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     V E T E R A N E N C A F É   D E  L I E M E R S                                         

Hoi Veteranen, het is weer september de tijd gaat snel we gaan langzaam weer rich-

ting de winter. En ja september is ook de maand van….. Jullie raden het al, de Airbor-

ne landingen en de gevechten omgeving Oosterbeek, Arnhem,Driel en ga zo maar 

door. 

In dit nummer iets over de gevechten en terugtrekking met hulp van de Poolse divisie. 

Deze groep kreeg van de Engelse veldmaarschalk  Bernard Montgomery  de schuld 

van het mislukken van operatie Market Garden.  

Volgens Monty waren de Polen laf. 

 

Vele jaren na de oorlog kreeg de Poolse divisie eindelijk eerherstel. 

Kortom een hele boel om te lezen 

Met groet                                                                                                                Paul  

 

 

 

 

 

 

 

Operatie Market Garden 

para dropping  boven 

Ginkelse heide  17-09-44 
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Toen Duitsland op 1 september 1939 Polen binnenviel en hiermee de neutraliteit van dit land schond, verklaarde 

Groot-Brittannië Duitsland de oorlog. Monty werd als aanvoerder van de derde divisie van het Britse expeditieleger 

naar Frankrijk gestuurd. Tijdens de maanden waarin er tussen Duitsland en Groot-Brittannië niets gebeurde, een peri-

ode die bekend staat als de 'phoney war', in het Nederlands Schemeroorlog legde Monty zich verder toe op het trainen 

van zijn troepen. Op 10 mei 1940 viel Duitsland de lage landen binnen en kwam Monty oog in oog te staan met de 

vijand, o.a. tijdens de slag om Leuven. Helaas voor hem beschikte het Duitse leger over een nieuwe aanvalstactiek, de 

Blitzkrieg, waardoor het expeditieleger verrast werd en het zich genoodzaakt zag terug te trekken in de richting van de 

Noordzee en het Europese vasteland te verlaten om totale vernietiging door de vijand te voorkomen. Dit resulteerde in 

Operatie Dynamo de evacuatie van 330.000 Britse en Franse troepen vanuit Duinkerken naar Groot-Brittannië. Monty 

was woedend over de gang van zaken en zwoer dat hij ooit nog terug zou keren om de Duitse vijand te verslaan. 

In 1942 kreeg hij opnieuw de kans de Duitsers te bestrijden, ditmaal in Noord Afrika waar hij veldcommandant werd 

van het Britse Achtste Leger. Hij vormde dit binnen de kortste keren om van een lusteloze strijdmacht, die tegen het 

Duitse Afrikakorps tot dan toe weinig anders dan nederlagen had geleden, tot een leger dat vol trots en moed de strijd 

aanbond. Het vooruitzicht dat de Amerikanen in Marokko en Algerije zouden landen, wat in november 1942 ook ge-

beurde Operatie Toorts,alsmede aanzienlijke Amerikaanse materiële steun voor de Britten, hielpen natuurlijk ook. Op 

31 augustus 1942 begon de strijd om Alam Halfa waarbij de Duitse veldmaarschalk Erwin Rommel,samen met zijn 

Afrikakorps, probeerde om Monty's achtste leger te omsingelen. Dit mislukte en resulteerde uiteindelijk in een Duitse 

terugtocht. Op 23 oktober begon de Tweede slag om El Alamein. De slag eindigde na twaalf dagen; ondanks 13.500 

Britse doden en gewonden was het de eerste grote offensieve overwinning van de Britten op de Duitsers. Montgomery 

werd gepromoveerd tot generaal en kreeg de „order of the bath‟. Vanaf dit moment werd het Duitse leger steeds ver-

der teruggedreven en dit leidde in mei 1943 tot de vernietiging van het Duitse Afrikakorps. Zo kwam er een einde aan 

de Duitse en Italiaanse aanwezigheid in Noord-Afrika. 

Na de successen in Noord-Afrika werd door de geallieerden een nieuwe grote operatie voorbereid, de invasie van Sici-

lië. Deze kreeg de codenaam Husky en werd grotendeels door Monty voorbereid. Gedurende de invasie kreeg Monty 

het steeds vaker aan de stok met de Amerikaanse commandanten en dan vooral met generaal George Patton. Dit 

resulteerde uiteindelijk in een race naar Messina, de laatste te veroveren stad op Sicilië, die door generaal Patton 

gewonnen werd. 

Hierop volgden de landingen op het Italiaanse vasteland; die verliepen weliswaar moeizaam, maar leidden op 24 juli 

1943 tot de val van de Italiaanse dictator Benito Mussolini 

 

 

 

 

Montgomery (midden) met Omar Bradley (links) en Miles 

Dempsey (rechts) op 10 juni 1944 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Omar_Bradley
http://nl.wikipedia.org/wiki/Miles_Dempsey
http://nl.wikipedia.org/wiki/Miles_Dempsey
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In 1944 zette de Britse Security Service, bekend onder de naam MI-5, Meyrick Edward Chifton James  (1898/1963) in 

als dubbelganger van de grote generaal. Clifton James was tijdens gevechten in de Eerste wereldoorlog aan de Som-

me gewond geraakt waardoor hij ongeschikt werd voor gevechtshandelingen in de strijd die nog zou volgen. De inten-

tie van de opmerkelijke operatie was, om met de zogenaamde aanwezigheid van „Montgomery‟ in Zuid-Europa en Afri-

ka, Duitse waarnemers te laten geloven dat een ophanden zijnde invasie vanuit het zuiden plaats zou vinden en dat 

de gealieerde wilden penetreren in de „zachte onderbuik‟ van het Duitse rijk.In het bijzonder betrof het hier „Plan 303‟, 

een plan voor de geallieerde landing in Zuid-Frankrijk. Clifton James - van huis uit acteur - had zich, in het diepste ge-

heim, terdege voorbereid op zijn dubbelgangerrol, en moest het gebruik van alcohol en tabak tot zijn spijt achterwege 

laten omdat Montgomery geheelonthouder was. Om zijn rol te vervolmaken had hij langdurig geoefend op de perfecte 

imitatie van het stemgeluid van de generaal. Om echt succesvol te zijn was er echter meer nodig dan het nadoen van 

de maniertjes van Montgomery met een baret op, en wat schmink. Clifton James schrijft daarover in zijn boek I was 

Monty‟s double (1954): 

I had followed Monty and I felt confident that I could imitate his voice, gestures and mannerisms, but his personality 

was quite a different matter. It was so unique and overpowering that I despaired of ever being him. It was one thing to 

ape the outside of a man, but quite another to acquire something of his fire and forcefulness. When he stopped and 

spoke to people they felt something which came from inside him. What would they feel if I stopped and spoke to 

them? Nothing at all. What I needed was a transfusion of morale. 

