September 1944. Arnhemmers droomden voorzichtig van de bevrijding.
Hoop en blijdschap maakten echter spoedig plaats voor angst en paniek.
Want wat een snelle zegetocht had moeten worden, eindigde als één van de
zwaarste nederlagen.
De Slag om Arnhem werd verloren; ruim 90.000 Arnhemmers moesten hun
thuis verlaten...
De Slag speelt in Arnhem nog steeds een prominente rol.
Daarvan getuigen de jaarlijkse Airborne Herdenkingen in september.
Deze indrukwekkende bijeenkomsten worden elk jaar trouw bezocht door
veteranen die nog in staat zijn de reis naar Arnhem te maken.
Samen met de Arnhemmers herdenken zij de dramatische gebeurtenissen in
september 1944. En nog steeds bezoeken duizenden mensen van verschillende
leeftijden en nationaliteiten jaarlijks de regio Arnhem. Want het was onze
regio, die een grote rol speelde in de laatste periode van de oorlog.
Daarbij zijn vele offers gebracht.
Menig auteur heeft zich laten inspireren door de gebeurtenissen tijdens
de Slag. Met het verschijnen van deze striproman wordt een nieuw element
toegevoegd aan het inmiddels omvangrijke oeuvre over de Slag.
Deze graphic novel draagt bij aan het levend houden van een verleden
dat nooit mag worden vergeten.

Pauline Krikke
burgemeester van Arnhem

Hoenderloo,
17 september,
1944

Na de zware gevechten
in Normandie krijgen
de mannen van de Duitse
hohenstaufen-divisie de
gelegenheid om ver achter
de vijandelijke linies,
op de veluwe, te
herstellen.

Voor uw prestaties
bij de gevechten in
Normandie...

De troepen staan
aangetreden in open Carre
voor een
onderscheidingsceremonie.

krijgt u
het ridderkruis
uitgereikt!

Hauptsturmfuhrer
grabner,
gefeliciteerd!

Dankuwel,
obersturmbannfuhrer!

u bent een uitstekend Soldaat!
en ik denk dat u wel een hapje
zult lusten, nietwaar?
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maar... wat
gebeurt daar?

In dekking!
Snel!

vliegtuigen...
maar het zijn niet
de onze!

grabner, neem uw
mannen en haast u...

m!
We wor
den
aangevallen!

...We moeten meteen
naar Arnhem!

daar, dat is de verkeersbrug
en arnhem!

de luchtlanding

daar gaan
onze jongens
naar toe!

Het is een tocht van 8 kilometer
van hier naar de brug!
wel wat ver, vind je niet?
we naderen
de drop zone!

waarom
lach
je?

ik??
Ik was
aan het denken...

Maak je geen zorgen,
ze zullen
het halen!
de jerries...
zij krijgen de
schrik van hun leven...

Hotel tafelberg,
oosterbeek,
hoofdkwartier van
veldmaarschalk Model

bzzzz fluister psst fluister fluister
fluister fluister psst fluister
bzzzz bzzz

Arnhem,
17 september,
13:30 uur

geallie
er
Hier ?!!den!!

ik!!e! n

onmog

elijk!

!

ik bbela

ijk
r
g
n

en
Ze hebbm
ij
het op nt!
gemu

och
Hier isalt niks!
helema

snel,
snel...

misschien
de brug, meneer de
veldmaarschalk?!

onwaarschijnlijk...!!
niet belangrijk genoeg!

meteen
Weg hier!

Allemaal eruit!

wat is
hier belangrijk???

De beste oefening die ik heb
meegemaakt, meneer!

kijk! dat is ze!
in het voorjaar
gaan we trouwen!

Ja!
reken maar!
zeker weten.

Vergis je niet!
de vijand zit daar te wachten
om tevoorschijn te komen!
Is Gough al op weg
naar de brug?

ze ziet er geweldig uit,
ouwe jongen!

jawel, meneer,
maar er is
veel uitrusting
verloren gegaan!

