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Bijlage bij Nieuwsbrief No. 55 / augustus 1994
Een van de meest vriendelijke en aimabele leiders van
de jaarlijkse pelgrimages is ongetwijfeld generaal Sir
Frank King. LTiterst vriendelijk, voorkomend en geïn
teresseerd in de herdenkingen. Altijd tijd voor een
vriendelijk woord voor de veteranen en de inwoners
van Oosterbeek en Arnhem. Wars van alle overdre
ven gedoe dat sommige gebeurtenissen bij de herden
kingen kenmerkt, blijft hij zichzelf.
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Generaal King, gefotografeerd door Bern/ de Reus tijdens
de Airborne-herdenking van 1991.

Toch is deze eenvoudige, voorkomende militair een
hoge NAVO-bevelhebber geweest, en commandeerde
hij eens de gezamenlijke Britse, Duitse, Belgische en
Nederlandse NAVO-slrijdkrachten als de bevelheb
ber van het Rijnleger.
Meerdere malen heb ik het genoegen gehad hem te
mogen begeleiden tijdens de september-dagen, en
steeds viel het mij op dat onder dit vriendelijke voor
komen een bijzonder scherpzinnige geest schuilt. Hij
is iemand die het zich kan veroorloven zichzelf te zijn,

en de manier waarop hij na de dropping op de
Ginkelse Heide 'zijn jongens' inspecteert en met hen
een praatje maakt, wekt verbazing en enthousiasme
bij hen. Ik denk wel eens als ik dit dan mag meema
ken: 'Hier wordt voor de aanwezige hoge militairen
aanschouwelijk les gegeven in de omgang met Jan
Soldaat'. Sir Frank King is werkelijk geïnteresseerd in
zijn mannen en zal ongetwijfeld een gerespecteerd en
geliefd commandant zijn geweest. Na zijn moeilijke
tijd als commandant van de Britse strijdmacht in
Noord-Ierland werd hij benoemd tot 'Full General'
op de genoemde NAVO-post in Europa.
De belevenissen van kapitein King gedurende de Slag
om Arnhem zijn heel bijzonder, en ik prijs me geluk
kig veel van zijn avonturen uit zijn mond te hebben
gehoord, en zijn eigen, authentieke verslagen te bezit
ten.
Zijn ervaringen zijn eigenlijk in drie hoofdstukken te
verdelen:
1. De crash van zijn Dakota in het Binnenveld tussen
Wageningen, Rhenen en Bennekom, en de avontuur
lijke tocht door vijandelijk gebied naar de eigen troe
pen;
2. De gevechten met de Lonsdale Force in OosterbeekLaag, en het verblijf vanwege een ernstige verwon
ding in de Regimental Aid Post van de Royal Artillery
in het huis van de familie Ter Horst;
3. De tijd nadat hij de Aid Post had verlaten, zijn
gevangenneming en zijn krijgsgevangenschap in
Stalag Luft Xllb bij Hannover.
Het eerste verhaal bevindt zich in de documentatie
die luitenant-kolonel Th. Boeree, die als eerste vele
facetten van de Slag om Arnhem bestudeerde, naliet.
King schreef hem kort na de oorlog een brief waarin
hij over zijn avonturen vertelde.
Het tweede chapiter kunt u lezen in het door onze
vereniging enige tijd geleden uitgegeven boekje 'Een
Regimental Aidpost', waarin mevrouw Kate ter Horst
onder meer schrijft over haar contact met kapitein
King.
Het laatste deel heeft de Britse generaal op mijn ver
zoek in 1993 op papier gezet, en is dus een aanvulling
op hetgeen reeds bekend was.
Sir Frank King is nog steeds goede maatjes met
sergeant-majoor George Galland, met wie hij destijds
uit de brandende Dakota sprong en de gevaarlijke
tocht naar de eigen linies maakte. George is een van
de bekendste veteranen die bijna alle herdenkingen
sinds 1945 bijwoonde. Eerst als de man die de kransleggingen op het kerkhof leidde, en tegenwoordig als
degene die met twee Nederlandse schoolkinderen een
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onderdeel van deze wapens bij zich en had slechts een
revolver als persoonlijk wapen. Tien van ons hadden
de crash overleefd en we bezaten vier geweren, één
stengun en vier revolvers. Verder waren we in het
bezit van vijftien 3-inch mortiergranaten, één radioset
en wat graafgereedschap. (In een Dakota zaten 18
parachutisten als het een ondersteuningseenheid
betrof).
Ik wist dat we een behoorlijk eind van de DZ geland
waren, en dat de afstand naar ons doel, Arnhem, aan
zienlijk moest zijn. Overwegende dat het wel eens een
bijzonder riskante tocht zou kunnen worden om aan
sluiting te verkrijgen bij eigen eenheden, besloot ik
alle overbodige uitrusting achter te laten en de mortierbommen in het kanaal te gooien.
Spoedig maakten we contact met de overlevenden
van de andere Dakota. Het toestel dat ten oosten van
het onze was neergestort, vervoerde ook mensen van
het 11e Bataljon, en daar zij zich ook in de richting van
het kanaal verplaatsten, ontmoetten we hen na korte
tijd. Zij hadden een jonge Nederlander bij zich die in
zijn maag was getroffen, en vervoerden bovendien
hun eigen zwaargewonde piloot. Wij gaven hen mor
fine en een sigaret, en moesten hen achterlaten in de
hoop dat zij verzorging zouden krijgen.
Plotseling dook aan de westelijke kant van het kanaal
een kleine Duitse patrouille op, die ons sommeerde
ons over te geven. We openden ogenblikkelijk het
vuur, schoten twee soldaten neer en maakten ons
meester van hun wapens. De anderen namen de
benen.
Een klein eindje verderop ontdekten we een bootje en
hiermee konden we het kanaal oversteken en ons aan
de andere kant bij onze landgenoten voegen.
Met deze versterking telde mijn groepje nu 22 man,
waaronder één officier (luitenant K. Bell, comman
dant van het 8e Peloton, C. Compagnie) en mijn ser
geant-majoor George Gatland.
Ik verdeelde de groep in twee secties van acht man
onder commando van Bell respectievelijk Gatland, en
ging zelf met de overige drie, voorzien van automati
sche wapens, voorop.
Na korte tijd ontmoetten we een Belgische burger, die
ons aanbood als gids op te treden. De Belg was gewa
pend, en wij besloten gezamenlijk de weg te vervol
gen. Ons eerste doel was een bosje kreupelhout dat op
de kaart stond aangegeven. De rest van het terrein
was open, zodat dit bosje de enige redelijke dekking
bood.
Ik was er haast wel zeker van dat de vijand onze ver
plaatsing observeerde en goed op de hoogte was van
onze verblijfplaats, en ik overwoog nadere maatrege
len. De Belg, Guy genaamd, sprak geen Engels, maar
in gebrekkig Frans kon ik met hem praten. Zo kwam
ik te weten dat Ede over een aanzienlijk Duits garni
zoen beschikte, en dat Duitse troepen op en om de DZ
gesignaleerd waren. Het was duidelijk uit zijn verslag
dat wij, als we onze eenheden wilden bereiken, dwars
door vijandelijk gebied moesten trekken.
Aangezien het terrein zich niet leende voor verplaats
ingen bij daglicht, en onze bewapening te wensen
overliet, besloot ik in het eerder genoemde bosje de
duisternis af te wachten. Het was net groot genoeg om
ons dekking te geven, en als we zouden worden aan
gevallen, zaten we hier veiliger dan in het open ter-