Over zijn avonturen werd in 1958 een film gemaakt onder dezelfde naam als het boek,( Clifton James, Meyrick, I was 

Monty‟s double )  later werd de film ook uitgebracht op dvd. In de film kunnen we Clifton James bewonderen in zijn 

dubbelrol; hij speelt zichzelf en moet voor de Duitsers doorgaan als Montgomery. De gelijkenis met de generaal is ver-

bazingwekkend treffend. De Zwolse auteur At Voorhorst heeft in het boek Dubbelgangers Ontmaskerd. 

laten zien hoe men zonder gebruik van DNA en vingerafdrukken toch uitspraken kan doen over de identiteit van per-

sonen. In het geval van Clifton James bleek dat achteraf gemakkelijk omdat Clifton James een vinger miste van zijn 

rechterhand, een gegeven dat zelfs voor mensen die Clifton James van nabij kenden niet altijd bekend was. De Duitse 

inlichtingendiensten lieten zich door Clifton James misleiden en de landing in Normandië kwam mede daardoor als 

een volslagen verrassing. 

Normandië 

 

Op 23 december 1943 werd Monty teruggeroepen naar Groot-Brittannië om er mee te helpen aan het opstellen van 

de plannen rond Operatie Overlord, de invasie van Normandie. Hij kreeg het bevel over de 21e legergroep waarmee hij 

op 6 juni 1944 de strijd begon. 

De strijd in Normandië liep niet zoals verwacht, waardoor Monty zich genoodzaakt zag van zijn originele planning af te 

stappen en de Duitsers in verschillende los van elkaar staande offensieven te verslaan. De aanval was gestagneerd 

en de kritiek op Montgomery groeide.  

De Amerikaanse generaals noemden hem "a bad general" en drongen bij Eisenhower aan op zijn degradatie. Die kon 

dat niet doen, omdat Monty een volksheld was in zijn geboorteland en Churchills'oogappel. Na zware luchtbombarde-

menten, waarbij o.a. 85 procent van de historische stad Caen werd vernietigd, kwam de doorbraak met de slag rond 

Falaise, waarin een groot deel van de Duitse troepen gevangen werd genomen via een tangbeweging ( De zak van 

Falaise) Gedurende deze periode werd hij bevorderd tot veldmaarschalk. 
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In september 1944 waren de geallieerde legers reeds gevorderd tot aan de grenzen van het Duitse rijk en iedereen 

verwachtte dat de oorlog voor het einde van het jaar voorbij zou zijn. Monty kwam met het plan via Nederland door 

te stoten naar het industriële hart van Duitsland, het Ruhrgebied.  

Konden ze dit veroveren dan zou Duitsland zonder middelen komen te zitten en zou het binnen de kortste keren in 

elkaar storten. Het plan kreeg de codenaam Operatie Market Garden en bestond erin met behulp van luchtlan-

dingstroepen van de Belgische grens tot en met de Rijn bij Arnhem alle bruggen te veroveren om zo de weg vrij te 

maken voor de aanstormende grondtroepen.  

In tegenstelling tot de andere plannen van Monty die minutieus voorbereid werden, werd dit plan in enkele dagen 

opgesteld en voorbereid en dit resulteerde uiteindelijk in een zeer risicovol plan waarbij de kleinste tegenslag kon 

ontaarden in een ramp. Maar omdat de Duitsers na de Zak van Falaise voortdurend op de terugtocht waren ge-

weest was bijna iedereen in het geallieerde hoofdkwartier er zeker van dat het Duitse leger bijna verslagen was en 

enkel nog een genadeslag diende te krijgen. 

Tegen alle waarschuwingen van prins Bernard in zette Monty zijn plan door. Hij negeerde ook de rapporten van het 

Nederlandse verzet. Helaas voor hem en de geallieerden bleek de tegenstand van de Duitsers in Nederland veel 

sterker dan verwacht en dit vooral door de niet opgemerkte SS pantserdivisie die in de buurt van Arnhem gelegerd 

was, waardoor de grondtroepen sterke vertraging opliepen.De lichtbewapende parachutisten waren niet voorbereid 

op gevechten met tanks. Vanwege de vrees voor sterk luchtafweergeschut waren de troepen ver buiten Arnhem 

gedropt.Voornamelijk op de Ginkelse heide bij Ede. Een en ander resulteerde uiteindelijk in het feit dat de hoofd-

macht van de geallieerden niet op tijd in Arnhem kon komen om daar het Eerste Britse Paraleger te ontzetten. Deze 

para's werden bijna volledig in de pan gehakt.  

Operatie Market Garden werd een volledige flop die in plaats van de oorlog te verkorten eigenlijk de oorlog verleng-

de, omdat Monty ook al zijn pijlen op de Scheldemonding had kunnen richten na de bevrijding van de Antwerpse 

haven. Dit zou als gevolg hebben gehad dat de geallieerden over een veel kortere bevoorradingslijn hadden kunnen 

beschikken waardoor men het offensief met meer middelen had kunnen voortzetten. Nu hadden de Duitsers zich 

stevig ingegraven in moeilijk te veroveren stellingen waardoor de zuivering van de Scheldemonding nog een zeer 

moeilijke taak werd. Na de slag om Arnhem gaf Montgomery ten onrechte de schuld aan de Poolse troepen, het-

geen hem zeer kwalijk is genomen. Sommigen wijten Montgomery's haast aan zijn rivaliteit met de Amerikaanse 

generaal Patton.                                          

Kolonel: Stanislaw Sosabowski 

Sosabowski wordt op 8 mei 1892, als oudste zoon van een spoorwegbeambte in het Oostenrijks-Hongaarse Galicië 

(thans Polen) geboren. In 1913 moet hij zijn dienstplicht vervullen in het Oostenrijks-Hongaarse leger. Tijdens de 

eerste wereldoorlog weet hij zich te onderscheiden en wordt hij bevorderd tot luitenant.  

