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De rol die in het Britseleger was toebedeeld aan de "uni
versele carrier' was die van een snel , lichtbewapend voer
tuig met rupsbanden , dat infanterie kon vervotren in een
gebied dat ondergeweer - en mitrailleurvuur lag. Meer in
het bijzonder werd het gebruikt om een Bren machine
geweer en de daarbij behorende militairen tt vervoeren.
Vandaar de naam'Bren Gun Carrier'. vaak verkort tot
'Bre n Canier' .
Het konook worde n gebruiktom voorraden t evervoeren
en als ae.kvoenuig..
De Bren Gun Carrier s waren vijf en een hatve meter lang,
meer dan twee meter breed en on� anderhalve me
ter hoog en ze waren gemaakt van meer dan één centi
meter dik staal. Daardoor wogen ze ongeveer 4000 kilo.
Ze hadden een 7CM)() ccmotor. ttn benzinetank met ttn
inhoud van ca . 85 liter en ze gebruikten ca.l liter per ki 
lometer. Het was moa,elijk om twee Bren Gun Carriers te
vervoeren in een Ham.lkar zWtefvlltgtulg,
Jedett infanttrle eenheid in de le Alrbome Divisie be. schikte over twee Bren Gun Car riers, hetgeen betekende
dat er achtti en werd enm�nomen naar Arnhem.
Bij d e eerste lift, op 17 september 1944, W@rden de tien
carri ers van h et 1 e, 2e en 3e Parachute Banalion. het
7e bataljon van de Kings Own Scottish Borderers en het
te bataljon va nh e t Border Regiment aangevoerd.

Ot tr,n carrierwaa.Tlt'lffsotdGatKnort tijdffls de strijd
naorgetsO leerd:e posîties uan de Bcompagnie van 1st Border
Bo.tto:Hon bij dtWetterbouwfng wist door tt brtktn,werd
op de r.eru_gweggera.a� doorfflt mor tier of amlkriegranaat
gera.4\t e n buiten gevechtgesteld. Dit gebevrdt op de
Hoofdlaan, vlatlrij het hoofdl<wonirr van het 1st Bomr
dOOO'
Battlllion op d, Von t,nnepweg. Defoto wttd
deDuitst PK�afSteger,
()o<o: Bundesonmv, Koblenz)
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Bij d e tweede lift op 18 september a n iveerd en acht car
riers van het 10e, het 11e. h'et 156e Parachute Battalion
en van het 2 e bataljo n South Staffords.
In dit ar tikel wiJJen we beschrijven wat er met de acht·
ti en Bre n Gun Carriers, die naar Arnhem werde n over
gebracht. is gebeurd .Opvallend is datveel veteranen zich
niet kunnen herinneren dat ze gedurende d e strijd een
van de carriers hebbe n gezien!
Alle Hamilcars in de eerste lift la ndden op LZ z bij
Wolfheze.Allemaal maaktenzeeengoede landing. behal
ve diemet de carriffs van het 2nd Parachute Battalion. Dit
was nummer 323, die werd gevlogen door Staff Sergeant
Camett en Sergea nt Watson. Hu n glid er kwam nîet op
tijd tot snlstand en bot,te tegen de spoordijk, noordelijk
van d e LZ. Door de klap schoten de twee carriers door de
voorkant van de glider naar bulten,
H et volg end e v erslag is afk omstig uit het tijdschrift
'The Eagle' rrhe jou.ma) of the Glider Pilot Regimental
Association} va n december tm: 'Reg (Gamen} besloot,
ondanksproblem en met h et sl eepvliegtuig. door te vtie
gen. maar arriveerde vrij laat boven de landlngszone.
De landing werd bernoeiliJtt doordat de remmen op de
lossegrond niet goed function eerden.Daardoor eindigd e
de vlucht tege n de spoordijk. Gelukkig veroorzaakte het
snelle uitrijden van d e twtt Ben carriers noch persoon·
lijke ongelutlc:en, noch schade.'
Di t is echter nîet se,h eel vol&ensde waarheid. Een van de
carriers kon meteen in orde worden gemaakt. maar de
andere kon pas de volgende dag worden gerepareerd door
twee zweefvlltgtuig pllOten van B Squadron, de sergunts
Locl:wood en Chadwick.