krans legt bij het kruis. Een van de meest ontroerende
handelingen die tijdens de Memorial Service worden
verricht. In het verhaal van King, dat hieronder volgt,
is een groot deel van de belevenissen van Gatland ver
weven.

We hadden een rustige en comfortabele vlucht tot
ongeveer 40 kilometer ten zuidwesten van Arnhem.
Hier begon voor onze formatie de aanvliegroute naar
de droppingszone (dit was DZ 'Y', Ginkelse Heide, op
maandag 18 september 1944). Terwijl we op ongeveer
100 meter hoogte aanvlogen, werden we getroffen
door afweergeschut. Wij stonden klaar om te springen
en wachtten op het waarschuwingslicht van de piloot.
Zo nu en dan werd het vliegtuig getroffen door rond
vliegende kogels. Salvo's doorboorden de romp en
onze Amerikaanse 'Crew Chief', die bezig was de
lading - bestaande uit zware uitrusting en een fiets naar buiten te werken, werd in de deuropening dode
lijk getroffen. Mijn oppasser, soldaat Carroll, die naast
hem stond, verloor een deel van zijn hand, maar er
was geen gelegenheid meer zijn 'static line' los te
haken en ik zei hem na mij te springen. We wachtten
op het lichtsignaal en er was een zekere onrust merk
baar, maar geen paniek, ofschoon er mannen gewond
waren geraakt. Het vliegtuig verloor flink hoogte,
maar het signaal bleef uit en toen we erg laag waren,
60 meter schat ik, gaf ik bevel eruit te springen.
Ik was me ervan bewust dat we nog kilometers ver
wijderd waren van de DZ en ik wist ook dat de piloot
het bevel voerde zolang wij vlogen, maar als we nu
niet sprongen, zou het niet meer kunnen. Toen ik uit
de deuropening sprong, bleek dat ik juist gehandeld
had. Wij waren uit de formatie geraakt en beide moto
ren stonden in brand.
Ik zag de andere mannen het vliegtuig verlaten en tel
de er tien. De laatste sprong slechts op ongeveer 25
meter hoogte en zijn parachute opende zich niet meer.
Ik kwam terecht in een smalle sloot en na enige ver
geefse pogingen lukte het mijn uitrusting uit de 'kitbag' te halen. Met mijn radioset trachtte ik contact te
maken met de bataljonscommandant, maar zonder
resultaat. Ik bevond me kennelijk buiten het bereik
van het radionet van mijn bataljon.
Hierna verzamelde ik de manschappen. Deze maak
ten een rustige indruk en gedroegen zich zo zorgeloos
alsof Nederland reeds in onze handen was.
Ik dacht dat het terugvinden van de DZ niet zo'n
groot probleem behoefde te zijn. We werden door het
afweergeschut getroffen net toen wij de Rijn passeer
den, en ik berekende dat wij ons net ten noordoosten
van een kleine stad moesten bevinden. Nu weet ik dat
het Rhenen is geweest.
Er waren wel Duitse soldaten in de buurt, maar deze
hielden zich buiten schot. In oostelijke richting, aan de
overkant van een kanaal, zag ik dat daar ook een
vliegtuig was neergestort.
Het kostte ons ongeveer een kwartier om ons zorgvul
dig te oriënteren, en ik werd me er steeds meer van
bewust dat we in een hachelijke situatie verkeerden.
Ik voerde het bevel over de ondersteuningscompagnie van het 11e Bataljon The Parachute Regiment, en
dit betekende dat mijn mannen bewapend waren met
mortieren, Vickers-machinegeweren en anti-tankuitrusting. leder lid van onze eenheid sprong met een
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rein. Ik vroeg Guy of hij kans zou zien contact te krijgen met de ondergrondse om te weten te komen hoe
de gevechten bij Arnhem verliepen, en om aanwijzin
gen te krijgen over de route naar de droppingszone en
de aanwezigheid van Duitse troepen. Hij verliet ons,
en nadat enige schildwachten waren geposteerd, vie
len wij in slaap.
Er gebeurde niets en van de boer die zijn vee verzorg
de in de nabij gelegen weide kregen wij melk te drin
ken. Zo nu en dan vlogen er wat kogels door het
struikgewas. Gatland dacht dat het exploderende
munitie uit het vliegtuig was, en ik zei maar niet dat
dit niet het geval kon zijn omdat het toestel allang uit
gebrand was en exploderende munitie niet de eigen
schap heeft een kogelbaan te beschrijven.
Later kwam er een verzetsman opdagen. Hij sprak
Engels en gaf mij waardevolle informatie. Wij spraken
een ontmoetingspunt af om ongeveer negen uur 's
avonds. Tot dat tijdstip brachten wij de tijd door met
rusten en slapen.
Alles verliep naar wens op de ontmoetingsplaats.
Enkele Nederlandse verzetslieden, waaronder Guy,
verschenen op de afgesproken tijd (dit was een
Wageningse verzetsgroep). Zij waren gewapend, en
opgelucht dat ze ons hadden gevonden. Ik begreep
van hen dat de gevechten bij Arnhem niet naar wens
verliepen, en ofschoon ik erop gebrand was zo vlug
mogelijk te vertrekken, duurde het nog enige tijd
voordat het zover was. Onze gidsen waren zo vrien
delijk en zo bijna kinderlijk in hun bewondering voor
onze uitrusting en de souvenirs die wij hun gaven, dat
het wel zeer onbeleefd zou zijn geweest als wij blijk
hadden gegeven van ongeduld.
Wij maakten wat afspraken voor de tocht. Twee fiet
sers zouden voorop gaan. De Belg en een Nederlander
zouden te voet volgen, en dan kwam onze groep, die
geleid werd door een Nederlander en een van onze
mensen.
In het begin verliep de tocht volgens plan, en bij de
boerderij Dickenes kregen we een royale ontvangst. Ik
zal nooit de maaltijd vergeten die we aan de wegkant
kregen voorgeschoteld. Wij vielen aan op de eieren,
kaas, boter en melk. Ik zal dit nooit vergeten en altijd
dankbaar blijven voor deze onverwachte attentie.
Hierna verliep onze tocht minder gladjes want er
waren nogal wat problemen tussen onze gidsen, en
wij stonden erop dat als het op vechten zou uitlopen
zij zich afzijdig zouden houden, aangezien dit onze
zaak was en zij hierdoor in een zeer gevaarlijke situ
atie zouden kunnen belanden.
Na het punt waar onze route de weg Ede-Bennekom
kruiste, namen we op een pad zuidelijk van de in aan
leg zijnde autobaan (de huidige A12) afscheid van
hen. Zij betreurden dit, want zij voelden zich kenne
lijk min of meer verantwoordelijk voor ons welzijn en
deden zelfs de suggestie om ons gedurende enige tijd
te verbergen. Zij hadden veel risico gelopen door ons
hulp te verlenen; dat beseften we destijds en we besef
fen dit nu nog meer.
Ondertussen had de Belg besloten bij ons te blijven.
Hij was nota bene degene die ons met klem had afge
raden verder te gaan, maar toen wij aanstalten maak
ten te gaan, aarzelde hij een ogenblik, maar ging met
ons mee. Wij konden het van hieraf best zelf volbren
gen, maar hij weigerde terug te gaan.