In de chaos die ontstaat na de wapenstilstand van 11 november 1918, wordt de landkaart van Midden- en Oost-

Europa opnieuw getekend. Polen wordt opnieuw onafhankelijk en Sosabowski krijgt een rol bij de opbouw van het 

nieuwe Poolse leger. Hij maakt snel carrière. Wanneer Hitler-Duitsland op 1 september 1939 Polen binnenvalt, 

vecht kolonel Sosabowski met zijn troepen voor de poorten van Warschau. Het mag niet baten. De Poolse strijd-

krachten moeten nadat de Sovjet-Unie de oostgrens is overgestoken, capituleren. Veel Poolse militairen weten te 

ontsnappen aan de Duitse en Sovjet krijgsgevangenkampen door via Boedapest en Italië naar Frankrijk te vluchten. 

Sosabowski is onder hen. Hij heeft gehaast afscheid genomen van zijn familie in Warschau. Hij zal ze nimmer meer 

terugzien. 

De Poolse strijdkrachten vechten samen met de Fransen tegen de Duitse troepen die in mei 1940 Frankrijk binnen-

vallen. Opnieuw moeten ze capituleren en ditmaal vluchten de Polen naar Groot-Brittannië, waar ze al snel worden 

getraind tot een zelfstandige legermacht. Sosabowski wordt bevelhebber van de 1e Onafhankelijke Poolse Parachu-

tistenbrigade. In Europa is vanaf ongeveer 1943 een nieuwe politieke situatie ontstaan. De Russen zijn er in ge-

slaagd om de Duitse opmars tot staan te brengen en maken zich nu op voor hun opmars naar Berlijn. In dat kader 

is de Poolse regering in ballingschap die in Londen resideert, niet langer acceptabel voor de Sovjet-Unie. Wanneer 

het Rode Leger grote delen van Polen heeft bevrijd van de Duitsers, installeren ze er naar Sovjet-voorbeeld commu-

nistische bestuurders. Daar zijn de Poolse legereenheden uit het Westen niet meer welkom. 
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Na 6 juni 1944 wanneer de geallieerden vaste voet in Frankrijk hebben gekregen, vechten Poolse eenheden mee in 

de geallieerde legers. Breda zal in oktober 1944 mede door Poolse soldaten worden bevrijd. 

Op 17 september 1944 beginnen de geallieerden aan de gewaagde operatie Market Garden. Geallieerde parachutis-

ten en luchtlandingstroepen landen daarbij achter de Duitse linies in het Nederlandse rivierengebied. Het is hun taak 

een corridor te vormen door de bruggen bij Son, Nijmegen en Arnhem te veroveren. Het geallieerde landleger moet 

vervolgens door de veiliggestelde corridor optrekken en snel de grootste rivieren in Nederland oversteken. Is men een-

maal over de brug van de Rijn bij Arnhem geraakt dan volgt een snelle aanval op Duits grondgebied. 

Aanvankelijk lijkt het plan te werken, maar de Duitsers herstellen snel van de schrik en blijken veel sterker te zijn dan 

de geallieerde inlichtingendiensten hadden aangenomen. Een deel van de Poolse para‟s landt met zware wapens in 

zweefvliegtuigen bij Wolfheze. Twee dagen later op 21 september springt de Poolse Brigade bij Driel, ten zuidwesten 

van de Rijnbrug bij Arnhem, uit hun vliegtuigen. Het is hun taak de in Oosterbeek omsingelde Britse 1ste Airborne Divi-

sie te ontzetten. Sosabowski vecht aan het hoofd van zijn Polen mee. Ondanks hun enorme inzet moeten Britten en 

Polen de strijd opgeven. Het geallieerde landleger slaagt er niet in door de Duitse linies te breken. De parachutisten 

worden over de Rijn teruggetrokken. De brug bij Arnhem was inderdaad een brug te ver en veroorzaakte één van de 

grootste geallieerde nederlagen uit de oorlog.  

De niet erg diplomatiek opererende, kritische en bovendien niet-Britse Sosabowski is een ideale zondebok. Tot zijn 

verbijstering krijgt Sosabowski het verwijt dat zijn Polen niet wilden vechten en dat mede daardoor de veldslag is verlo-

ren. Het is een verwijt dat op geen enkele wijze door de feiten wordt gestaafd en een belediging voor de vele gesneu-

velde Poolse soldaten. Toch wordt Sosabowski al in december 1944 van zijn commando ontheven. Terugkeren naar 

zijn geliefde Polen kan vanwege de communistische overheersing niet meer en het lukt hem niet om zijn zaak door de 

geallieerde militaire en politieke autoriteiten te laten onderzoeken. Door zijn ontslag kan hij geen aanspraak maken 

op een pensioenvoorziening en wordt hij gedwongen om als anonieme fabrieksarbeider en winkelier in Engeland te 

gaan werken. 

Op 25 september 1967 overlijdt de man die zijn leven wilde geven voor de Poolse zaak, grotendeels vergeten in Enge-

land. Pas na de Koude Oorlog kreeg de strijd die de Polen hebben geleverd bij de bevrijding van Nederland de aan-

dacht en het respect die ze verdienen. In Polen is Sosabowski‟s naam in ere hersteld en op 31 mei 2006 reikte konin-

gin Beatrix postuum de Bronzen Leeuw uit, voor betoonde moed, aan de na-

bestaanden van Sosabowski. De Militaire Willemsorde, die al vijftig jaar niet 

meer is verleend, wordt op dezelfde dag toegekend aan de 1ste Zelfstandige 

Poolse Parachutistenbrigade. Het is Nederlands hoogste onderscheiding voor 

militaire acties.                                                 

Het Doel : 

                                                                    Kolonel: Stanislaw Sosabowski ↔ 

Montgomery wilde via het Ruhrgebied in een keer naar Berlijn doorstoten. 

Generaal Patton wilde hetzelfde doen via het Saargebied. Maar opperbevel-

hebber Eisenhower vond dat veel te riskant.  

Hij wilde liever over een breed front blijven oprukken. Er werd veel gepro-

beerd Eisenhower om te praten, maar zonder succes. Montgomery liet het 

hier niet bij zitten en maakt een plan:  

Montgomery wilde bij Arnhem een bruggenhoofd over de Rijn vestigen na er eerst een over de Maas te hebben gesla-

gen.Vanuit dat bruggenhoofd zou hij om de Siegfriedlinie heen het Ruhrgebied kunnen binnentrekken om de belangrij-

ke Duitse industrieën daar uit te schakelen. Daarna zou hij via de Noord-Duitse laagvlakte naar Berlijn kunnen door-

stoten.  