Ik ben speciaal bij de
luchtlandingstroepen
gegaan, weet je!

ik wil nog even wat actie
proeven voordat het
allemaal voorbij is! Geeft de
duitsers ervan langs!
wat ik je brom

wat is
dat?
nou...
niet alle zweefvliegtuigen hebbeb
het er goed vanaf gebracht!
maar toch hebbeb ze genoeg
jeeps over, meneer!

he daar,
ik hoorde dat jij
in italie bent geweest,
klopt dat?

juist!
goed zo! hier komen de parachutisten.
juis op tijd! geweldig, laten we nu voortmaken!
hou
op!
hm...

Vertel eens, hoe was dat?
heb je flink wat
Duitsers gedood?

nou?!

hou op!

?!

ik zei: hou op!!
?!

?!

?!

?!

?!

?!

?!

?!
?!

?! ?!
?!

?!

Ongelooflijk!

Dat ga ik
onmiddellijk
maria
vertellen!

We zijn bevrijd!
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Het plan van maarschalk montgomery
voor een luchtlanding bij arnhem is een
briljante maar riskante onderneming.
het Doel is om de bruggen over de Rijn bij
Arnhem te veroveren en zo een snelle
doorstoot naar duitsland mogelijk maken.
Daarvoor
worden 11.000
man ingevlogen
en gedropt, 100
kilometer
achter de
vijandelijke
linies.

Het geallieerde
opperbevel
gelooft dat op
deze manier de
oorlog al met
kerstmis 1944
voorbij zal
zijn.

twee dagen
slechts twee dagen moeten De mannen van de
luchtlandingsbrigade de brug in bezit houden.
Na die twee dagen komen grondtroepen uit
het zuiden om de mannen in Arnhem te ontzetten.
twee dagen hoeft Geen probleem te zijn want
het duitse leger is zo goed als verslagen....
De soldaten nemen drie routes naar arnhem:
‐ De Leopard (Noordelijk),
‐ De tiger (midden),
‐ de Lion (zuiden).

spoor‐
brug

verkeers‐
brug

de engelsen komen!
we zijn gered!

a! ia!
marMia
r

en je!
waar b

de hemel
zij dank!

niet nodig, Josef!
de tommies zijn er
nog lang niet!
tot Arnheim hebben
we nog genoeg tijd!

zellen we niet
liever omkeren,
menner generaalmajoor?

Vlug!

oh,
johan!

nen
ze kunm
ent
o
m
k
l
e
n!
ij
z
r
ie
h

?

?

?

Het nieuws van de luchtlandingen
dringt snel tot de plaatselijke
bevolking door.

?

?!

de troepen worden tijdens hun opmars
naar Arnhem Overal met een
overweldigend enthousiasme begroet.
ale deze mensen...
ze zijn in groot gevaar!
Sergeant, stuur ze weg!

jawel,
meneer!

meneer, het gaat niet,
ze komen steeds
weer terug!

dit is absurd!
ze verraden
onze positie!
Hotel Wolfheze,
Hoofdkwartier
sturmbannfuhrer
KRAFfT

je zult het zien,
het gaat ons lukken!

ik vraag u dringend,
generaalmajoor Kussin,
blijf weg uit
Arnhem!
de engelsen komen steeds
dichterbij!

vooruit!
we gaan!

nee!

ik moets
terug naar
mijn eenheid!

De beslissing van generaal Kussin
om de kortste weg terug naar
arnhem te nemen komt hem duur
te staan. zonder pardon maaien
de britse troepen hem,
zijn chauffeur en bijrijder neer.

?

?

moffe

n!

?

?

Ze denken dat ze tegen oude
mannen en kinderen vechten,
maar ze zijn bovenop
de keurtroepen
van de Fuhrer
geland!
Een pantser‐
brigade
nog wel!

Ik probeer ze net
op te roepen!

n
De Engeellasned!
g
n
zij

Dit n
wordtecehete
regelrmp!
ra

alles lijkt
verlaten!
Lion‐route, spoor‐
brug bij Oosterbeek,
18:30 uur

ssst!

Hebben ze niet
naar onze
inlichtingen
geluisterd?
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Kennelijk
hecht Londen
weinig
waarde
aan onze
berichten
...

ssst!

Barry
en zijn mannen
lopen nu
de brug op!

probeer jij hun
hoofdkwartier te bereiken!
ik ga door met oproepen!

we moeten n,
we
ze waarschuva
n
e
st
ko
n
te
alles!

Het

MOETons

goed zo!

lukken!

AKKoord!