We ondervonden geen problemen totdat we op het
punt kwamen waar de autobaan in aanleg en ons pad
de spoorbaan kruisten. In dit gebied scheen het vol
met vijandelijke troepen te zijn. We hoorden stem
men, lawaai en graafgeluiden die ons noopten met
nog meer voorzichtigheid onze weg te kiezen. Dit
laatste werd steeds meer een probleem omdat de
mannen langzamerhand vermoeid raakten en zich
daardoor nogal zorgeloos in de duisternis verplaat
sten. Vlakbij de zuidwestelijke hoek van de Ginkelse
Heide stond een huis. Toen wij het bereikten, reali
seerde ik me dat huis en tuin door soldaten bezet
waren. In feite was sprake van zeer veel soldaten. Wij
lagen in een met gras begroeide berm, en zij passeer
den ons voortdurend. Ook ten zuiden van ons hoorde
ik geluiden die wezen op menselijke activiteiten. Ik
beluisterde de stemmen in de tuin, maar zij waren te
zacht. Ik sloop dichterbij, maar zelfs op enkele meters
afstand was ik niet in staat te horen of Engels of Duits
gesproken werd. Ook de Belg kon er niets van maken.
Hij stelde toen voor naar het huis te gaan en onderdak
te vragen. Hij zou zich voordoen als een vluchteling
die uit Arnhem afkomstig was. Indien de soldaten in
het huis Britten waren, zou hij ons roepen; als het
Duitsers waren, zou hij niets zeggen. Ik had niet veel
vertrouwen in het plan want het was voor hem veel te
gevaarlijk.
Ik hoorde hem luid praten. Het leek dus in orde te
zijn, maar plotseling schreeuwde hij: 'Boches!'
('Moffen!'). Hij was een bijzonder dappere man en we
hebben hem nooit meer teruggezien ’).
Ik verwachtte dat de Duitsers alarm zouden slaan,
maar er gebeurde niets. Zij waren veel talrijker dan
wij, en ik wilde het niet tot een gevecht laten komen
omdat dan mijn mannen verspreid zouden worden.
Dus trok ik voorzichtig terug langs het pad waarover
wij gekomen waren, met de bedoeling meer westelijk
de spoorbaan over te steken, om daarna weer naar het
oosten af te zwenken teneinde aldus de westelijke zij
de van de DZ in het midden te bereiken. Deze
manoeuvre werd door ons behoedzaam tot een goed
einde gebracht, en toen ik dacht dat we opnieuw dicht
bij de spoorbaan waren, voerde ik met Carroll een
verkenning uit. De baan lag hier op gelijke hoogte met
de omgeving zodat hij gemakkelijk overgestoken kon
worden. Wij stapten over de rails, en ik was blij dat de
electrische leidingen boven ons hoofd waren aange
bracht in plaats van, zoals bij ons in Engeland, over de
grond.
Plotseling werden we aangeroepen door een wacht
post die ons met een lamp bescheen. We schoten hem
1) De naam van de Belg is Lambert Ledoux. Ten tijde van deze geschiede
nis had de familie Ledoux een metaalbewerkerij in Wageningen, en
behoorde Lambert tot een Wageningse verzetsgroep. In tegenstelling tot
wat King veronderstelde, namelijk dat Lambert zijn heldhaftige poging
aan de rand van de Ginkelse Heide met de dood had moeten bekopen,
werd hij door de Duitsers gevangen genomen. Hij zag kans te ontvluchten
toen hij 's nachts door twee bewakers naar een commandopost werd
gebracht. Ondanks de op hem afgevuurde kogels bracht hij zich in veilig
heid door onder te duiken bij de familie Van de Weerd in huize 'Het
Fransche Kamp' in de buurt van de Panoramahoeve. Ledoux overleefde
de oorlog, werd na de bevrijding door Boeree weer in contact gebracht
met King, en woont nu in Zuid Afrika.
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idee hadden waar zij zich bevonden, maar toen zij
steeds meer tekens van Britse aanwezigherd aantrof
fen, raakten zij steeds meer opgelucht Mijn grootste
zorg had te maken met de factor tijd. Zouden we de
DZ voor de morgenstond verlaten hebben?
Ik joeg hen op en toen de dag aanbrak (19 september),
hadden we de spoorwegovergang bij de
Buunderkamp bereikt, en hier stuitten we op de ach
terhoede van de 4e Brigade, een detachement van de
Royal Engineers. Ik herinner me dat ik halt hield. We
kregen water bij een huisje dat ten zuiden van de
spoorbaan stond, en het was een grote opluchting dat
we ons konden wassen en scheren. Het was nog fijner
dat we allemaal konden uitrusten en ons potje konden
koken van de rantsoenen van de Engineers. Maar het
allerfijnste was dat ik bevrijd was van de voortduren
de druk van de verantwoordelijkheid.
Ik gaf opdracht verder te gaan voordat de kolonne
van de Engineers startte en ons de weg zou versper
ren. Wij passeerden station Wolfheze en vonden ten
slotte het brigadehoofdkwartier aan de weg ongeveer
250 meter oostelijk van het station.
Ik meldde mij bij de brigade-generaal met de woor
den: 'I am a bit late, Sir', waarop Hackett antwoordde:
'You are bloody late, Captain!'.
Hij vertelde mij dat het He Bataljon naar Arnhem was
gestuurd en dat de KOSB onder bevel van de 4e
Brigade was geplaatst. Ik kon deze maatregel hele
maal niet begrijpen en vroeg verlof mij bij het bataljon
te mogen vervoegen, maar de generaal zei dat ik ter
plaatse moest blijven. Ik trachtte hem te overreden
met het argument dat mijn compagnie geen waarne-