Het bruggenhoofd hou moeten worden gevormd door het Britse 2e leger dat ten zuiden van de Belgisch-Nederlandse 

grens stond. Langs de marsroute van de Belgische grens naar Arnhem zouden bij alle rivier en kanaalovergangen 

luchtlandingstroepen worden neergelaten. Die zouden als het ware een loper vormen waarover de Britse troepen ra-

zendsnel naar Arnhem moesten oprukken.  
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Eisenhower was onder de indruk van het plan. Maar als deze manoeuvres uitgevoerd zouden worden, zou het de 

uitvoering van het plan om de haven van Antwerpen vrij te maken vertragen. Ook zouden de bevoorradingsproble-

men voortduren, zodat Patton zijn opmars naar het oosten voorlopig niet zou kunnen voortzetten. Maar hij kon de 

opmars naar het noorden weer in beweging krijgen en, nog belangrijker, een bruggenhoofd over de Rijn slaan.  

Eisenhower ging met het plan akkoord. Montgomery kreeg voor de uitvoering van de luchtlandingen het 1e luchtlan-

dingkorps onder Luitenant-generaal F.A.M. Browning tot zijn beschikking. Dit korps bestond uit:  

De Amerikaanse 101e luchtlandingsdivisie onder Generaal-majoor Taylor, de Amerikaanse 82e luchtlandingsdivisie 

onder Generaal-majoor Gavin, en de Britse 1e luchtlandingsdivisie en de Poolse parachutistenbrigade onder Gene-

raal-majoor Urquhart. De totale sterkte van dit korps was ongeveer 35.000 man. De luchtlandingstroepen moesten 

de bruggen over de vijf belangrijkste waterwegen in de opmarsroute in handen zien te krijgen en vast houden: het 

Wilhelminakanaal, de Zuid-Willemsvaart, de Maas, de Waal en de Rijn, plus nog een aantal minder belangrijke brug-

gen. Verder moesten ze de corridor vanuit het zuidennaar Arnhem openhouden voor de oprukkende grondtroepen.  

Dit was de taakverdeling:  

De Amerikaanse 101e luchtlandingsdivisie (bestaande uit: zou worden neergelaten bij Sin Oedenrode, Son en Veg-

hel. Deze divisie most de brug over het Wilhelminakanaal bij Son en de brug over de Zuid-Willemsvaart bij Veghel 

nemen. Verder moest ze nog een aantal bruggen over de Dommel en de Aa in handen zien te krijgen en Eindhoven 

binnenrukken om daar contact te maken met het uit het zuiden komende Britse 30e legerkorps.  

De Amerikaanse 82e luchtlandingsdivisie zou worden neergelaten bij Grave Overasselt en Groesbeek. Deze divisie 

moest de brug over de Maas bij Grave nemen, een aantal bruggen over het Maas-Waalkanaal en de brug over de 

Waal bij Nijmegen. Verder moest ze het hooggelegen terrein ten oosten ven zuidoosten van Nijmegen bezet houden 

om te voorkomen dat in dat gebied vanuit het Reichswald Duitse troepen zouden doordringen.  

De Britse 1e luchtlandingsdivisie zou worden neergelaten bij Arnhem. Haar voornaamste taak was het nemen van de 

Rijnbrug bij Arnhem en het vestigen van bruggenhoofden aan de zuidzijden van die brug. Aan de divisie was toege-

voegd de Poolse 1e parachutistenbrigade onder Generaal-majoor Sosabowski. Deze brigade zou te zuiden van de 

brug bij Elden worden neergelaten. In een later stadium zou de Britse 52e Lowland-divisie ten noorden van Arnhem 

worden neergelaten om het gevestigde bruggenhoofd te versterken. 

Het 30e Britse legerkorps onder Luitenant-generaal Brian Horrocks moest uit het bruggenhoofd over het Maas-

Scheldekanaal bij Neerpelt oprukken over de door de luchtlandingstroepen gelegde loper. Ze moesten de route vol-

gen langs de as Eindhoven, Sint Oedenrode, Veghel, Uden, Grave Nijmegen, Arnhem en daarna doorstoten naar het 

IJsselmeer om de Duitse troepen in West-Nederland af te snijden. Daarna zou het Britse 30e legerkorps bruggen-

hoofden over de IJssel moeten slaan bij Doesburg, Zutphen en Deventer van waaruit het in het Ruhrgebied zou kun-

nen doordringen. De voorhoede van het Britse 30e legerkorps zou worden gevormd door eenpantserdivisie van de 

Guards. Daarachter kwamen de 43e Wessex- en de 50e Northhumberland-infanteriedivisie en ten slotte de 8e pant-

serdivisie en de Nederlandse Prinses Irenebrigade. Het gehele Britse 30e legerkorps omvatte 22.000 voertuigen en 

meer dan 100.000 man. Dat moest allemaal over die ene weg. De operaties van de luchtlandingstroepen kregen de 

codenaam „Market‟. De operaties van de grondtroepen kregen de codenaam „Garden‟. De totale operatie heette: 

Market Garden. 

Het doel was dus:  

De geallieerde troepen moesten 5 bruggen innemen om zo het 30e legerkorps door te laten doorstoten, om de Sieg-

friedlinie heen, naar het Ruhrgebied. De steden waarin die bruggen lagen hoefden niet eens zozeer ingenomen te 

worden, als er maar bij elke brug aan beide kanten een bruggenhoofd stond. De steden waren Son (het Welhelmina-

kanaal), Veghel (de Zuid-Willemsvaart), Grave (de Maas), Nijmegen (de Maas en de Waal), en Arnhem ( de Nederrijn). 
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De voorbereidingen.  

 

Het begin van de operatie „Market Garden‟ werd vastgesteld op 17 september 1944. Men had dus amper zeen da-

gen om de grootste luchtlandingsoperatie aller tijden voor te bereiden. Aan de voorbereiding van eerdere luchtlan-

dingsoperaties van veel kleinere omvang had men soms maanden besteed. Toch meende de bevelhebber van het 

1e luchtlandingsleger, Luitenant-generaal L.H. Brereton, dat het moest kunnen. Na de invasie in Normandië waren er 

17 luchtlandingsoperaties voorbereid die telkens werden afgelast omdat de geallieerde opmars zo snel ging. De staf 

van het luchtlandingsleger had dus veel ervaring opgedaan.  