Wat
nou...?

elj!!e!
snast

utrechtseweg,
19:00 uur

nou komen
de tommies...

ha

dat wilden
jullie hollanders
toch zo graag?!

tr

ek

ba
tr rry!
ek
je teru

nu te g!
!
ru
g!

heel
Arnhem gaat

eraan!!

!?

?

?

!?
!?

!
dorie

ver

jn
we zli aat!
te

on
e gewo
w
n
e
brug
t
e
r
o
e
...nou rmdraaide verkmeen!!s
de ve Arnhem inne
in

ze hebbe
n
opgebladze brug
en!

verkeersbrug arnhem,
19:00 uur

heil
hitler!

heil
hitler!

wa
met ontzeis er
annen
gebeurm
d?

heeft u nog iets
bijzonders gezien?

nee!
hauptsturmfuhrer,
hier is alles rustig!
zeer
goed!

De pas gedecoreerde
Hauptsturmfuhrer vertrekt
met zijn pantserkolonne
richting nijmegen.
Hij laat geen extra bewaking
bij de verkeersbrug achter...

ga zo door!
ik rijd met mijn
troepen naar
nijmegen!

heil
hitler!

een historische fout,
blijkt later...

e
het is kzt!
gelu

goed zo...
maar het is ons
niet gelukt de brug
in handen te krijgen...

goed zo! we hebbe Arnhem bereikt!
blijf in dekking
en geef je ogen de kost!

misschien kunnen beter
dicht bij de brug blijven om
contact met de vijand te
vermijden, meneer
goed idee!
Follow me!
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!
Zedgwatat moet

maakje
dat mt!
o
wegk

in
huis?m! ijn

Nu zijn de kinderen
wakker. Zijn jullie
nu tevreden?

Het sen!
ngel
E
zijn u
tr usk! om
Truusk,en!
kij

Welkom!

welkom in
nederland.
WELcome!

kan het
niet wat
zachter?!

wonderful!
you don’t know
how happy we are
to see you!

maar...
maar...

nee,
hier houdt niet waar!
het op!

?

look
sharp!

on
u
o
y
with r side
ou nnot
we cla
ose!

this
way!

?

Evening
madam!

tiger‐route,
19:30 uur, 8 kilometer
van arnhem

ka
contpitein! w
i
e
we nhu vijandliggen o
ebben elij
n
gewo erns k vuudrer
!
nden tig
!

erd
geproablelen
n
e
b
b
e
te v
we h
pitein!e flank aaknses!
ja, kan
d
u
s
in
he ar zonder
ma

we maken
weinig o
geen voor
en de dfuis
ternis vatgang
lt in!

ja??

tweede bataljon,
luitenant‐kolonel
Frost, kapitein!

?

sorry dat we u storen,
we komen voor de brug!
nee! nee!
nee!!!

laten we hopen dat
het bateljon van John Frost
meer geluk heeft!

alle duitsers
zijn er vandoor! ik denk
dat je er beter
achteraan kunt!

market?

ik kan u verzekeren, kapitein,
dat er nog heel wat
in de buurt zijn

we gaan ze
wegjagen!

nou,
is het misschien beter
om ergens naartoe te gaan
waar het veilig is,
kapitein? het zou er
hier wel eens heet
aan toe kunnen gaan...

lion‐route,
20:00 uur,
verkeersbrug arnhem

garden!

Kies positie in die
ik ben blij dat het gelukt is,
meneer! het ziet er niet naar uit huizen daar!
dat de brug zwaar bewaakt wordt!

lieutenant
Vlasto!

zie je die pillendoos? zorg dat je
mannen een gunstige positie
kapitein! innemen enschekael hem uit!

gaan we de
straat op,
luitenant?

ja, kapitein!

dat is
tatham‐warter
en zijn mannen.
laten we gaan!

kijk!

je kunt beter
een vlammenwerper
nemem!

Nee! Te gevaarlijk!
pak je explosieven
en volg mij!

zie je? we gaan via de kelders!
dat is de manier om je
te verplaatsen als je
niet neergeschoten wilt worden!

?? watgaan ze doen
in de kelder?

m!! !
r
a
l
a arm!
Al l...
A

? ?

Alarm!
aaah!