neer en maakten ons meester van zijn wapen. We ble
ven hierna doodstil liggen terwijl overal om ons heen
met lampen geschenen werd en in paniek wapens in
het wilde weg werden afgevoerd.
Na enige tijd besloot ik weer in zuidelijke richting
terug te trekken en het meer westelijk nog eens te pro
beren. Opnieuw stuitten we op de spoorlijn, maar nu
in een diepe insnijding. U begrijpt, het was allemaal
maar een gokje. Ik had weliswaar kaarten bij me, maar
ik durfde geen gebruik te maken van mijn zaklamp
om hen te raadplegen. Wij volgden de route zoals ik
die mij herinnerde, met behulp van een kompas en de
heldere sterren.
Diverse keren stuitten we op vijandelijke patrouilles,
maar steeds passeerden zij ons zonder ons op te mer
ken. Ik had mijn mannen geïnstrueerd pas te schieten
als ikzelf of de vijand het vuur opende. Het leek wel
erg vredelievend van ons, maar mijn belangrijkste
doel was ongedeerd met al mijn mannen het bataljon
te bereiken. Dat vechten, dacht ik, komt later wel!
We staken hier ongehinderd de spoorbaan over en
volgden bospaden tot wij de droppingszone ongeveer
in het midden van de westelijke grens bereikten. Hier
troffen wij een troep Britse gewonden aan. Wij verble
ven hier gedurende korte tijd en met nog eens vijf
man extra verlieten we deze plaats. Ik koerste eerst
naar het oosten en vervolgens naar het zuidoosten
om de wegsplitsing in de zuidoostelijke hoek van de
Ginkelse Heide te bereiken, en had het geluk er direct
op uit te komen. Daarna volgden we een weg in zuid
oostelijke richting die ons weer naar de spoorlijn voer
de. Het was logisch dat mijn mannen niet het minste
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— Route van kapitein King.
*(T) Crashplaats vliegtuig.
Q Het kreupelhoutbosje.
Crashplaats Lt. Bell.

Q Rendez-vous met het Verzet.
0 De boerderij “Dickenes".
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Q Ledoux gevangengenomen.

© Overweg bij de Buunderkamp.
© H.Q. Hackett bij overweg Wolfheze
Vluchtroute van Lambert Ledoux
® “Het Fransche Kamp".