De strijdmacht van 35.000 man met jeeps, geschut enzovoort moest naar de, op 500 kilometer afstand gelegen, 

landingsgebieden vervoeren. Daarvoor moesten voldoende gliders (zweefvliegtuigen) en transportvliegtuigen bijeen-

gebracht en klaargemaakt worden. Bovendien moest er een zeer ingewikkeld verkeersschema worden opgesteld 

voor de duizenden vliegtuigen die van meer dan twintig Britse vliegvelden zouden opstijgen.  

Er moesten grote aantallen kaarten van de landings- en gevechtsgebieden worden gemaakt en uitgedeeld.  

Er moesten inlichtingen worden verzameld over de Duitse troepen en het luchtdoelgeschut in de aanvalsgebieden. 

Ook moesten er verkenningsvluchten worden uitgevoerd. De commandanten moesten gedetailleerde aanvalsplan-

nen maken. Het vervoer was het grootste probleem. Browning kon over 2500 gliders beschikken. Die wilde hij alle-

maal gebruiken. Er waren echter niet voldoende transportvliegtuigen om parachutisten te vervoeren en de gliders te 

slepen. Daar door was het niet mogelijk het hele luchtlandingkorps op een dag over te vliegen. Dat was riskant: na 

de eerste landingen zouden er Duitse versterkingen in de landingsgebieden kunne arriveren. Bovendien zou het 

weer kunnen omslaan. 

Verslag:  

17 september 1944  

Om negen uur was de ochtendnevel opgetrokken. Op de vliegvelden in Groot-Brittannië stonden de troepen klaar bij 

de vliegtuigen.  

Om 09.45 begonnen de vliegtuigen op te stijgen. Ze zetten koers naar de twee verzamelpunten bij Hatfield en even 

ten noorden van Londen en bij March. De vloot beston uit 1073 troepentransportvliegtuigen en 500 gesleepte 

zweefvliegtuigen. Meer dan 1500 jagers zorgden voor de begeleiding om de vloot tegen de vijandelijke jagers en 

luchtdoelgeschut te beschermen.  

Na twee uur was het gehele leger van 20.000 man , 511 voertuigen en 330 stukken geschut in de lucht. De Noord-

zee was kalm. ER lagen tientallen reddingsvaartuigen m eventuele drenkelingen op te pikken. Toen de luchtvloot de 

Nederlandse kust naderde waren er, voornamelijk door kabelbreuk, 30 zweefvliegtuigen uitgevallen, waarvan 23 bij 

de 1e luchtlandingsdivisie onder leiding van Urquhart.  

 

Niet ver van Vught werd een Amerikaans zweefvliegtuig neergeschoten. Een door Generaal Student (Dld.) uitgezon-

den verkenningsploeg vond in de borstzakken van een omkomen officier het complete plan voor operatie „Market 

Garden‟. Bovenaan de schriftelijke instructies stond: „ZEER GEHEIM‟ en „Mag niet worden meegenomen in de lucht‟. 

Even later lag het plan op het bureau van Generaal Student.  

 

Eindhoven  

De Amerikaanse 101e luchtlandingsdivisie had boven het door de Geallieerden bezette België een rustige vlucht 

gehad. Vlak voor de Nederlandse grens barstte het Duitse afweergeschut los. Het was prijsschieten op langzame 

laagvliegende vliegtuigen. De formaties bleven echter gesloten. Ze vlogen dwars door het afweergeschut heen recht 

naar de landingsgebieden.  

Het 501e regiment dat bij Veghel was geland, had die plaats en de bruggen over de Aa en de Zuid-Willemsvaart bin-

nen twee uur na de landing genomen. Het 502e regiment nam St. Oedenrode en de brug over de Dommel Een com-

pagnie werd onmiddellijk naar de brug over het Welhelminakanaal bij Best gestuurd. Taylor wilde die brug als reserve 

hebben voor het geval hij de brug bij Son niet onbeschadigd in bezit kon nemen. Het 506e regiment rukt meteen na 

de landing op de Sonse Heide op naar Son om de brug over het Wilhelminakanaal in te nemen Die brug was het 

hoofddoel. Even voor het dorp kwamen ze onder vuur van een 88mm kanon.  

Een bazooka schakelde het uit. In het dor werden de troepen opgehouden door de bevolking. Toen ze het dorp door 

waren en vlakbij de brug waren, ging deze de lucht in. Een aantal mannen zwom het kanaal over. Geniesoldaten had-

den de brug binnen anderhalf uur met planken hersteld.  
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Nijmegen  

Nijmegen had twee bruggen, eentje over de Maas en eentje over de Waal. Het 504e regiment landde bij Overasselt. 

Een compagnie ervan kwam vlak ten zuiden van de Maas bij Grave terecht. Het doel was de Maasbrug met zijn ne-

gen bogen en een lengte van 520 meter . Die brug zou niet in een nacht hard werken vervangen kunnen worden. 

Maar dat was ook niet nodig. Om half drie was de brug vast in Amerikaanse handen.  

 

Van de Nederlandse ondergrondse hoorde Gavin dat veel Duitsers de stad verlieten en dat de Waalbrug zwak verde-

digd was. Gavin besloot die avond een verrassingsaanval te doen. Twee compagnieën rukten de stad binnen. Eén 

peloton kwam tot vlakbij de brug. Maar daar stuitte het op een zware tegenstand. Het was de verkenningseenheid 

van de 9e SS-pantserdivisie, die Brittich onmiddellijk na de landingen naar Nijmegen gestuurd had.  

Toen de volgende compagnie tot vlakbij de brug was doorgedrongen en een aantal huizen bezet had, kwam het be-

vel om terug te trekken naar Berg en Dal. De reden daarvan was dat de Duitse troepen uit het Reichswald een aan-

val gedaan hadden ene waren doorgedrongen op de landingsterreinen. Die moesten tot elke prijs heroverd worden, 

omdat er een tweede golf zweefvliegtuigen in aantocht was.  