?
dat zul
je wel zien!
blaas gewoon gaten
in de
keldermuren

r?
daaren
s
i
wie ntifice je!
idejullie

Robert Vlasto?
ben jij dat?
michael O’hare van de
c‐compagnie!!

welkom kerels,
ik wist dat jullie
het zouden redden!
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nietieten!
sch
nog geen duitsers!
laten er wat
ondernemen!

verkeersbrug,
Arnhem,
22:15 uur

right!

Aaah! eruit!
snel!

die trap
leidt naar
de brug!
oke! bij drie!

!!
e
i
r
d
een.. .

twee...

?!

blimey!

? ?

sta daar niet zomaar!
schiet op!

!?

?

?

!?

laat de genie
alle kabels doorknippen...

zet de kanonnen op
de goeie plaats
en leg mijnen!

we willen niet
ook deze brug
verliezen!

De nacht valt over de anders zo rustige provinciestad arnhem.
De vlammen op de verkeersbrug verlichten de Eusebiustoren...

en zijn in de
wijde omtrek te zien.

De betuwe tussen
arnhem en nijmegen

Arnhem
brandt...

goed dan!
morgen rijden
we terug!
tegenaanval!

Die Nacht...

lieve Mary, met mij gaat alles goed,
ik hoop met jou ook!
na een korte strijd hebben we
de brug in arnhem ingenomen.
de duitse tegensdand was
lang niet zo sterk als we
hadden gedacht...

18 september,
09:00 uur

hoog bovenop het
Duivelshuis beziet
de hertog van
gelre gelaten
hoe
de Duitsers de
eerste
verrassing te
boven komen.
Hoe ze zich
steeds
beter organise‐
ren en
langzaam maar
zeker
de britten
bij de brug
omsingelen.

dus...
je denkt dat het
vechten voorbij is?

Alleen De mannen van de lion‐route
zijn er in geslaagd de brug
te bereiken.

ik denk dat we over niet
neer dan een week thuis zijn,
denk je niet?

Ze hebben zich verschanst in de
gebouwen rondom de brug.
Ze staan onder bevel van
luitenant‐kolonel John Frost.
John Frost is een
doorgewinterde commando,
stammend uit een
oud militair geslacht.

die nacht...

brengen De duitsers
steeds meer troepen...

en zwaar materieel in de
richting van het centrum.

en ik geloof, Monty,
ik ben wel eens vaker
ergens naartoe gestuurd, als hij zegt dat hij komt...
dan komt hij!
maar dit is het
allerergste.
het is pure,
zelfmoord!

nee!
ik denk dat dit
nog maar het begin is.

Waarom
denk je
dat?

hou je ond!
luister! wm
at is
dat voor ge
luid?

elke soldaat,
duitser of brit,
vraagt zich die nacht af of
hij de volgende avond haalt...

r!!! !!! *
e
n
j
Ze zi XX korps
het X
*onderdeel van het britse leger dat de britse eerste
airborne divisie in Arnhem vanuit het zuiden moet ontzetten.

niet
vuren!

hoe veel
zijn het
er, kapitein?

niet
vuren!
kapitein??

niet
vuren!
het zijn
duitsers...
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negen vrachtwagens, vijf gepantserde auto’s,
zes halfrupsvoertuigen en twee kubelwagens!
ze komen onze kant op!

goed... bereid je voor
dan geven we ze
een warm welkom...

vuur!!!!!
niet
vuren

is het overmoed die
victor grabner die
ochtend doet besluiten
om met zijn pantserkolonne
recht in de vuurmonden van
de britten te rijden?
Heeft de uitreiking van het
ridderkruis, amper 24 uur geleden,
hem roekeloos gemaakt?

de kolonne van
22 duitse voertuigen
wordt aan flarden
geschoten.
Slechts een enkeling
weet de slachting
te ontvluchten.

verschrikkelijk!!
een heel leger is op
weg naar het
centrum van arnhem.

een vette,
verstikkende walm
trekt over de stad.

Het gevecht
is gestopt!

ik hoor
niks!

ik denk dat
de tommies de
situatie meester
zijn!

ssst!
Wat hoor ik!?
arm arnhem!

We zijn verloren!

Nee,
het is
weg!

misschien zagen
we alles wel
te somber in!
De duitsers zullen
nu wel het
hazenpad kiezen!

We moeten de britten
hoe dan ook
waarschuwen!

wat
kunnen we
nu nog
doen?

bellen!