(als ondergrond werd een recente topografische kaart gebruikt)
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mende commandant had, maar ik mocht niettemin
niet vertrekken. Ik was ernstig teleurgesteld.
In de loop van de middag (we waren inmiddels v~
verder getrokken en in een bosrand op de Johannahoeve
aanbeland), omstreeks een uur of twee, verscheen een
jeep met generaal Urquhart. Deze had een lang
gesprek met Hackett, en toen hij op het punt stond
weer te vertrekken, wendde ik mij tot hem en het
gelukte mij toen om toestemming te krijgen om mee te
gaan naar Hartenstein. Na Gatland orders te hebben
gegeven, verliet ik de mannen voor een poging aan
sluiting te verkrijgen bij het bataljon.
In Hartenstein probeerde ik de positie aan de weet te
komen, en men vertelde mij dat in de avond een voer
tuig werd verwacht dat munitie zou komen ophalen.
Ik besloot de tussenliggende tijd te gebruiken om uit
te rusten en zocht een bed op.
Onderwijl had ik een paar officieren van ons bataljon
gevonden, waaronder majoor Lonsdale, de plaatsver
vangende commandant, die een oppervlakkige ver
wonding aan de arm had opgelopen voordat hij uit
het vliegtuig sprong. Ik vernam dat het bataljon
ergens in de oostelijke sector van het gevechtsgebied
was en pogingen ondernam om de brug te bereiken,
maar dat niemand geloofde dat dit zou lukken.
Lonsdale was door de bataljonscommandant, luitenant-kolonel Lea, teruggezonden omdat hij met zijn
verwonding onbruikbaar was als plaatsvervanger. De
twee andere officieren waren ook gewond, en geen
van allen kon betrouwbare inlichtingen geven over de
ontwikkeling van de gevechten. Ze gaven me wat te
eten en daarna ging ik naar bed.
Ik ontwaakte ruimschoots op tijd en bracht de tijd
door met het verkennen van het hoofdkwartier. Het
leek mij geen gelukkige keus. Het was te opvallend en
een te gemakkelijk doelwit in mijn ogen en ik dacht
dat deze nadelen wel snel aan het licht zouden
komen.
Er was ook een groot aantal krijgsgevangenen.
Wellicht teveel! Het is altijd een probleem bij airborne
operaties, omdat de mogeljkheid ontbreekt ze achter
de linies af te voeren. De enige remedie hiervoor is zo
weinig mogelijk gevangenen te maken. De situatie
hier had niets te maken met een partijtje schaak en er
waren redenen te over om het aantal laag te houden.
Iemand heeft eens gezegd: 'Waterloo werd gewonnen
op de sportvelden van Eton' en ik hield mijn hart vast
bij de gedachte dat door de overdreven sportiviteit
van de Britten er reden zou zijn om te beweren dat
hierdoor onze democratie het loodje zou leggen. Het
was duidelijk hier bij Arnhem: als we uitgedaagd
werden, vochten we als leeuwen, maar minder onder
druk gezet, speelden we cricket met de vijand als bal!

stopten bij deze splitsing en ik werd spoedig gewaar
wat er van ons 11e tBataljon
-, .
was overgebleven. Het
was nog maar een fractie van ■de oorspronkelijke
sterkte, zo ongeveer 150 man.
De groep stond onder bevel van majoor Milo van de
C-Compagnie. De bataljonscommandant en de com
mandant van de A-Compagnie waren beiden gevan
gengenomen, en Lonsdale, de waarnemende batal
jonscommandant, was nog op Hartenstein. Van de 35
officieren die het bataljon telde, waren er misschien
nog 10 inzetbaar. Van mijn eigen officieren waren er
twee gesneuveld, één vermist en nog twee in leven. Ik
kon ze echter niet vinden deze nacht. Mij werd gezegd
deze nacht in het bataljonshoofdkwartier te blijven, en
ik sliep onder een groep appelbomen op de bodem
van een schuttersput.
Toen de morgen aanbrak (20 september), trachtte ik
mijn compagnie te reorganiseren, maar er was geen
compagnie meer! Een paar mannen van het mitrailleurpeloton waren ingedeeld bij de South Staffords,
en mijn andere mannen, inclusief de anti-tankbemanningen, waren verdwenen. Ik was alleen overgeble
ven! Ik verzamelde een man of tien en ging in stelling
in een van de huizen. Ik denk dat ik dit op het bij
gaande kaartje kan aangeven.

kerk

RHINE

Kaartje, vervaardigd naar een schets uit de collectie Boeree.
De topografische situatie is niet geheel juist weergegeven.
1.
Jhr.
Nedermeijer van
Rosenthalweg;
2.
Benedendorpsweg; 3. Acacialaan; 4. Spoorlijn ArnhemNijmegen.
(Collectie Boeree; Gemeentearchief Arnhem)
Ons huis was bij punt A. Bij B had ik de vorige nacht
geslapen. Punt C was een compagnieshoofdkwartier.
Bij D richtte Lonsdale om ongeveer 11 uur 's morgens
een bataljonshoofdkwartier in. Op dit tijdstip raakte
majoor Milo ernstig aan zijn hoofd gewond, en wer
den we gedurende de gehele morgen aangevallen
door infanterie, tanks en gemotoriseerd geschut, en
lagen we onder mitrailleurvuur vanaf de zijde van de
spoorbrug. Er kwamen rupsvoertuigen vanuit het
noorden en oosten opzetten (zie pijlenX), en deze
slaagden 's middags erin ons huis in brand te schie
ten. Het gelukte het vuur te blussen, maar we hadden
drie doden te betreuren, en bovendien sneuvelde in
het aangrenzende huis luitenant Peele) en nog twee
manschappen. Kort daarop dwong een hevige brand
ons uit te wijken naar punt C, dat verlaten was.
In de loop van de middag vatten de meeste huizen
links van punt C vlam en vond een aanval plaats bij E.
Deze dreigde ons af te snijden van het terrein bij de