De carriers werden naar hun respectievelijke bataljons
verzamelpunten gereden Er waren geen vastgestelde
regels voor de toewiJzing van de carriers binnen ieder
batalj on.Zo was bij h et 2nd Parachute Battalio n een c a r 
rier toegewezen aan het mortier peloton e n de andere
aan het bataljons hoofdkwartier. Ee n van de ledenvan
het tn()rtierpeloton, soldaatJames Sims, venekte: 'Toen
we in StokeHall waren gelegerd,werden onzetweejeeps
vervang-en door H:n B�n Gun carrier. Deze actie werd
niet erg gewaardeerd door het peloton.Het was veel m ak
kelijker om met jeeps t e rijd en en bovendi en lie.pe.n de
rupsbanden van de e.arriers er vut af. lt herinner mij
dat we twee chauffeurs hSidd en.ChalkyWhit e en Ceorp
Hines.Op weg naar de brug hadden we wel wat moeitijlt·
heden , maar we kwam en veîtig aan.Waarschijntijk werd
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d e carrier acht er het gebouw geparkffl'd, dat werd ge
bruikt als hoofdkwartier van het 2nd Parachute Battalion.
We komen later nog te.r ug op deze canier.
Er gebeurdeéén ongeluk in de middag van 17 september.
wnrbij een carrier betrokken was.Een Hamilcar met een
17-ponderkanon en hetbijbehortnde voertuig sloegover
de kop opLZ z.Divisie artsWanaclc, die daar getui� van
was, schreefdaaroverin zijn dagboek: 'Ik zag een of twee
Hamilcar gliders neerkomen. Een daarvan maakte een
$lechte landing op ongeveer 200 m eter vanhet �rzamel
pwlt. Hij was met ttn tr grote snelheid neer gekomen in
ee n aardappelveld en daarbij over de kop ge s lagen. Een
piloot kwam om en de an dere nakte gewond en kwam
klem te zitten onder de lading. Ik ging naar de over de
kop gesla gen Hanulc ar en regelde het uitgraven van de
gewonde pilooL Na eni ge tijd bemerkten we dat hij vast
zat bij zijn sclloud!rs en zijn heup en en dat hij erge pljn
had. Hij had al mor6ne gehad.We probeerden eerst het
gewicht va n de lading van hem af te halen m et b ehulp
van verschffi.ende krikken uitv o ertuigen. Mur uiteinde
tijk maakte n we e en carrier vast aan het voertuig dat op
z'n kop in de glider lag en trokken dat los. De comman 
dant van de koyal Engint,n werd wet eerst geraadpleegd,
o-m verdere ongelukken te vermijden. Uite indelijk lukte
h et e n kon d e piloot , S/Sgt White. naar de verbandpocst
word en overgebracht.' Wij ve rmoeden dat de gebruikte
carrier aflcomstig w as van het Border Regiment.
Het verhaal over de Qltiers van de andtte e enhed en van
de 1st Parachute Bri gad e i s ni et zo duide lijk. Jn het 1st
Parachute B,attalion werden de carrier s gebruikt door het
'As.sault Pion eer Plat oon' en er wordt gezegd dat ze in
de nacht van 17 op 18 septemb er we rd en gebruikt om
gewon den van het gebied bij de Amstmlamseweg te v e r 
vo eren naar Wolfheze. De officie r die h et bevel voerd e
over de secti e van de 16th Parachute Field Ambul ance,
captains . Kaye, ve rklaarde dit in een recent interview.
H et is zeker dat enkele van de vier carriers op 19 sep·
tffllbtt in het westeliJl: deel van Arnhem ware n,omdat
z.e zichtbaarzijn op ttn foto, die d oor l/CpL MacFarlane
van de Royal Signals werd gemaakt mee een privécamera.
