oosterbeek,
18 september,
1944

de oude pastorie
Niets?

lukt het
al?

nee!!

ah?

ik doe
wel open!

goed!

neem me niet
kwalijk, mevrouw...

Sorry dat
ik stoor!
Mijn naam is martin!
ik ben
medisch officier!

ja?

...?? maar
natuurlijk!

we willen graag uw
huis gebruiken als
noodhospitaal
niet dat we
veel gewonden
verwachten...
wie was
dat?

een Engelse dokter.
hij wil een noodhospitaal
in ons huis inrichten.
ik heb “ja” gezegd!
heel
goed

vlakbij

general
urquhart?!

ja, wat is er,
hicks?

we hebben de antenne
hoog op de torenspits gezet,
maar zonder succes.
we kunnen londen bereiken,
maar nijmegen niet!

Generaal Roy Urquhart
is de hoogste Britse
militair van de troepen ten
noorden van de Rijn.
Kort voor de landingen
werd hij benoemd tot hoofd
van de Luchtlandingsdivisie.

Ik begrijp
het...

We hebben ook geen idee
waar lathbury en
zijn mannen zijn!
er is geen enkele
communicatie!

Goed!
Niks aan te doen. Dan
ga ik zelf maar eens
aan het front kijken!
Jij blijft hier
en neemt het
van me over!

maar...
sir?

zweijersdal
oosterbeek,
18 september

heb jij ooit
zulke soldaten
gezien, Pleun?
nee...

ongelooflijk.
ze schreeuwen niet,
marcheren niet
en zijn toch heel
gedisciplineerd!

Op dets
plaa t!
rus
Kom truus, we
gaan naar beneden,
ik wil ze van
dichtbij zien!

je bent gek!
Het is veel te
gevaarlijk!

vijf minuten!

Genoeg tijd
voor een snel
kopje thee!
kom op!

ik heb contact
met de voorhoede,
sir!

Nou
pike?

alles
gaat goed!

kom nou
mee!

wat zijn ze
knap...

Heb je al
vijandelijke bewegingen
waargenomen?
over!

chocolade?

Wat zie je er leuk uit, schat!
Mag ik je kussen?
ha,
chocolade,
ja lekker!

Ik heet
jack!

wat
zegt-ie
pleun ?

!?

kweet
niet...

!?

stil toch,
truus!

oapHa!
o
o
Als p

en maman!
dat hore

ploun?
wat ben je leuk!

ik heet
pleun!

alles gaat goed
tot nu toe ...
we trekken arnh...
binnen

?!

tactac...
hier...
tactac...

pike!
wat gebeurt er?
over!

?!
?!

dort!

varkens!

!

!

!

...
Ik heb geen
verbinding
meer, sir!

het ziet er naar uit
dat ze tegenstand
ondervinden!

ok!

vooruit!!
We moeten verder,
ploun! wees niet bang,
Ik ben snel weer bij
je terug!

dag! Dag!
jack!
oh!

kom
nou
mee!

ginkelse hei,
19 september

spring!!
spring

inmiddels is boven de
ginkelse heide de rest van
de luchtlandingsdivisie
gearriveerd...

versterkingen
maar helaas zijn de landingsplaatsen
niet meer in handen van de britten.
voor de duitsers is het
prijsschieten.

voorzichtig
...

brigadier
hackett, sir?

moment,
majoor!

!
h
c
e
o

ah!
hier is-ie!

Mijn stok?!
waar is mijn
stok?!

sir!
er is belangrijke
informatie
voor u!

Vertel het maar onderweg.
breng me nu maar naar
generaal urquhart,

snel!

Dat is het hem nou net, sir!
hij is er niet!
Hij ging naar arnhem,
en sedertdien zijn we
hem kwijt!

wat
!?

je vertelt d
at we
midden in
e
e
n
verdslag zithteftige
en onze gene en
is weg raal
?!?