Mijn voertuig kwam om ongeveer 10 uur 's avonds en
ik hielp de chauffeur bij het inladen. Ik voelde me
weer bijna thuis want hij was er een van mijn eigen
compagnie. Hij reed met een brencarrier en wist uit
stekend de weg in het duister. Ik besefte dat hij de
kortste route nam naar de kerk in Oosterbeek-Laag
om vandaar evenwijdig aan de rivier de weg naar het
oosten te nemen tot de tweede wegsplitsing, ongeveer
halverwege de spoorlijn Arnhem-Nijmegen en e
kerk (Acacialaan). Ik herinner mij dat op dat punt
twee huizen aan de linkerkant in brand stonden. We
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de vijandige wereld buiten, alleen maar ramen bevon
den: veel glas en weinig stevige muren.
Ik voelde me dan ook erg opgelucht toen ik de tuin
inliep. De lucht was fris en schoon en er lag een onont
dekte wereld voor me. Ik liep langzaam weg van de
kerk, naar het noordoosten. Ik kwam niemand tegen.
Onder de vriendelijke bescherming van de bomen
ging ik heel langzaam verder. Op een gegeven ogen
blik stak ik een straat over en een eindje verder ging ik
zitten om na te denken over wat me nu te doen stond.
Ik begon met mijn zakken leeg te halen. In een zak
vond ik, zoals verwacht, een mooi zakmes, een shil
ling en een stuk touw. Vijf jaar eerder, toen ik besloten
had dienst te nemen bij het begin van de oorlog, had
mijn grootvader mij deze dingen gegeven. Het waren,
zei hij, zaken waar geen enkele goede soldaat buiten
kon. Het was een geruststellende gedachte, hier onder
de Oosterbeekse bomen, dat alles nog aanwezig was.
Ik was ook nog steeds, en dat was belangrijken in het
bezit van mijn militaire uitrusting: mijn riem, twee
munitiezakjes en een veldfles. De veldfles was jam
mer genoeg leeg. Maar het belangrijkste van alles was
ik dat ik mijn kleine 'pukkel' nog bezat, met mijn was
en scheergerei, schone sokken en onderkleding, een
mes, lepel en vork, en een etensblikje. Op dat moment
voelde ik me rijk met alles wat ik nog bezat. Verder
zoeken leverde me nog een zak met zuurtjes op en een
stuk chocolade. Rijk? Ik voelde me schatrijk!
Na 49 jaar herinner ik me nog hoe ik een zuurtje in
mijn mond stak in de hoop om van mijn dorst af te
komen. Maar mijn mond was zo droog dat ik geen
speeksel kon produceren, het zuurtje leek wel een
stuk steen in mijn mond, het wilde maar niet kleiner
worden en het hielp niets.
Intussen vervolgde ik mijn langzame tocht en beland
de uiteindelijk bij een huis in een klein stukje land.
Het was een wit huis met een vriendelijke uitstraling,
ik naderde het van de achterkant waar drie of vier tre
den naar beneden toegang gaven tot een kelderdeur.
Ik ging op een van de treden zitten en bleef daar een

kerk (zie de pijlen i\). Majoor Lonsdale zond me
hierheen om de aanval tot staan te brengen. Wij kozen
onze route door de huizen tot wij bij een huis kwamen
waar we Duitsers op de bovenverdieping waarna
men. Bovendien leek het dat de vijand ook in de kel
der was. Ik zond mijn twee metgezellen naar de
bovenverdieping om met hen af te rekenen en ging
zelf de kelder in. Ik hield mijn revolver klaar en riep:
'Hande hochl'. Ik trof hier een dikke Duitser aan die
zijn geweer aan de riem onder zijn arm had. Hij leek
me niet bijzonder gevaarlijk, maar het was een door
gewinterde vechtjas. Hij nam me te pakken door zijn
geweer met één hand omhoog te brengen en mij in
mijn maag te schieten. Later bleek dat de kogel er aan
de zijkant was ingegaan, een long had geraakt, mijn
borstbeen had gebroken en een paar centimeter van
het hart was blijven steken. Het klinkt nogal ernstig,
maar op dat moment had ik er niet zoveel hinder van.
Ik maakte korte metten met mijn tegenstander en
doodde hem met mijn revolver.
Ondertussen waren mijn twee metgezellen naar
boven gegaan en zij slaagden erin de twee Duitsers
daar buiten gevecht te stellen. Groot was onze verras
sing toen we vanuit het bovenraam recht in de koepel
van een Stug konden kijken. Een jonge Duitse officier
stond in de koepel en wij slaagden erin een Gammonbom precies door het luik te mikken. De officier vond
hierbij de dood en de Stug blies de aftocht.
Wij verlieten het huis aan de achterkant en belandden
in een soort kippenren. Een Duitser zag kans hier een
handgranaat in te gooien die een van mijn metgezel
len ernstig verwondde en mijn been trof.
Het kostte ons veel tijd om terug te komen en na mis
schien een uur bereikten wij Lonsdale weer en kon ik
verslag uitbrengen. Lonsdale zei mij dat ik mijn won
den moest laten verzorgen en ik herinner me dat ik,
geholpen door twee van mijn mannen, moeizaam
lopend tot bij de kerk in Oosterbeek-Laag ben geko
men, Hier ben ik buiten bewustzijn geraakt en ik
kwam weer bij op een draagbaar naast een raam in
een huis. Het was toen al morgen (21 september) en er
stond een dame over mij heen gebogen. Zij was de
bewoonster van het huis, mevrouw Kate ter HorstArriëns.
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Noot redactie: over de gebeurtenissen in dit huis kunt
u lezen in het voorwoord van het eerder genoemde
boekje van Kate ter Horst-Arriëns.

s
ï

Toen ik de Oude Pastorie op 25 september verliet, was
het me eigenlijk niet erg duidelijk waar ik naar toe zou
kunnen gaan. Ondanks de toewijding en kalmte die
Kate ter Horst verspreidde, voelde ik een grote aan
drang om uit haar huis te ontsnappen. Het huis was
overvol, vreselijk smerig en het begon er te stinken.
Telkens wanneer Kate met mij sprak, voelde ik een
groot gevoel van schuld. Ik kon me voorstellen hoe
keurig haar gerieflijke huis moest zijn geweest voor
dat het in bezit werd genomen door te veel met bloed
besmeurde, vuile en uitgeputte soldaten.
Ik realiseerde me ook, en dat was een practische over
weging, dat ik niet kon rekenen op een meer gerichte
medische behandeling, en dat er weinig water en heel
weinig voedsel in het huis was. Bovendien was ik me
constant bewust van het feit dat zich tussen en mij en
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Route nadat kapitein King de RAP in de pastorie had verlaten.
(Naar een kaart van Ooslerbeek. ca. 1939)