 

Arnhem  

Al de hele ochtend vielen geallieerde jachtvliegtuigen Duits luchtdoelgeschut in de omgeving van Arnhem en Ooster-

beek aan. Rond een uur landden de eerste parachutisten bij Arnhem. Ruim 600 parachutisten konden de noordelij-

ke oprit van de Arnhemse verkeersbrug nemen, maar raakten geïsoleerd door de onverwacht doeltreffende tegenac-

ties van Duitse pantsereenheden. Op 21 september dwongen deze pantsereenheden, die de aanvoer van versterkin-

gen beletten, het restant van deze groep de strijd te staken. De brug over de Nederrijn niet te bezetten. De overige 

troepen van de Britse divisie wisten zich in het omsingelde Oosterbeek te handhaven. Op 25 september werd echter 

besloten tot de terugtocht, over de Rijn naar Nijmegen. In de nacht van 25 op 26 september wisten slechts 2400 

van de 10?000 man luchtlandingstroepen Nijmegen te bereiken. Een deel van de overige 7600 manschappen was 

gewond en gevangengenomen, het merendeel was echter gesneuveld of omgekomen. 

Er was nog geen bericht uit Nijmegen of Arnhem gekomen. Wel kwamen er berichten van het verzet dat de tegen-

stand bij Arnhem zwaarder was dan verwacht was. Bovendien was uit luchtfoto‟s gebleken dat alleen de noordkant 

van de Arnhemse brug in Britse handen was. Browning zij tegen Gavin: „De brug over de Waal bij Nijmegen sneller 

moet ingenomen worden, alles moet sneller, we moeten zo snel mogelijk in Arnhem zijn.‟ Gavin zei daarop terug: „Als 

je de Duitsers terugdrijft naar een brug, bereik je niets . Je blijft doden opstapelen en als de Duitsers willen terugtrek-

ken, doen ze dat en blazen de brug op. Er is maar een manier om de brug in handen te krijgen; beide uiteinden vero-

veren. We moeten dus de rivier oversteken.‟  

Die avond dog werd er met tanks een frontale aanval op de brug gedaan. Er was geen doorkomen aan.  

 

Pas woensdagmorgen 20 september kreeg Browning een bericht van Urquhart waaruit bleek hoe slecht de situatie 

was: De geallieerde soldaten zitten bij Arnhem en hebben één kant van de brug ingenomen. Maar de brug over de 

Waal is nog niet eens ingenomen.  

 

Die middag stak het 3e bataljon van het 504e regiment in canvasbootje de Waal over De bootjes hadden niet eens 

motoren, sommigen zelfs net twee peddels en wat armkracht. Ze werden zwaar beschoten. Van de 26 bootjes haal-

den er maar 13 de overkant. Tenslotte slaagden de Amerikanen erin de Duitsers uit hun stellingen te verdrijven. Ze 

trokken op naar de spoorbrug en plantten daar de Amerikaanse vlag.  

Inmiddels was Gavin weggeroepen. De Duitsers deden een zware aanval vanuit het Reichswald. Het was allemaal 

kantje boord wat er gebeurde.  

 

Om zeven uur waren de parachutisten bij de het noordeinde van de brug over de Waal. De tanks hadden inmiddels 

het zuideinde van de brug bereikt. Ze reden de brug op. Twee tanks werden uitgeschakeld door Duitsers die uit de 

brugboog pantservuisten afvuurden. Maar der volgden er meer. Om kwart over zeven was de burg toch in Amerikaan-

se en Britse handen.  

 

De tanks probeerden pas de volgende morgen door te stoten naar Arnhem. Maar toen was het voor al te laat. Don-

derdagmorgen 21 september om negen uur moesten de overgebleven 100 man en hun leider Frost de brug zich 

overgeven. De brug bij Arnhem was verloren.  

            

                    O P E R A T I E  M A R K E T  G A R D E N  
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Gevolgen.  

 

De „speciale‟ oorzaken van het mislukken van operatie Market Garden, waren dat:  

 Er toevallig een SS-pantserdivisie in de buurt gelegerd was, om uit te rusten van het strijden in Frankrijk.  

 De jeeps van de parachutisten van de Britse 1e luchtlandingsdivisie waren defect. Hierdoor konden ze niet snel Arn  

hem bereiken.  

De communicatie was slecht. Radio‟s deden het niet.  

Er werd niet goed naar het verzet geluisterd  

De map van de operatie was meegegaan in een vliegtuig en in handen gekomen van Generaal Student.  

 

Operatie Market Garden was mislukt. Alleen al in Arnhem waren 7600 van de 10.000 manschappen gewond en ge-

vangen genomen, het merendeel was echter gesneuveld of omgekomen. Door de mislukking bij Arnhem ging het plan 

van Montgomery niet door. Dit kwam eigenlijk doordat het 30e legerkorps geen steun kon bieden, omdat de Waalbrug 

niet was ingenomen. Toen de Waalbrug eenmaal ingenomen was, was het te laat.  

 

De geallieerde troepen konden, na het mislukken van de operatie, niet om de Siegfriedlinie heen. Het Ruhrgebied was 

nog steeds in Duitse handen. De Duitsers konden dus nog steeds wapens produceren. Ook het moraal van de Duit-

sers werd door hun overwinning opgekrikt. Hierdoor was de mogelijkheid om nog voor de winter Duitsland, binnen te 

vallen verloren. De strijd zou alleen maar intensiever verlopen. Het had dan ook geen zin om nog eens vele mensen te 

laten sneuvelen, alleen om zo snel mogelijk in Berlijn te zijn. Er moest gewacht worden op voorraden, extra mannen, 

en er moesten nieuwe plannen gemaakt worden. Montgomery en Eisenhower wisten nu dat ze niet meer eerder in 

Berlijn konden zijn dan de Russen.  

Als deze operatie gelukt was, was de oorlog voor kerst 1944 al afgelopen, zo zeiden velen. Maar dit was niet zo. Het 

noorden van Nederland was nog niet bevrijdt. Er stond voor Nederland een barre winter voor de deur. Het was in tijden 

niet zo koud geweest. Duizenden Nederlanders stierven als indirect gevolg van het mislukken van operatie „Market 

Garden‟.  

Operatie Market Garden duurde 9 dagen, van 17 tot 26 september.  

  

Belangrijke Personen:  

Eisenhower, (“Ike”) Dwight David  

(Denison, Texas, 14 oktober 1890- Washington, Washington D.C., 28 maart 1969)  

In jan. 1944 opperbevelhebber van alle geallieerde troepen in Europa met de hoogste rang van General of the Army 

( ‘vijfster-generaal’).  