Op de foto, die werd genomen op de Hulkesteinsewe g,
dichtbij de pla ats w aar h ijuitkomt op de Utrechtseweg
en niet ver van het St Elisabeth Gasth� staan twee c a r 
riers, waarsdûjnli]lbeide van het 3e batat,On.Jnzijnboet
'De Gans i s Gevlogen' door Leo Heaps,staat het volgende
commentaa r, dat waanch.ljnlijk slaat op een geb eune ni s
die op 18 september plaats von d bij de rivieroever in de
west elijke buitenwijk van Arnhem: 'Plotselin g kwam er
van achter een h eg een Bren gun c anier vandaan, die de
weg op reed.Hij stopté naast mij,alsof debeswurder wist
dat ik hem noctig had.De b estuurder was niet op wegn aar
een �aaide bestemming en daarom vroegik hem of hij
mij naar de brug wilde btengen, die anderhalv ekilom eter
verderop l ag . Rustiaknikte hij dit dit goed was en we
laadd en onze voorraden ov er in de carrier .'Ter verlda·
ring; Heaps enzijn Nederla nd.se gids waren met �n jeep
volgelade n met voied&el. munitie en een radîo,et o p weg
na ar d e br ug, toen d e jeep veronge-luktein de buite nwijk
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van Arnh em . Heaps vtrbaaJ gaat d oor met de verklaring
dat de carrier het St. Elisabeths Guthuis bereikte, wa ar
hij� Generaal Urquhar t als BrigadierLathbury ont
moette in een huis in de buurt van de Alexanderstraat
Heaps zegt dat hij de opdracht kreeg om ver.schillende
berichten over te brengen naar het divisie hoofdlcwartîer,
dat nu was gevestigd inHuize Hart.enstein in Oosterbeek.
Vermoed e lijk is dit de carrier die wordt geno emd in
Martin Middelbrooks boek 'Arnhem' : ·om ongeveer half
drie 's middags arriveerd e een Bren carrier, die gelad en
was m et munitie en met ee� gro ep van tussen de twin•
tig en veertig mmtairen.Tben majoor Pete r Waddy naar
buiten gl.ng om t e help enbij h et uitladen van de munitie,
werdhij dodelijlc �ffen.'
Heap s ve rklaart ook dat het lichaam van m ajoor Peter
Waddy zlch In hetulfde huis bevond als de,,... com
m andanten, voordat hij door Urquhar t werd bevolen om
niet n aar de brug door te brektn, maar met de berichten
terug te ker en n aar Oosterbeek . Dit wijs-tvolgffls ons op
een van de carriers van het 1st ParachUteBattalion en we
denken dat de andere drie werden acht ergelat en gedu·
rende de terugtocht naar Oost erbeek of werden bt$cha·
digd tijdens de gevechten in westelijk Arnhem. We heb
ben ook een aante kening van luitenantRichard Bingley,
commandant van het 6epeloton van de Scompagnle van
h et 1st Parachut e Battallon, die mogelijk een idee geeft
van wat er g ebeurde. Hij schre ef: 'In de middag van de
t8e h ad ilc het merendeel van h et 6e en het 7 e peloton
ttn &oort verdedigingslinie l aten vorm en , den meter van
het IUjn Hotel. om ongeve er 20.00 uur kwam mijn com
mandant bij mij en ze i: '8ing1ey, ik wil dat j e m et jouw
peloton mtt zoveeJ mogelijk munitie in dr ie Bren carriers
zo snel mogelijk naar de brug gaat o m je bij de mann en
op de brug tevoegen.De eemeBren carrier arriveerde e n
toen we de munitie begonnen in te laden , explodeerde het
vtrdomde ding.door een voltreffer vin een 88mm kanon
Hetzelfde gebeurde met d e tweede carrier. Daarop zei de
kolone l: Ik wil mijn derde en laatste carrler niet ris.teren.
We zullen te vo et �er moeten gaan .'