Hotel HArtenstein,
Oosterbeek?
Momentje...

18 september,
apeldoornseweg

Stil!

Daar is dat
geluid weer!
dat lijken wel...

kapitein! er

is
een burger aan de lijn
die ons waarschuwt
dat er ten minste 50 tanks
op weg zijn naar arnhem

Hotel hartenstein,
hoofdkwartier
generaal urquhart

Rups‐
banden
!!!!

?!?!

juist! bedank hem
heel beleefd maar zeg
hem dat ik zeer aan zijn
bericht twijfel!

ja,
kapitein!
tenslotte...
hebben we al
heel wat
sprookjes gehoord!

het duitse leger trekt
een spoor van vernieling
door de stad...

marktstraat

eusebiusplein

Vanaf het begin van de slag
zitten in de binnenstad talloze mensen
gevangen in de schuilkelders. zonder water
of electriciteit wachten ze op wat komen gaat.

in de binnenstad
Als de gevechten kort in hevigheid
afnemen kunnen sommige gelukkigen
zichzelf in veiligheid brengen...

oeverstraat

de bewoners van de
gevangenis op een steenworp afstand
van de brug worden door de duitsers
weggestuurd. Het gevaar levend
te verbranden is te groot.
die dag verschijnt er geen enkel geallieerd
vliegtuig boven arnhem. Oorzaak: mist in Engeland.
Tot ieders verbazing verschijnt de verslagen
geachte luftwaffe wel!

turfstraat

de middeleeuwse Walburgiskerk raakt zwaar
beschadigd als Een messerschmitt tegen de
zuidtoren te pletter vliegt.

Er woedt een
hevige brand in
de binnenstad.

Arnhem,
19 september,
12:30 uur

Ter hoogte van het
st. elizabeths gasthuis
hebben de duitsers een
onneembare stelling
opgericht.
Luitenant‐kolonel Dobie en zijn
mannen ondernemen een
laatste poging om
de brug te bereiken.
Tevergeefs.

eusebiuskerk,
22:30 uur

Met zware verliezen moeten
ze zich terugtrekken
naar oosterbeek.

...De klokken van het
carillon, Met een
oorverdovend gebeier,
naar beneden
storten.

oosterbeek

Lang houdt de machtige
eusebiustoren stand,
tot de vlammen vat
krijgen op het houten
binnenwerk en...

Dobie

opschieten!
redden wat er
te redden valt!

Tot overmaat van ramp verbieden
de duitsers de brandweer om in te grijpen.

hotel
hartenstein

terug!

arnhem
John
Frost

gevechtsgebied!!

De burgers van Arnhem zijn wanhopig.
Is dit het einde van hun prachtige stad?

“Het is afschuwelijk om
de chaos en vernieling te zien
in de huizen die we bezetten...”

daarvoor hebben we
niet lang meer nodig!

het zijn slechts
enkele individuen
die nog niet kapituleren...
dus u bent
bijna klaar,
bedoelt u?
John Frost battalion,
Rode school, arnhem,
15:00 uur

!!

wij hebben tanks
en de vijand
heeft die niet...

Ja! nog een
paar uur!
bericht dat
aan de
lezers!

harteljk hank!
onze lezers zulln blij zijn!
veel sukses!

Heil
hitler!

wacht!
even

snel
Joha!n,
snel!

hier!

hier!

pas op!

verdomme! we hebben

bijna geen ammunitie meer!

rt!
k vooop!
maa
t
schie

we hebben gauw helemaal niks meer
als ze doorgaan voorraden
achter de vijandelijke linies te droppen!
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brancards!!

hier!

a aa

je redt het
,
ash
let maa!r o
p!

aarH!!

cigaret,
fritz?

nu!

John Frost battalion
hoofdkwartier
19:00 uur

houd
de dr
u
erop! k

stuk
een ij
n been
z
van eraf
ligt

het komt
allemaal goed
, ASH!
de

ash!
hoor je
mij?

do er
helpt je kt
er
bovenop!weer

dank je!
het is
hier sowieso
een grote
puinzooi...

We’ve found a store
of water in one of
the cellars!