 

Montgomery, Bernard Law  

(Kensington, 17 november 1887 – Isington, Hampshire, 24 maart 1976)  

Brits veldmaarschalk, als legeraanvoerder uiterst bekwaam, is als strateeg omstreden. Bij zijn troepen was hij populair 

(hij kreeg de bijnaam ‘Monty’).  

Browning, F.A.M.  

Luitenant-generaal, leider van de 1e luchtlandingkorps.  

Taylor, Maxwell D.,  

Generaal-majoor, leider van de Amerikaanse 101e luchtlandingsdivisie.  

Gavin, James M.,  

Generaal-majoor, leider van de Amerikaanse 82e luchtlandingsdivisie.  

Urquhart, R.E.,  

Generaal-majoor, leider van de Poolse parachutistenbrigade en de Britse 1e luchtlandingsdivisie.  

 

Horrocks, Brian,  

Luitenant-generaal, leider van het Britse 30e legerkorps, dat door moest stoten en de gelande parachutisten steun 

moest bieden. 

Kolonel: Stanislaw Sosabowski, ( Op 14 juni 1943 wordt Sosabowski bevorderd tot Generaal-majoor )  bevelhebber 

van de 1e Onafhankelijke Poolse Parachutistenbrigade 
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De 1e Onafhankelijke Poolse Parachutistenbrigade 

De Duitse invasie van Polen op 3 september 1939 betekent het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het Poolse leger 

leidt de ene nederlaag na de andere, slechts één legereenheid slaagt er in meer weerstand te bieden: het 21ste infan-

terie regiment bijgenaamd de „kinderen van Warschau‟. Zij verdedigen de Poolse hoofdstad tot zij zich op 27 septem-

ber moeten overgeven. Het regiment staat onder bevel van de dan 46 jaar oude kolonel Stanislaw F. Sosabowski. De-

ze ambitieuze officier heeft op dat moment al bewezen een groep ongedisciplineerde rouwdouwers tot een effectieve 

gevechtseenheid te kunnen smeden. Hij is een kundig organisator. Nadat hij samen met zijn zoon ontsnapt uit Duits 

krijgsgevangenschap is hij betrokken bij het opzetten van het verzet. Uit deze organisatie komt in 1942 het verzetsle-

ger, Armia Krajowa (AK) voort. 

Van Frankrijk naar Engeland 

Van generaal Wladyslaw Sikorsky, de Eerste Minister van de Poolse regering in ballingschap krijgt Sosabowski de op-

dracht om naar Frankrijk te reizen. Op dat moment zijn daar ongeveer 500.000 Polen. Zowel Poolse vluchtelingen als 

Polen die al in Frankrijk werkten. Sosabowsky komt op 21 december 1939 in Parijs aan, waar hij vanaf dat moment 

deel uitmaakt van Sikorky‟s staf. Het is zijn taak om legereenheden te vormen en een infrastructuur op te zetten om 

informatie en goederen aan het verzet in Polen door te geven. 

De Duitsers vallen Frankrijk binnen en nadat op 22 juni 1940 een staakt het vuren is afgekondigd krijgt Sosabowski, 

dan onderbevelhebber van de nieuw gevormde vierde divisie, opdracht om met 300 man naar Engeland te varen. Na 

aankomst gaan ze per trein naar Schotland, vinden onderdak in Glasgow, en worden uiteindelijk overgebracht naar 

een groot legerkamp bij Biggar. 

De training van Poolse soldaten tot paratroopers begint. Op 4 oktober 1941 geeft premier Sikorsky persoonlijk zijn 

goedkeuring aan de oprichting van de 1e Onafhankelijke Poolse Parachutistenbrigade. Op dat moment bestaat deze 

uit 400 soldaten. Het uiteindelijke doel van de brigade is om Polen te bevrijden. Vanwege de voorbereidingen van de 

geallieerden op de invasie van Frankrijk in 1943 verliest zij echter haar volledige onafhankelijkheid: zij komen onder 

Brits bevel. Op 14 juni 1943 wordt Sosabowski bevorderd tot Generaal-majoor. Het moreel van de Polen wordt ernstig 

aangetast omdat zij geen toestemming krijgen van de Engelsen om de Poolse opstand van het Armia Krajowa te steu-

nen. Zij beginnen een hongerstaking, maar worden door Sosabowski in het gareel gehouden. Als het Poolse verzetsle-

ger van 35.000 man op 1 augustus 1944 probeert Warschau te veroveren, krijgen zij geen hulp. In oktober 1944 

geeft het AK zich over. Zesduizend leden zijn dan gesneuveld, meer dan 150.000 burgers gestorven en Warschau is 

op bevel van Himmler met de grond gelijk gemaakt. 

Market Garden 

Het Britse opperbevel onder leiding van Veldmaarschalk Montgomery heeft andere plannen met de Poolse Parachutis-

tenbrigade. Het wil dat de Polen deelnemen aan operatie Market- Garden. Aanvankelijk wil Sosabowski zijn mannen 

niet hiervoor inzetten, maar na beloftes dat zij daarna boven Polen mogen springen, stemt hij toe. 

De bedoeling van de operatie is dat twee Amerikaanse en één Britse luchtlandingsdivisie een aantal essentiële brug-

gen in Nederland innemen, waarna het Britse XXX Legerkorps via de Zuyder Zee oostwaarts Duitsland binnen zou trek-

ken. De Poolse brigade zou de 1ste Britse Arborne divisie ondersteunen bij Arnhem. Op de derde dag van de operatie 

zouden de Poolse parachutisten ten zuiden van de Arnhemse brug, bij Elden, springen en indien mogelijk deze plaats 

veroveren en naar de oostkant trekken. 

Bezwaren 

Sosabowski heeft grote bezwaren tegen het plan. Ten eerste omdat de operatie over verscheidene dagen plaatsvindt 

zodat het verrassingselement verloren gaat. Verder waren de landingsplaatsen van de Engelsen te ver van de doelen. 