om dit kone oveni.cht van de lotgevJllen van de carriers
van het 1st Paradlute BattaUon te b es?uiten , gaan we nog
eve n terug naar d e carrier,di e achter het hoofdkwartier
van he t 2nd Parachute Battallon bij d e brug was gepar
ke-eni. Vermoed eli jk is d eze tijdens de gevechten rond
d e verke ersbrugh elemaal n iet gebruikt.MogelijkIcon de
bestuurder niet worden gevonden of was het gtwOOn veel
te gevaarlijk. Maar ln d t avond van 19 sept ember stelde
Luit enant Kolonel F'rost, de commandant van de tro e·
pen bij d-e brug, voor dat de overiet,teven jeeps van het
Reconnaissance Squadron (drie RECCE jeeps hadd en de
brug in de avond van 17 september b ereik,) , amen met
de Bren Gun Canier zouden proberen de verkeersbrug
over te rijden in zuid elijke richting.. Hlervoor zoubij het
eerste ochtendlicht een rookgordijn word en gelegd. De
kleine groep moest dan prob eren contact te maken met
het 30 e Brits e COi'))$. Maar het was ee n zelfm oordplan
e n majoor Go-ugh t oonde geen ent.el enthousiasme en
liet dat ook duid elijk blijk e n . Zelfs als ze er in zouden
slagen, zou het nog een nog een nuttelozeactiezij n, w a nt

Mini.story No. 97

3

No de slagpasseren Duîtse SOrldoten in een buitgemao-te jeepop de U trechtseweg Jn Oosterbeek een kapotteBrmcarrier,die waa r ·
sdt!JnliJl<behoorde bij h<t 10thPcmJdtur,Battaoon. Defoto werd gemaaktdoo rPKfo<ogroafAdendorf. c o . hond,rd mettr oost<lg1t
uon hf tlmlispun« uon dt Utrechtsew«_g en de Sto.tion.swe_g. (foto: coDectieRobertVodiuiJ)
het zou ug moeilijk zijn�rden om vanuit h et zuiden
de troepen bij de brug te versterken. Frost wranderdé
van gedacht en en h et plan ii,na:ni et door. Freddy Cough
merkte later op; •oe kan.s vanslagen was miniem en het
zou d e familie Gough haar vi erd eVictoria Cross h ebben
opgelevt-rd,maar welpostuum en zonder enig nut
D e carri er werd late r gebruikt door de Duitsers. Dit ge
beurd e toen de s trij d in d e ochtend va n 21 september op
zijn eind tiep. Met d@ carrier werden de gewonden \WS ·
gehaald uit d e steeds kleiner wordende perimeter. Het
schijntdat de Duitsers gee nproblemen ha d d en m et het
rijd en m et de carrier, omdat zeveel van deze voer tuigen
hadden buitgemaakt in de zome r van 1 940 .

naar de verzamelpunten van de verschille nd e bataljons.
Zoals d emeeste mensen wel weten, werd eenvand e drie
batal j ons- het 1te -�lttcht naar Arnhem gestuurd
om t e proberen de omsingelde troepen bij de verkeers•
brug te versterken.waarschij nlijk zij n d e twee caniers
het bataljo ns hoofdkwartier gevolgd tot in westArnhem,
waarna Eln(of misschien wel allebei) op 19septembe r d e
OosterbeeksePerimeter heeft kunnen bereike n.
De andere twee eenhed en van de 4e Brigade, het tOe en
het 1S6e.ttokten van DZY in zuidoostelijke richting naar
Arnhem, maar zij volgden een verschill ende route.Het 1oe
bataljon langs de Amstttdamse weg e n het 1S6everd er
naar het zuiden, ma ar noordeliJk van de Utrechtseweg,
Gedurende de dage n en nachten van 18, 19 en 2 0 sep
tember vonden er venchillende gtveehten plHtsI n de
bossen en we zull en een paar gebeurteniss enbelichte n ,
waa rbij ca rriers betrokken wattn.
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Zoals e«der vermeld, werden d e z es carriers van de 1st
Airlanding Brigade aangevoerd op zowel de ttrstf:als de
tweede dag. D ecarriers van d e 1st Borders en va n 7KOSB
bij de eerste lift en d e 2nd SOuth Staffords bij de tweede.
Helaas1s er weinig b ekend O'llel' het gebruik van dezeca r 
riers gedurende het eerste deel van de Slag. Hetl.s echter
aannemelijk dat de carriers van d e Borden en va n KOSB
bij die eenheden bleventijdens hun pogingen om d e lan
din gst erreinen te bescher me n, gedurende de eerst.e da
gen in NMerland.De twee carri ers van de South Staffords
red en n a d e landing op 18 september naar OOsterbeek,
maar werden tegengehoudentoen zij met hun eenheid de
troepen van d el$tParachute Brigadebij dtwrkffnbrug
wilde versterken. Dit ge beurde op bevel van h et divisi e
hoofd.kwvtier e n wat er daarna met deze carriers is g e 
bew-d iso nbeke nd.