Arnhem, lombok,
19 september

ow!

n!

lathbury is
gewond!

Hierhee

voorzichtig!
leg hem op
tafel!

?!

Pas
op!

offen!
m
we moeten
hier weg!

gen

lathbury
heeft gelijk,
weet je...
era

laat mij maar
achter...
jullie
moeten verder ...

al?

snel
dan!

met mij komt het
wel goed en jullie...
je kunt je niet veroorloven
om afgesneden te zijn.

er staat een tank
voor het huis,
sir!

achterom!
snel!

duitsers!
overal!

sssh...

tenzij...

we zijn
verloren!

daar en!
naarbinn

?

oef!

?

?

?

?

luister!
Het wemelt hier
van de moffen!
Kom mee!

?
?

?
hierheen...

daarboven...
daar vindt
niemand jullie!

Gaat
beertje
dood?

mam?

nee hoor,
niet hier
bij ons...

Dokter Martin?

Ziezo!
Hou beertje maar
goed vast!!

Oh, met ons gaar het goed!
is er iets wat ik
kan doen om te helpen?

ik ga even boven
kijken! jullie
blijven hier!

oh
nee!

ah, mevrouw
ter horst!
hoe is het
met u?
we hebben alles wat nodig is!
bovendien... het xxx-korps
zal snel hier zijn...

u heeft al meer dan
genoeg gedaan, weet u,
u bent met uw gezin in
de kelder gaan wonen!

arnhem,
zwarteweg,
15.00 uur

we zitten hier nu 18 uur,
we kunnen toch niet maar
hier blijven en niets doen??!

ze zijn er nog
steeds daar buiten ...

laten
granaten
gooien en
lopen

we wat
op die lui
het op een
zetten!

misschien kunnen
we een paar
duitsers doden!

maar we zouden
gauw zelf gevangen
worden genomen
of gedood door
de andere!

het is
zinloos,
sir!

u bent de generaal, sir!
u bent te belangrijk!
we kunnen dat
niet toestaan!

tuur
ostrucn
d
n
a
m
m
t!!
o
c
de
idelijk ie
u
d
t
e
o
d
l
o
v

oosterbeek,
hotel hartenstein

luistse!r
een

nee, ert
ist
l
ij
j aur mij!
a
n

dat zijn brigadier hackett
en brigadier Hicks,
sir, ze schreeuwen
naar elkaar!

?

heren!

kalmeer!
wat gebeurt hier?

?

brigadier
t hij
hackett denkt da
is
nt
da
an
mm
co
de
ie
vis
van deze di

ik b
niet eeennshet
je woord met
keus!!

hoe z
ou

j

ij
het d
zegge an
n!!?

lleekn
g ar
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a
r
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k
I
oo lij
een bpelhan!

heren!
alstublieft!

Deze sterke
duitse weerstand
hadden we niet
voorzien!

We kunnen
alleen maar
het beste
hopen!

Laten
we
dat Ur hopen
quh
snel k art
om
opdage t
n ...

dus we zitten
her af te
wachten?

Ja!

arnhem,
zwarteweg
19.00 uur

gefeliciteerd
Roy!

waarom??

waarom ik??

het opperbevel vindt
dat jij de juiste man
bent voor deze taak...

we verwachten niet
veel weerstand!
als het je lukt de brug vast
te houden ligt het Derde
rijk open!