Bovendien is de Poolse brigade de enige groep die ten zuiden van de brug landt. Ook ziet Sosabowski het niet zitten 

dat tijdens de kwetsbare landing meteen gevochten moet worden. Tot slot zullen de Polen in eerste instantie van hun 

zware wapens gescheiden zijn omdat deze op de eerste dag bij de Engelsen gedropt worden aan de noordkant van de 

Rijn. Sosabowski vindt weinig steun onder de Britse officieren voor zijn bezwaren. 
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Johannahoeve 

Direct na het begin van operatie Market-Garden, op 17 september, gaan al veel dingen mis. Het verzet van de Duit-

sers is veel heftiger dan verwacht. Een deel van de Poolse brigade, met de zware wapens in zweefvliegtuigen, komt op 

19 september bij de Johannahoeve, ten noorden van Oosterbeek, midden in zware gevechten tussen de Engelsen en 

de Duitsers terecht. Hierdoor gaat veel materieel en mankracht verloren. Daarna gooit slecht weer bij Engeland roet in 

het eten: de hoofdmacht van de brigade vliegt pas op 21 september. 

Veerpont 

Toen deze parachutisten eindelijk aankwamen, waren alle landingsterreinen in Duitse handen en waren de resterende 

Britse troepen bijeen gedreven in Oosterbeek. Daarom besloot het opperbevel om de Polen te laten landen bij Driel op 

de zuidoever, waar een veerpont zou zijn. Sosabowski is echter furieus omdat er geen enkele concrete informatie 

voorhanden is over de eigenlijke situatie ter plaatse. Hij vraagt zelfs om bevelen die zwart op wit staan. Deze krijgt hij, 

inclusief een bevestiging dat de landingszone dezelfde is en dat de veerpont er nog is. De Polen landen onder zwaar 

vuur. Het is een wonder dat niemand geraakt wordt. De angsten van de Poolse generaal worden waarheid: zij bevin-

den zich midden tussen de vijanden, zonder zware wapens en met slechts 65 % van de brigade. Bovendien blijkt de 

veerpont weg te zijn. 

Sosabowski besluit dezelfde avond nog om onder dekking van de duisternis met behulp van rubberbootjes troepen 

over te brengen. De pogingen om de Rijn over te steken slagen slechts gedeeltelijk door intensieve beschietingen door 

de Duitsers vanaf de hoge oeverwal bij de Westerbouwing op de noordoever. Ongeveer 200 soldaten halen de over-

kant terwijl tientallen van hun kameraden sneuvelen. Bovendien zijn de Duitsers nu gewaarschuwd zodat een volgen-

de oversteek nog gevaarlijker is. 

Valburg 

Daarom probeert Sosabowski tijdens de zogenaamde „Valburg conferentie‟ op 24 september om de andere comman-

danten ervan te overtuigen de Rijn enkele kilometers naar het westen over te steken. Daar is de Duitse verdediging 

namelijk minder sterk. Zo kan de bijna omsingelde Britse Airborne divisie ontzet worden. De Engelse bevelhebbers 

houden echter vast aan de oversteekplaats bij Driel. 

In de avond van 24 september wagen de Dorsets van de 43e Divisie van het Britse 30e Legerkorps, het Britse landle-

ger, nog een oversteek. Deze mislukt omdat de Duitsers nog steeds de oversteekplaats onder vuur nemen. Uiteinde-

lijk worden in de nacht van 25 op 26 september de resterende Britse en Poolse troepen vanuit Oosterbeek over de 

Rijn geëvacueerd. De Slag om Arnhem was voorbij, maar voor de Polen had de nederlaag nog meer kwalijke gevolgen. 

Zondebok 

In december 1944 wordt Generaal-majoor Sosabowski per direct het bevel ontnomen over de eerste Poolse zelfstan-

dige parachutistenbrigade. Montgomery zendt een boodschap naar zijn superieuren dat de Poolse soldaten slecht 

vochten en niet ver genoeg wilden gaan. Hij wil ze niet langer onder zijn bevel hebben. Het lijkt erop dat zijn kritische 

houding voor en tijdens operatie Market-Garden Sosabowski en de andere Polen tot de ideale zondebok maakte van 

de mislukking. 

Polen 

Na de oorlog was het gevaarlijk geworden voor veel Polen om naar hun vaderland terug te keren omdat het nieuwe 

communistische regime hen als een bedreiging beschouwde. Velen zijn in gevangenissen en heropvoedingskampen 

terechtgekomen of zijn zelfs geëxecuteerd als verraders. Anderen bouwden een nieuw leven op elders in Europa. So-

sabowski werkte tot zijn dood in 1967 in Engeland als fabrieksarbeider. Negen- en zestig soldaten van de Poolse bri-

gade gaven hun leven tijdens de Slag om Arnhem. Zij kwamen nooit thuis. Hun graven zijn terug te vinden op de oor-

logsbegraafplaats in Oosterbeek. Vaak begraven als „onbekende‟ soldaten omdat niet alle lichamen zijn gevonden. 
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Eerherstel 

Pas in 2005 werd de grote inzet van de Polen tijdens operatie Market-Garden officieel erkend. De Nederlandse rege-

ring kende aan Generaal-majoor Sosabowski de Militaire Willems-orde en de Bronzen Leeuw toe.  

Die laatste onderscheiding is een onderscheiding voor zeer grote moed.  

De postume uitreiking vond op 31 mei 2006 plaats.    

                     

           Hieronder een afbeelding van  de posities van  De 1e Onafhankelijke Poolse Parachutistenbrigade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nou .. Ik hoop dat jullie weer genoeg leesvoer hebben gehad aan dit nummer. 

Helaas kon ik op 17 september niet aanwezig zijn omdat mijn moeder een verjaardagsetentje gaf. 

De volgende bijeenkomst ben ik weer van de partij. 

 

                                                                                            Met Veteranen groet:                 paul 
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           E E N  G O E D  B E R I C H T  V O O R  D E  V E T E R A A N  E N  P A R T N E R   
 

 

. 

                                                           Vind u het afstruinen van al die kledingwinkels ook niet zo fijn,  

                                                           voor de juiste mode moet u hier  zijn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  

 

                                        Service en klantvriendelijkheid staan bij ons in een hoog vaandel . 

 Speciaal voor de Veteranen en partners hebben wij op vertoon van de Veteranenpas een mooie korting van 10% op al uw aankopen. 

                                                                              U bent van harte welkom bij . 

                                      Blankenstijn / Thiele Mode : Griethsestraat 5 te Zevenaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Paul Meekhof     E-mail:  

     P.unifil@hotmail.com 

     P.meekhof1@upcmail.nl 


