


Herdenking Market G 
DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017. Ongeveer 60 oud-commando's afkomstig uit verschillende 

delen van het land en een afvaardiging van het KCT, zijn aanwezig bij de herdenking Market 

Garden die wordt gehouden op de War Cementry t€ Oosterbeek. Aangetreden bij het graf van 

de gesneuvelde commando August Bakhuys Roozeboom, zet de detachementscommandant 

K. Drijver het geheel in de houding en meldt het detachement bij de Korpscommandant, 

die wordt vertegenwoordigd door de Lkol Nooij. Deze jaarlijkse. herdenking wordt door De 

Commandostichting in samenwerking met Commandovereniging Gelderland tot stand gebracht 

en verloopt zoaJs ieder jaar waardig en stijlvol. 

Vo.orafgaand aan de herdenking op 19 september hebben wij 
een bezoek gebracht aan het museum aan de Rijnkade. In dit 
museum is een prachtig aandenken verzameld waarbij met 

moderne hulpmiddelen alles rond de Slag om Arnhem zichtbaar 
en hoorbaar is. Hier volgt naast een uitgebreide rondleiding een 
lezing door Martin van Barneveld over Buck en Bill. 

August Bakhuis Roozeboom 

Canada 1942 

ONDERSTAAND VERHAAL GAAT OVER TWEE 
LEDEN VAN NO.2 DUTCH TROOP, BEIDEN INGEZET 

TIJDENS OPERATfE MARKET GARDEN. 

Willem Knijft (Bill) 

De Nederlandse regering roept vanuit Londen in het buitenland verblijvende Nederlanders op om djenst te nemen bij de Nederlandse 
Strijdkrachten in Engeland. De in Canada wonende Willem Knijff en August Bakhuis Roozeboom melden zich in Canada, worden ingelijfd 
en vertrekken per schip op 22 september 1942 naar Engeland. August Bakhuis Roozeboom ook wel Buck genoemd, en Willem Knijff die 
Bill wordt genoemd, zijn vrienden. Op 7 oktober 1942 komen ze aan in Engeland en worden ingedeeld bij de Prinses Irene Brigade. Ze 
vervelen zich al snel en melden zich eind oktober voor de commando-opleiding. 
-Zij krijgen de eerste training in Porthmadog en gaan van daar naar Achnacarry in Schotland voor de commando-opleiding. Na het vol
tooien van de commando-opleiding wordên ze ingedeeld bij No.2 Dutch Troop. In 1943 wordt No.10 (Inter Allied) Commando waaronder 
No.2 Outen Troóp, gelegerd in Eastbourne en ging eind 1943 naar India maar werd niet in zijn geheel ingezet. 

Ze keren per schip terug· naar Engeland en arriveren op 16 augustus 1944 in Liverpooi. Na het verlof worden de leden ingedeeld bij di
verse eenheden van Operatie Market Garden die begint op 17 september 1944. August (Buck) Bakhuis Roozeboom wordt ingedeeld bij 
de 1 st British Airborne Division en landde per glider bij Wolfheze (Market). Willem (Bill) Knijff wordt ingedeeld bij de 82e Airborne Divi
sion en landde per glider bij Groesbeek (Garden). Willem Knijff was belast met de communicatie tussen de Nederlanders en de Amerika
nen, waarbij hij regelmatig contact had met de burgermeester van Groesbeek en het verzet langs de opmarsroute. 

De burgemeester van Groesbeek was jonkheer Van Grootenhuis en zijn echtgenote Ria van Grootenhuis-van Oppen. Zij kregen enkele 
dagen na de landingen bezoek van Willem Knijff en hij vertelde hen dat hij een Nederlandse Canadees uit Vancouver was waarop de 
burgemeester hem vroeg of hij soms August Bakhuis Roozeboom kende, want de moeder van August was een volle nicht van de vrouw 
van de burgemeester. De burgemeester was stom verbaasd toen hij hoorde dat Willem Knijff en August Bakhuis Roozeboom elkaar 
heel goed kenden, want ze waren vrienden en Willem zou August over een paar dagen wel zien want August was geland in Wolfheze. 
De burgemeester en zijn vrouw verheugden zich om hun neef weer te zien, maar dat liep toch anders, na een paar dagen meldde Wil
lem zich weer bij de burgemeester en zijn vrouw met de treurige mededeling dat August Bakhuis Roozeboom was gesneuveld (deze 
informatie zal hij ge-kregen hebben van de commando luitenant Maarten Knotten belt of van commando Martien van Barneveld) en was 
begraven in de tuin achter Hartenstein in Oostèrbeek. 