Maak je geen zorgen,
ouwe! als alles goed gaat
vieren we dit jaar
kerstmis in Berlijn!

je hebt bewezen dat je een
uitmuntende soldaat bent!
airborne heeft een leider nodig
met ervaring aan het front!

ik doe er goed aan een
paar parachute-lessen te
nemen.
ik kom van de infanterie...
mmm...

waarom
zou je?

je bent
te oud...

je bent veel te
zwaar, en behalve
dat...

heren...
we worden meer dan
honderd mijl achter de
vijandelijke linies
gedropt!

we landen, lopen naar
de brug, nemen hem in
en houden hem vast!

de landings- and droppingplaatsen zijn hier, hier en hier!
de meeste zijn z’n acht mijl
van arnhem vandaan!

twee dagen later
vecht het tweede leger
onder leiding van generaal
horrocks zich een weg van
de belgische grens hier
naar toe en komt ons
tehulp...

waarom zijn
de landingsplaatsen
zo ver van
ons doel?

helaas is de
grond ten zuiden van arnhem
te nat voor een militaire operatie!
... en dan is er natuurlijk
altijd nog de duitse flak !

Fliegerabwehrkanone,
Duits luchtafweergeschut

door een tekort aan
vliegtuigen en piloten kan onze
divisie niet in een keer gedropt
worden. Hij moet in drie
achtereenvolgende dagen
worden ingevlogen.

we hebben het
voordeel van
een verrassingsaanval!

dat is alles, heren!
Zijn er nog vragen?

ja? Generaal
sosabowski?

de generaal vraagt zich af
of er in onze plannen rekening is
gehouden met een mogelijke
duitse reactie?

nou...

ze hebben me verzekerd
dat we niet meer tegenkomen
dan een gedesillusioneerde
brigade en een paar
oude tanks!

Hans!
vlug een beetje,
we wachten!

e

dez

e

ekt

vlo

zijn die
van ons?

ver

!!!
hoor
eens!?

daar is het,
je kunt het
duidelijk zien!

Na de rapporten
uit nederland stuurde ik
drie spitfires om foto’s
te maken!

Er is geen tijfel
mogelijk, sir. Ik
wil u vooral op deze
foto wijzen!

Er is een groot aantal
tanks in en rondom
arnhem!
de hele operatie wordt
een ramp!

hmmm...

Als ik jou was
zou ik we maar niet
zo over inzitten,
brian...

deze tanks zijn
hoogstwaarschijnlijk
verouderd en ongeschikt
voor gevechten!
waarom laat je niet
alles aan ons over?
waarom zou je
erover inzitten?

...misschien zou een
korte vakantie je
goed doen!

maar sir,
met alle
respect...

luister... brian...
je hebt de laatste
tijd veel aan je
hoofd gehad...

daar is ze,
generaal!
ziet ze er niet
geweldig uit?
ja!

morgen,
goeiemorgen, stanley!
generaal!
ik zie dat je je
morgen,
ja, generaal!
morgen,
typemachine niet ik verwacht
vandaag generaal! generaal!
vergeten bent!
goeie kopij!
morgen!

morgen, generaal!
alles gaat volgens
plan!
opstijgen in 30
minuten!

dank
u!

wat
zonde...
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gefeliciteerd, Roy...
het opperbevel vindt
dat jij de juiste man
bent voor deze taak...

...je hebt de laatste
tijd veel aan je
hoofd gehad
misschien zou een
korte vakantie je
goed doen...

je komt niet meer tegen
dan een gedesillusioneerde
brigade en een paar
oude tanks!

...heb je rekening
gehouden met
de duitsers...
...kerstmis
in Berlijn...

wakkeer
!
n
d
r
o
w

?!
De
moffen!

kern!
k
a
w rde
wo

De moffen
zijn weg!

?!

?!

de moffen...

ze zijn
vertrokken

vlug!

?!
?!

op vrije voeten
Waar komen
jullie vandaan?

?!!!

arnhem, lombok,
20 september

sergant!
Niet schieten!

dat is generaal
urquhart!

Wat een...

oh...

We zaten meer
dan 30 uur
vast op een klein
zoldertje!

hel!!!
We kunnen u een jeep
geven om naar het
hoofdkwartier te rijden.
Dat is nu in hotel
hartenstein!

stap in, cleminson!
ik heb haast!
Gewoon de weg volgen,
dan ziet u hotel
hartenstein aan uw
linker hand!

e
j
u
ho st!!!
va
de oude
pastorie

goedemorgen,
heb je
lekker
geslapen?

ja!