Omdat er in d e Perimeter in 00:Sterbeek verschillende
acti-es plaats vonden , waarbij carri ers ware n betrokken,
i s h et goed om te kiJten naar de acties van de zes car•
riers CM waren i ngedeeld bij de 4th Parachute Bripde.
Alle zes arriveer den bi; de twtede lift op LZ X en red en

Het 10th Parachute 8attallon probe-erde via de Amster�
damseweg naarArnhem door t e breken. msar ontmoette
zware Duitse tegenstand In het gebied van het pomp
station,schuin t egenover De Leeren Doedel. e-n kon niet
verder.waarschijnlijk waren d e twe e carriers d emeeste
tijd bij h et bataljons hoofdkwartier, behalve wanneer ze
werden �ruikt om munitie naar de fro ntlinie te brengen
e n gewonden af te voeren. In de middag van19september
werd h et b� � om terug te trekken naarWolfhe
ze. Daarbij moesten ze via LZ LbijJohannahoeve, entoen
z e daar arriveerden waren net d ePools e gtid ers geland.
Zowel de Polen als de terugtre-kkende Britten werden door
de Duitsers aangevallen. wa arbij veel slachtoffers vielen.
In verschillende �rslagen wordt meldi n g gemaakt v a n
de moedige acti es van UCpl W . Csnöa1di van het tOe ba
taljon, die met �n canier dwars doo r deze chaos reed.
Hij waagde zichverschillende malen in hetgevechtster
rein om gewond en op t e pikk en. Het leek wel alsof hij
4
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Dt Duittt LuftwaffePKfowgrao/LutzKochfotogrofe,r<le no
de: strijd ffltvan de twet Bren auriers \NUi 7 KOSB.
(fr,to: <OllectieRD!>fflVos�uiQ
onkwetsbaar was , maar helaas sn euvekie hij op 20 of21
september.vennoedelijk tonden beide carriers van het
lOe bataljo n Oosterbeek bereiken. In de 'Roll of Honour'
staat de AlgemeneBegraafplaats in Renkum aangeduid
als 1okatie van zijn eerste graf,maar hij ligt nu op de A i r �
bome Begraafplaat& i n Oost erbeek (grarnummer S014).
VolgensJan Hey werd hij gowond toen hij op deUtrecht
se-weg bij deVan Lennepweg rechtopineen carrier stond,
D e commandant van de HQ Company van hettOe batal·
jon, majoor C.Ashworth. raakte toe-n ook gewond.Beide n
overleden ze aan de verwondingen die 2e toen hadden
opgelopen.wamchlJnllJk werd de carrier bij deze actie
buiten gevecht gesteld.
Ook de twee caniers van het 156th Parachu� Battalion
waren toegewezen aan het bataljons hoofdkwar tier. Een
van de officiettn �tklaarde on langs dat één van de c u ·
riers werd gebruikt door d e bataljonscommandant. Het
lijkt erop dat deze caniers nauwelijks zijn �bruiktbij d e
poging om doo r d eD uitse l i nies langs de Oreijen.s.eweg
te breken. alleen voor het aanvoeren van munitie en het
afvoeren van gewonden.
Ook het 1S6elaeeg hetbevel om op 19septembe< ter ug�
trei:ken naar Wolfheze,, via LZ L. De 'Regimtntal Medic:al
Ofticet' van het bataljon, CaptainJ.Buck,vertelde ons on
Jangsdathij erinslaagdeom de wtstzijde van LZ Ltebe:rei
ken. Het krees ver vo1aenstoestemming om de carriervan
de bataljonscommandant te gebruiken om gewonden op
te halenbij de gecrash�gliden.Hij deed dit verschllltnde
keren en vt:�lde later dat er tusse-n hem en de Duitsen
nietswas, beha!"' een Rode Krulsvlag,Hij =gele daaraan
to e dat:' i edereenzich in deze fa&e van de strijd conect ge 
droegbij h<tzi<n van deit vlag.J k htb dt com
...Iaruni.t
mee rgezien.omdat ik lcortdaarop bij de �ang
inWollheu laiJ!l$8<Vans-n wordgemaakt.'