De actie waarbij August Bakhuis Roozeboom omkwam op 19 september 1944 is mij ook nog een keer verteld door de heer Beekhuizen 
die behoorde tot de verzetsgroep van Hor-stman uit Velp. 
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lrden te Oosterbeek 
ONDERSTAAND RELAAS IS DEELS OVERGENOMEN 

UIT HET BLAD ONS LEGER 64STE JAARGANG 
NOVEMBER 1980 NUMMER 11. 

De lieer Beekhuizen: op dinsdag 19 september meldde ik me vroeg in de m0rgen bij hotel Hartenstein als vrijwilliger. Na een sum

miere schietinstructie van Britse militairen achter het hotel, werd ik meegenomen om gedropte voorraden op te halen, en bij deze actie 
schoqtik een Duitse sluipschutter uit een boom, de schietinstructie had dus geholpen. 
Die avond werden er twee vrijwilligers gevraagd om als tolk en gids te dienen voor een patrouille per jeep naar Arnhem. Mijn kameraad 

en ik meldden ons vrijwillig en kregen handgranaten en munitie mee voor onze geweren, maar omdat wij nauwelijks Engels spraken 

werd er een tolk toegevoegd en dat was commando August Bakhuis Roozeboom. 
Een Britse majoor reed de jeep met acht man erop in de richting van het spoorwegviaduct aan de Beneden-Oorpseweg. Bij het viaduct 

aangekomen werden wij van twee kanten beschoten. We reden vol gas onder het viaduct door en gelukkig werden we niet geraakt. 
Doorrijdende: zonder verlichting zagen we een voertuig in onze richting komen, jeep aan de kant gezet en links en rechts van de weg 
opgesteld. Het bleek een Duits Rode Kruis voertuig me.t twee Duitse sotdaten er in, nadat er achter in de auto wapens en munitie wer
den gevonden, werden de Duitsers gevangen genomen. 

Nadat August Bakhuis Roozeboom en de Britten hadden overlegd wat te doen werd besloten om weer terug te gaan en de Rode Kruis 
auto naar Hartenstein te brengen. De Duitse bijrijder werd in de jeep gezet tussen Bakhuis Roozeboom en drie soldaten, de majoor 

achter het stuur en ik naast de majoor. Een Britse soldaat en mijn kameraad gingen naast de Duitse chauffeur zitten in de Rode Kruis 

auto, die moesten voorop rijden en wij er vlak achteraan. Zo reden we weer terug naar het viaduct. Toen werd dë Rode Kruis auto aan
gehouden door een Duitse patrouille die in de berm lag. De majoor draaide de jeep om de Rode Kruis auto heen en reed dwars over de 

Duitsers waarnp we plankgas reden naar het viaduct. Daar stonden ook Duitsers die ons beschoten zonder ons te raken, maar toen we 

onder het viaduct uit kwamen werden wij vanaf de spoordijk beschoten met automatische wapens. 

De majoor reed zigzaggend verder terwijl August Bakhuls Roozeboom, staande met zijn rug tegen de rug van de majoor, handgranaten 

wierp en zijn wapen leeg schoot. De Britse soldaten moeten zijn geraakt of van de jeep zijn gevallen. Plotseling merkte ik dat August 
Bakhuis Roozeboom half weg zakte tussen de majoor en mij zonder een geluid te geven. De Duitser, dig nog in áe jeep zat, gilde ver

schrikkelijk want zijn hand was er af geschoten. In Oosterbeek stopten wij bij de oude Hervormde Kerk waar een verbandplaats was 
waar de Duitser werd verbonden en daar bleek August Bakhuis Roozeboom dodelijk te zijn getroffen. Hij moet op slag-dood zijn ge

