschrikkingen. Dat 
dachten we zonder verder te denken aan de komende maanden die voor ons lagen. 
Uiteindelijk hoorden we harde stemmen en daar kwamen ze. Bob en ik stonden als eerste 
op met de handen omhoog om uit te leggen dat er veel gewonde maten beneden (in de 
kelder) lagen. 
De eerste Duitser die we buiten zagen was een goed uitziende vent van ongeveer 20 jaar. 
We legden uit wat er binnen was maar hij wilde ons niet meer naar binnen laten gaan en 
gaf ons bevel om buiten bij een huis te wachten wat Bob en ik deden. 
Het beeld van wat we zagen is sindsdien tot de dag van vandaag in mijn geheugen gegrift, 
het geeft me kwade dromen en houdt mij sinds ik gevangen genomen ben iedere nacht 
wakker en ik heb iedere nacht gebeden dat ik nooit dat verschrikkelijke bloederige beeld 
weer zal zien. Er waren dozijnen dode lichamen die rondom lagen te rotten en te stinken. 
Niet alleen levenloze lichamen zoals je verwachtte te zien op een slagveld maar delen van 
lichamen. Lichamen zonder hoofd, armen of benen. Verbrande lichamen, aan flarden 
geschoten door kogels. Vernielde jeeps en huizen en alles aan gruzelementen. De stank van 
rottende lichamen hing overal. De plotselinge schok bij het zien van dat alles en ik denk 
ook de conditie waarin ik verkeerde, doet mij zonder schaamte bekennen dat ik op mijn 
knieën viel en huilde. Al die arme maten gedood - Waarvoor! Waarvoor! Waarvoor! Ik 
bleef het mij keer op keer afvragen. 
We staken de weg over en gingen op het trottoir zitten. Ik voelde me zo slap als een 
vaatdoek. Eén voor één brachten de Duitsers de gewonden naar buiten en legden ze op het 
gras. Toen gebeurde er iets .vreemds. Twee Duitsers kwamen aan in één van onze jeeps en 
deelden eten en sigaretten aan ons uit. Uiteindelijk waren het onze eigen sigaretten en 
voedsel dat ze buitgemaakt hadden maar het was meer dan welkom. Toen probeerden Bob 
en ik een paar dingen te organiseren om de ergste gewonden zo snel mogelijk in een Duits 
of Nederlands hospitaal te krijgen. Al die tijd deden de Duitsers alles om ons te helpen en 
op geen enkele manier behandelden ze ons ruw of slecht. Wat een verschil tussen de 
Duitse fronttroepen en die in het achterland zoals ik verderop zal uitleggen. 
Nadat de ergste gevallen weg waren moesten we een korte tijd wachten. Overal waren 
Duitsers aan het rondcrossen op onze fietsen en in jeeps, gek van opwinding. Hun 
uitrusting was zo slecht en met nauwelijks transport hadden ze een gouden tijd. Een jeep 
met 5 moffen erin reed over een Hawkins mijn die ze in stukken reet. Onmiddellijk was er 
een vreselijke paniek en waren ze erg voorzichtig als ze weer liepen of reden. Wat betreft 
de mannen zelf, het was een vreemde, gemengde groep. De meeste waren inderdaad erg 
jong met één of twee oude geharde veteranen daartussen . De SS, tankeenheden, Hermann 
Göring regiment, alles was aanwezig. Uiteindelijk werden we verzameld en marcheerden 
we de weg af naar een hotel waar ons oude Main Dressing Station was (hotel Schoonoord). 
Daar ontmoetten we een hoop maten, de meeste vrienden van mij. Ik heb een kaartje 
getekend van de verschillende posities en de plaats waar ik gevangen ben genomen. 

Geschreven begin maart 1945 in krijgsgevangenschap in Offlag IX A. 

27 



Voor het samenstellen van deze gids is ondermeer gebruik gemaakt van de 
volgende bronnen: 

C. Bauer: De slag bij Arnhem. Elsevier, Amsterdam 1963. 

Stuart Eastwood e.a.: When Dragons Flew, An illustrated history of The 1 st Battalion The 
Border Regiment 1939-45. The Regimental Museum, Carlisle 1994. 

A lan T. Green: 1 st Battalion The Border Regiment, Arnhem 17th September - 26th September 
1944. The Museum of The Border Regiment and The King's ûwn Royal 
Border Regiment, 1991. 

Peter Gijbels & David Truesdale: Leading the Way to Arnhem, An Illustrated History of the 
21 st Independent Parachute Company 1942-1946". 
R.N. Sigmond Publishing, Renkum 2008. 

J.A.Hey: Roll ofHonour. Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, 
Oosterbeek 1999. 

Ron Kent: First In! Parachute Pathfinder Company. B.T.Batsford Ltd, Londen 1979. 

Karel Margry: Operation Market Garden,Then and Now. Afler the Battle, London 2002. 

Martin Middlebrook: Arnhem, Ooggetuigenverslagen van de slag om Arnhem. 
Bosch & Keuning, Baarn 1994. 

G.J.Oldshoom: Duitse Pantsers in Naaldwijk. Eigen publikatie, Brielle 1995. 

Werner Regenberg & Horst Scheibert: Beutepanzer unter Balkenkreuz, Französische 
Kampfpanzer. Podzun-Pallas-Verlag, Dorheim 1989. 

C. van Roekel: Who was Who. Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, 
Oosterbeek I 996. 

Gert Stein: The Oosterbeek Perimeter. Bartlefieldgids van SV The British Lee, Maart 2008. 

Haks Walburgh Schmidt: Het dertiende Peloton. Aspect, Soesterberg 2004. 

Zeno: De verrekte moeite van het doodgaan. Sijthoff, Leiden I 997. 

Archief Airborne Museum "Hartenstein", Oosterbeek. 