6

hele tijd, luisterend of ik bevriende stemmen kon
horen. Ik hoorde wel geluiden en wist dus dat er men
sen aanwezig waren, maar ik kon ze niet duidelijk
genoeg horen om te ontdekken of er vrienden of vij
anden binnen waren. Maar eindelijk klonk er heel
hard een echt militair, onparlementair, woord. Toen
wist ik dat daarbinnen vrienden waren. Ik klopte op
de deur die na een tijdje voorzichtig werd geopend
door een jonge officier van het Glider Pilot Regiment,
bewapend met een machinegeweer. Ik vertelde hem
waar ik vandaan kwam en werd binnengelaten.
Ze waren met zijn vieren en de kelder maakte een echt
huiselijke indruk. Ik zag direct een klein kooktoestel
waarop een grote pan met water bijna aan de kook
was. Terwijl ik werd begroet en we onderling ervarin
gen uitwisselden, ging een van hen door met thee zet
ten. Hij vroeg me heel beleefd of ik een mok, of anders
een etensblikje bezat. Ik heb nog nooit zo vlug mijn
etensblikje tevoorschijn gehaald als toen, en ik heb
sindsdien nooit meer thee gedronken die zo verrukke
lijk smaakte. Ik had sinds vier dagen ook niet meer
iets behoorlijks te drinken gehad, en toen ze mij vroe
gen of ik nog meer wilde, zei ik geen nee. Het huis had
een pomp in de keuken, dus was er geen gebrek aan
water.
Toen het donker werd, kwam de volgende verrassing:
een goede, dikke stamppot werd op het vuur gezet en
weer werd ik als eerste bediend. Het scheen dat hier
nog geen gebrek was aan etenswaren, ik denk dat alle
lege plekjes in hun zweefvliegtuig uit voorzorg maar
waren volgestopt met blikjes.
Toen het donker was, kreeg ik een slaapplaats aange
wezen op een stenen verhoging in de kelder. Erboven
was een lang, smal raam en hoewel ik door het raam
naar buiten kon kijken, en dus als schildwacht en uit
kijk kon fungeren, werd mijn lichaam beschermd
door de dikke stenen muur, wat mij een echt veilig
gevoel gaf. Mijn stenen bed was veel harder dan het
veldbed waarop ik de afgelopen dagen had gelegen,
maar ik viel toch heel gauw in slaap.
Het geluk dat ik tot nog toe had gehad, was te mooi
om lang te duren. Dat ontdekte ik de volgende mor
gen toen ik wakker werd. Het was nog heel vroeg, het
tijdstip waarop gewoonlijk een aanval kan worden
verwacht, en dus het tijdstip waarop iedereen extra
alert is en er veel heen en weer geloop is.
Maar het huis leek vreemd stil en de kelder was leeg.
En buiten was het ook al zo vreemd stil, na de nooit
aflatende herrie van ontploffende granaten waarin ik
zowat een week had geleefd. Wat was er gebeurd? Ik
besloot op onderzoek uit te gaan.
Maar ik kwam niet ver. Toen ik ging zitten om te lui
steren of ik mijn vrienden toch niet ergens in het huis
kon horen, keek ik uit het raam en zag tot mijn grote
verbazing een groep Duitse soldaten zuidwaarts in de
richting van de rivier lopen. Zij werden door niemand
tegengehouden en gedroegen zich alsof er niets aan
de hand was. Ik realiseerde me dat de perimeter
onder de voet was gelopen of dat men zich had terug
getrokken. Enige dagen later hoorde ik dat generaal
Urquhart het bevel had gegeven voor een terugtocht
over de Rijn en dat de gewonden moesten worden
achtergelaten. Alle doktoren en geestelijke verzorgers
bleven ook achter ter wille van de gewonden.
Maar op die vroege morgen voelde ik mij verward en