Nadat op 19/20 septembe rde Perimeter in Oosterbeek was
gevormd.werd het makk�jker om de carrien alstrans·
port- en communicatiemiddel te gebruiken. Hi ero n der
volgt een aantal voorbeelden.
Op 20sept embe r werd besloten o m een colonne van ten·
minste drie carrlm; tevormen en d eze t e lade nmet m u -
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nitie mt eproberen een wegte banen naar de Rîjnbr ug in
Arnhem, een afstand van ongeveer vijf kilomet er. 1\vee
v an dezecarriers waren afkomstig van 7KOSB en de a n 
d er was waarsdûjnliJk de carrier van het 2nd Parachute
Battalion, die kort na de hard elanding van de Hamilcar
kon worden gerepareerd,Na het invall e nvan d e duister
nis iingen ze op w eg via de Utrechtseweg. Maar al na
ffn korte afstand ko nden ze nî et verder door v uur van
gepantserde Duitse voertuigen. Alle drie werd en daarbij
bescha<ligd.
Op de.zelfde dag werd een canier van het tO(h Parachute
�ttalion buite n gev echt ge· st eld op de- Utrechtseweg,
vlakbij d e oosteli)lce grens van de hrimeter. Ditvoertuig
werd later gefotografeerd door d e Duitse legerfotograaf
Adendorf.
Op do nderdag 21 september had de B com.pa�e van
het tst Bord er Battalion posities ingenomen bij de
Westerbouwing. in een geisoleerde p06itie westelij k van
Oost erbeek.Op deudag deden de Duitsers vtrsclillltnde
aanvallen op die posities en het bataljons hoofdkwar tier
kreeg het verzoek voor assistentie.SOidaatA . Knottbood
aan om een carrierm et munitie naa rde posities te rijden.
Ondanks zwaar m o rti er - en granaatvuur wist hij erdoorte
komen enkeerde terug me« een aantal krijgsgevangenen.
njdens de terugrit naar het bataljons hoofdkwartier werd
zijn airrier geraakt e n vernield. Gelukkig bleef soldaat
Knott ongedeerd. Hij werd later voorgedragen voor een
MilitaryMedal en in de aanbeveli ng staat: 'Op21septe m 
ber kreeg het bataljons hoofdkwanier het bericht dat B
compagnie was omsingeld doo rd e vijand en dat ze doo r
hu n munitie heen rukten.1\len SOidaat Knott dit boord e,
bood hij onmîddellijk aan dat hij zou proberen o m hen
met een carrier te btttiken.Hij werd g!Waar&cb.uwd dat
d e ge-hele route naar B compagnie onder mortier- en g,a•
naatvuur lag en misschien �l deels in vijandelijke han 
den was. Hij liet zichdaardoor echter niet afschr ikken en
vertrok. Hij slaagde erin d e posities te bereik en, lev erd e
de munitie aren bracht acht krijgsg.evan�m terug. Zijn
vo ertuigwerd geraakt envernield tijdens deterugrit.maar
biMen een uur bood hij aan om dezelfde tocht nog een
kee r te mak en met extra munitie en voedsel.' De aan
beveling voor een MilitaryMedaJ wtrd �rlaagd tot een
'Command er- i n-Chi efs certificate'. Zijn kapotte canier
werd lattr door d• Duitse �rfotograafS..ger gefotogJll
fe erii op de Hoofdlaan, niet ver van Ha1tenstein.
Andere verdedigeB van de Perimeter van7 KOSB, in het
bijzond er UCpl Blockwell, herinneren zîch dat bij ve r 
schillende gelegenheden carriers dicht bij de linies kwa·
men om bericht en en munitie te bren gen . Naarmate d e
dagen voorbij gingen, verminderde volgens ons het ge
bruik van d eovergeblev en carriers doo rde voortdurende
btschleling•n en door sllJtag•.Het Is ook mogelijk dat"'
bijna geen benzine mee r w as .
Helaas ontbreken er nog steeds veel gegevens over het
�1t van dt Bttn Gun carrlt1$bij de Slag omArnhem.
De auteurs houden zich dan ook aanbevolen voor aanvul·
l end e informatie.