Er woeden felle gevechten
rond de verkeersbrug
in arnhem.
van de hoofdmacht in
oosterbeek valt geen
hulp meer te verwachten
en Van het xxx-corps uit
het zuiden is taal noch
teken vernomen.
het ziet er slecht uit
voor de mannen van
John Frost...

Good! Make sure
it gets to the
wounded!
They need it more
than we do!
Right!
sir!

20 september,
13:30 uur

Sir, the men are exhausted!
They have been fighting
non-stop for 75 hours!
They won’t be able to hold
out much longer!

john dutton frost
verkeersbrug, arnhem,
20 september,
01:00 uur

?

I
know!

sir! sir!
We’ve
found
water!

*Benzadrine onderdrukt de vermoeidheid en vergroot daarmee het uithoudingsvermogen.

XXx corps is obviously
having difficulties.
Time to use the benzadrine!*
Let the men take their pills!
We simply have to hold on!

het is majoor Frost!
hij is gewond!
breng hem in veiligheid!

21 september,
00:30 uur

Johnny!

wat is er
gebeurd?

is dat
de brug,
daar beneden?

De duitsers voeren
een stormloop uit
op het brandende
hoofdkwartier
van de britten.

ik ben het,
Johnny!

Johnny!
wie roept
mij?

ben ik dood?

Johnny! ik ben het!
Freddie Gough!

vader?
ben jij dat?

Freddie!!
blij je te zien!

?!
Het doek is gevallen.
Het lukt enkele britten om
onder te duiken. De rest wordt
krijgsgevangen genomen.

lukt het je
om op te staan,
Johnny?
ik ben het, Freddie!
ik raak altijd
gewond!!
neem mijn riem en
compas! je moet
doorgaan zonder
mij.

heel goed, johnny!
we geven ze waar
voor hun geld!

Van de 750 mannen die wanhopig
de brug verdedigden, hebben er
ruim 80 hun leven verloren en
en zijn er meer dan 300 gewond
geraakt.

21 september,
10:00 uur

De brug is weer open.
Duitse pantservoertuigen razen
richting betuwe om
de geallieerde
opmars te STOPPEN.
De slag om Arhem is
beslist.
Voor de bevolking is
de ellende nog lang
niet voorbij.

de duitse wehrmacht
beveelt de gehele
arnhemse bevolking
OM DE STAD TE VERLATEN voor maandag
25 september, 20:00
uur. Op weigering
staat de doodstraf.
Arnhem verandert in
een spookstad EN
WORDT DOOR DE
DUITSERS SYSTEMATISCH GEPLUNDERD.

Het DUURT negen
maanden voordat de
burgers weer naar
huis mogen terugKEREN.
De verwoesting die
ze IN DE STAD aantreffen tart elke
beschrijving.

Dank!
We hebben veel hulp gehad bij het maken van dit boek. Inhoudelijk of anderszins.
Daarvoor willen we iedereen hartelijk danken. Onze speciale dank gaat uit naar: Gijs and Tiny Bouwhuis, Wybo Boersma, Edo Veenstra, Jan Fokkema,
Berry de Reus (Airborne Museum Oosterbeek), Paul Hendriks (Glider Collection) en Johan Boekestijn.

Wat is er GEBEURd met de britse
soldaten die Arnhem niet hebben
BEREIKt en voor hun leven vechten
in Oosterbeek? Lees HIEROver in:

Bij het maken van dit boek hebben we ons beperkt tot een deel van de Slag om Arnhem. Ondanks deze beperking hebben we vele keuzes moeten maken
om in 44 pagina’s geschiedenis, waarover meer dan honderd boeken zijn verschenen, op een leesbare manier samen te vatten.
Het betreft hier geen wetenschappelijke publicatie. Gebeurtenissen zijn vereenvoudigd, aangepast en vaak op een fictieve manier in beeld gebracht.
In deze versie spreken alle figuren hun eigen taal. We willen hiermee de authenticiteit van het verhaal vergroten.

slag om

Deel 2: Hotel Hartenstein
te verschijnen 2012

Tine Bouwhuis en Hennie Vaessen
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Gebruikte quotes:
Arnhems Kruisweg:
“Jetzt kommt der Tommie, dass habt ihr Holländer doch immer gewünscht? Ganz Arnheim geht kaputt!”
One Drop too Many:
“It’s distressing to see the chaos and destruction in the houses we occupy...”