alleen gelaten. Waarom hadden mijn kameraden mij
niet verteld dat ze weggingen? Later besefte ik dat ze
het met goede bedoelingen hadden gedaan, het moet
voor hen ook moeilijk zijn geweest. Maar toen voelde
ik mij alleen en verlaten. Zij hadden een Duits geweer
bij mij achtergelaten met munitie, maar het leek mij
verstandiger om me daarvan te ontdoen, dus schoof
ik een en ander zo ver mogelijk van me weg. Ik open
de mijn jack, knoopte mijn overhemd open zodat er
een akelig uitziende wond zichtbaar werd, ging weer
liggen en hield me dood.
Ik deed dit omdat ik in het huis geruchten hoorde en
verscheidene stemmen die Duits spraken. Ik realiseer
de me dat ze spoedig ook de kelder zouden komen
inspecteren. Ik hoorde voetstappen op de keldertrap
en een paar Duitse stemmen. Ik bleef heel stil liggen,
ik volgde hun voetstappen in de kelderruimte en wist
precies op welk moment ze mij ontdekten. Er kwam
iemand op me af die me aan mijn schouder schudde
en op een niet onvriendelijke toon in het Engels zei:
'Wakker worden, Tommy'. Ik reageerde niet, terwijl
zij de toestand in het Duits bespraken, waarbij meer
malen het woord 'kaputt' met nadruk te horen was.
Toen vond ik het tijd worden om maar weer levend te
worden en tot hun klaarblijkelijke opluchting deed ik
mijn ogen open. De Engelssprekende Duitser vroeg
naar mijn verwondingen en ik wees op mijn met
bloed bevlekte broek. Hij zei: 'Wachten'.
Na een paar minuten kwamen er een jonge korporaal,
twee soldaten en een brancard. Ik werd van het huis
naar een nabije straat gedragen en daar neergelegd,
tussen nog meer gewonden op brancards. We werden
bewaakt door een gewapende schildwacht. Na ver
loop van tijd kwam er een kleine open vrachtwagen
en vijf van ons werden daarin geladen. Met zei ons
dat we naar een ziekenhuis in Apeldoorn zouden
worden gebracht, ten noorden van Arnhem.
Dat was een van de meest droevige ervaringen in mijn
leven, die langzame rit door Oosterbeek. In elke straat
lagen dode, opgezwollen lichamen, de meeste waren
van Britse of Duitse militairen, maar ik zag ook een
benauwend aantal onschuldige burgers die tijdens de
gevechten waren omgekomen. Langs de straten zag ik
vernielde en smeulende huizen, en ik voelde me ver
vuld van afschuw toen ik de ellende en de vernielin
gen zag die door de gevechten waren ontstaan. Hoe,
vroeg ik me af, zouden de Nederlanders ons dat ooit
kunnen vergeven?
Ik voelde me vernederd als krijgsgevangene en ik
schaamde me dat ik had bijgedragen aan de vernielin
gen en de ellende in deze mooie omgeving, en om wat
ik die mensen had aangedaan die zo vriendelijk, har
telijk en behulpzaam waren geweest voor ons. Ik ver
gat daarbij dat we de mensen ook hoop hadden
gebracht, al was die hoop helaas niet in vervulling
gegaan.
Een van de opmerkelijke aspecten van de strijd was
geweest het gebrek aan ondersteuning door onze,
toch werkelijk superieure, luchtmacht. Dat was niet
de schuld van de vliegers, maar was meer te wijten
aan het weer en onvoldoende grond-lucht steun.
Maar waar waren al die vliegtuigen gebleven? Dat
zouden we spoedig ontdekken. De weg naar
Apeldoorn is lang en recht en omzoomd door bomen,
en op die weg werden we voortdurend aangevallen
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door Britse vliegtuigen. Onze Duitse begeleiders
waren er klaarblijkelijk al aan gewend. Bij elk teken
van gevaar zochten ze dekking onder de dichtstbij
zijnde boom of kropen vlug in een greppel. Maar ze
hielden ons wel goed in de gaten en ze vrolijkten ons
op met de mededeling: 'Wees maar niet bang, ze zul
len jullie niets doen, het zijn per slot van rekening jul
lie eigen vliegtuigen'. Tenslote bereikten we
Apeldoorn, we werden ondergebracht in een kazerne
waar onze eigen doktoren inmiddels ook al waren
aangekomen. Zij werden bijgestaan door Hollandse
verpleegsters en wij kregen de verpleging die we
nodig hadden, we konden uitrusten en ons wat
opknappen. Ik denk dat ik daar twee dagen ben geble
ven, toen werd ik per trein 's nachts naar Duitsland
vervoerd, naar een krijgsgevangenkamp in de buurt
van Hannover.
Het was een kamp voor officieren. De zaken waren er,
voor zover mogelijk, goed geregeld. Ik bleef daar zes
maanden, tot aan het eind van de oorlog. Veel van de
bewoners, voor het merendeel Britten, maar ook
Fransen en andere nationaliteiten, hadden daar al een
aantal jaren doorgebracht. Het was omringd door een
stevig gebouwde omheining met zoeklichten en
zwaar bemande wachttorens, en stond onder com
mando van de oudste aanwezige Britse officier. De
gang van zaken was op een militaire leest geschoeid.
De Duitsers bemoeiden zich maar twee maal per dag
met ons, dat was tijdens het ochtend- en het avondap
pèl, als we in vijf rijen stonden aangetreden. We wer
den tijdens elk appel weer geteld, en het was tamelijk
gemakkelijk om er telkens weer in te slagen verwar
ring te stichten, zodat de aantallen niet klopten. En
zeker als het mooi weer was, waren we er uren zoet
mee. We genoten van de verwarring en de frustratie
als er weer eens twee officieren waren 'ontsnapt'! En
we hadden nog meer plezier wanneer bij het tellen
bleek dat er 's nachts drie man waren bijgekomen.
Hoe kon dat nou, er werden bij ons toch geen baby's
geboren?
Afgezien van deze afleidingen was het leven in het
kamp een monotone aangelegenheid, de verveling
vierde er hoogtij. Voedsel, of liever het gebrek aan
voldoende voedsel, vormde het hoofdbestanddeel
van onze gesprekken. Sporten bestond uit het lopen
van rondjes zo dicht mogelijk langs de omheining, dat
hield de bewakers tenminste wakker en op hun hoe-
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de. En ik moet toegeven dat er echt wel voor afleiding
werd gezorgd: we speelden toneel, we debatteerden,
we konden studeren en er was zelfs een goed voorzie
ne bibliotheek. Het had dus veel slechter gekund.
Maar we leefden op de dagelijkse berichten van de
BBC via een goed verstopte radio. We hadden zelfs
nog twee radio's achter de hand, voor het geval men
er één zou ontdekken. Het nieuws uit Engeland werd
elke nacht via speciale boodschappers op alle kamers
verteld; zo bleven we op de hoogte van het laatste
nieuws over de voortgang van de oorlog. We ontdek
ten al gauw dat we beter ingelicht waren dan de
Duitsers. Ik bracht ook menig uur door met het schrij
ven van brieven, hoewel ik later zou ontdekken dat er
nooit één zijn bestemming had bereikt.
De laatste maanden van de oorlog leken tergend lang
zaam voorbij te gaan, totdat iemand in de eerste helft
van april 1945 beweerde dat hij het geluid van geschut
kon horen. We lachten hem aanvankelijk uit, maar
spoedig hoorden we het zelf ook en toen raakte ieder
een opgewonden. De meeste bewakers hadden toen
het kamp al verlaten en de Duitse officieren beman
den zelf de zoeklichten en de wachttorens. Ze weiger
den zich aan ons over te geven, de 'sleutels' van het
kamp konden ze alleen overhandigen aan een officieel
legeronderdeel, zeiden ze. Maar onze wens ging spoe
dig in vervulling toen we buiten het kamp een jeep
ontdekten met daarin een grote Amerikaanse neger
sergeant. Hij was van zijn onderdeel afgeraakt en vol
ledig de weg kwijtgeraakt. We riepen naar hem van
achter het prikkeldraad en wezen hem de weg naar de
ingang, waar toen de formele overgave van het kamp
plaatsvond. Op dat moment was er van een normale
bevoorrading van het kamp, hoe weinig dat ook was,
geen sprake meer en we zaten zonder voedsel. Het
was daarom maar goed dat er binnen 48 uur een gro
ter bevrijdingsleger naar ons toe kwam. Toen was ons
leed geleden, we werden overgevlogen naar Brussel.
Daar volgden twee dagen van medisch onderzoek en
een grote opknapbeurt, waarna wij spoedig konden
terugkeren naar Engeland.
Ik kwam thuis op mijn moeders verjaardag, het mooi
ste geschenk dat zij zich kon wensen, temeer daar
toen bleek dat zij geen enkele van mijn brieven had
ontvangen. Het laatste nieuws over mij was een tele
gram geweest dat luidde: 'Vermist - vermoedelijk
gesneuveld'.
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