weest. De Duitser werd afgeleverd in Hotel Sch0onoord waar een noodhospitaal was ingericht. August Bakhuis Roozeboom werd mee
genomen naar Hartenstein. 
Daar werd hij begraven door zijn kameraden de commando's Martien van Barneveld en luitenant Maarten Knottenbelt 
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De burgeme.ester en zijn vrouw zijn meteen nadat het gebied in 
1 945 weer was vrijgegeven naar Oosterbeek gegaan en in de 
tuin van Hartenstein vonden zij het veldgraf waarin August Bak
huis Roozeboom was begraven. Zijn naam, rang en legernr. 2632 
stonden op het houten kruis. 
Hoe het mogelîjk is dat hij als onbekende Canadese soldaat 
Known unto God is begraven is een raadsel. Of dê!t ïs te wijten 
aan onzorgvuldigheid van registr-eren van gegevens? 
De heer Heij uit Hengelo kreeg opdracht om dit uit te zo-eken 
werd mij onlangs verteld door kapt. b.d. S. Boons. Hij had mijn 
vader toentertijd uitgenodigd om de plek aan te wijzen achter 
Hartenstein waar August Bakhuis Roozeboom was begraven in 
1 944. Die plek heeft mijn vader aangewezen en de heer Boons 
met kaartcoördinaten 693783 op_geschrevel'l, met behulp van 
een oude stafkaart. 
Wat later blijkt overeen te komen met de gegevens die de heer 
Heij, die het onderzoek deed, vond in de Londense archieven 
van de Britse Graves Registration Company, waaruit bleek dat 
de Canadese milftair, begraven op Plot 1 rij A graf 6 van het War 
Cementary in Oosterbeek, afkomstig was van het geografische 
coördinaat 693783 en dit komt overeen met de westhoek van 
Hartenstein bij de tennisvelden waêlr August Bakhuis Rooze
boom begraven was in een veldgraf. 
Om er zeker van te zijn, heeft de heer Heij ook nog naar de 

identificatie gegevens gekeken die zijn vast gelegd tijdens zijn 
herbegrafenis in 1945. Uit dat dossier bleek dat geen herken
ningsplaatje of andere herkenningstekens waren gevonden op 
het stoffelijk overschot 
Wat wel duidelijk is vast gelegd, w_as Erlin 1 0  COC (CND} en een 
fragment van een brief uit Canada dat de afkorting CND Canada 
l:letekent i n  de militaire .afkorting. 1 0  COC moet zijn 10 CDO ( 10  
commando} en  Erlin .is een verschrijving van Heerlen, de  geboor
teplaats van August Bakhuis Roozeboom. 
Mijn vader heeft het graf van August Bakhuis Roozeboom na 
1945 nooit gevonden want hij overleed in 1 984 en in 1997 kreeg 
August Bakhuis Roozeboom de steen met zijn  naam erop. 

Na het versterken van de inwendige mens verplaatst het gezel
schap zich naar de War Ceme.ntry te Oosterbeek. Daar is het 
intussen al een drukte van oelang. Majoor b.d. Louis Timmer
mans heet de aanwezigen van harte welkom en wijst op het 
belang van herdenken Olêldat wij niet vergeten. Tevens leest hij 
een gedicht voor. 
Luitenant -kolonel Nooij vertelt ove·r de lotgevallen van de bij 
gevechtshandelingen om-gekomen commanóo August Bakhuis 
Roozeboom. Majoor aalmoezeni.er Zwakhalen volgt met ee.n 
overweging. Door luitenant-kolonel Nooij en adjudant Jansen 
wordt namens het korps bij het graf een krans gelegd. Na het 
signaal Taptoe en het brengen van de ere.groet volgt een in
drukwekkende twee. minuten stilte. Man na man brengt e_en 
persoonlijke grnélaan August Bakhuys Roozeboom. Daarmee is 
een einde. gekomen aan een plechtige en waardige herdenking. 
Het gezelschap is door De Commandostichting uitgenodigd om 
in het in de buurt gelegen Pannenkoekenrestaurant 'De Oude 
Herberg' nog even de tijd te nemen voor een gepast samenzijn. 
Een kopje koffie of een ander drankje wordt dan ook aangebo
den door De Stichting. Zo blijft het gezelschap nog een poosje 
bijeen om tegen 16.00 uur afscheid van elkaar te nemen, Al met 
al een goed georganiseerde, plechtige en geslaagde dag. 

� Kijk verder op 
http:ó'bit.ly/2i9U8rk 
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