?!

zoet zijn!
ik ga even
boven kijken...

?!!!

?!
het spijt ons
dat we u zoveel
overlast bezorgen,
mevrouw!!

OH...
dat is
in orde!

De gewonden blijven
maar komen, zo veel
verwachtte ik er niet ...

oh!

?

OW!

kan ik iets
doen om te
helpen?

alles goed
met u?

docter? deze man
heeft hulp nodig!
ik weet het...
maar wij zijn
door het verband
heen!

?

... het is... mijn wond,
hij is gaan bloeden
auw... maak je geen zorgen...
het komt wel goed...

volg me!

dank u, mevrouw!
u bunt heel
vriendelijk!

alstubielft...
gebruik deze lakens!

flannagan,
deze man moet
oeteen geopereerd
wordeny!

mam?! wat
gebeurt er?

mam?!
wanneer
stop het
schieten?
mam?!
niet bang zijn
kinderen!
ik ben er toch!

alles
komt goed...

het is onze
generaal!

hij is weer
terug!

sergant!
wat doen die
mannen?!

Ze proberen
aandacht te
trekken voor de
bevoorradingsdropping!

kijk!

hier!
hier!

de bevoorrading van de troepen
in en rond arnhem vormt een
groot probleem. vrijwel alle
afgesproken dropplekken zijn in
handen van de duitsers.

bovendien neemt
De duitse flak
de toestellen
genadeloos onder vuur.

3-2-1-go!

in de toestellen
wordt koortsachtig
gewerkt.

d’r
uit!!

taan
we bsrand!!
in

zek
niete!r!

spring!

schiet op!

ze draaien
om...

wat doen
ze daar?

let maar niet
op de voorraden!

asjeblieft!

spring!

ondanks enorme
heldenmoed valLEN
ook deze keer weer
de meeste voorraden
in duitse HANDEN.

generaal
urquhart,
sir!

hallo, sir! goed om u te zien!
we waren bang
dat u ons voorgoed
verlaten had!
hallo
hancock!

uw thee en het
hete scheerwater
staan klaar, sir!

dank u!

t,
Alsjeblhieeft
laat en...
ophoud

HÉ?!
opt.
Het is gest

Ben je klaar
om te vertrekken!
ze komen zo!

Hoor!
daar zijn
ze al!
f

klo

f

klo

f

klo

?!?

handen omhoog!

zitten hier nog
engelsen?
snel,
antwoord!!

goedzo. Wilt
u cigaretten hebben?

nee! Nee!
alleen burgers!
alleen burgers!

die zijn werkelijk
goed! ze komen van
de engelsen ...

nee dak u!
ik rook niet...

zoals u wilt!
wees niet bang...
met deze engelsen
rekenen we wel af!

chocolade?
nee!

haha
ha!

Ze vechten weer!

?

an
we gaan aenradood!
we ga

?!?
zijn hier
nog duitsers?

we komen later
voor hem terug!

we hebben een
geonde kamaraad
we moeten hem hier
laten!

Oh,
mijn God!

Hij is er
slecht aan toe!

Zoek verband!
Ik Druk de wond dicht!

jack!
het is

jack!

?

?

?

oosterbeek,
22 september

Beschrijf de
situatie, heren!
in de kelders
van hotel
hartenstein
hoofdkwartier
van de britten

hiet lijkt erop dat we hier
in Oosterbeek vast zitten!
maar we hebben stellingen
ingenomen rondom dit hoofdkwartier tot aan de rijn!

nou... niet zo goed, ben ik bang...
We kunnen john Frost bij
de brug niet bereiken!
we weten niet of we
hem ong in handen hebben....

Perimeter
22 september
1944

doetinchem,
duits hoofdkwartier

hotel
hartenstein

we hebben ze
nu allemaal bij
oosterbeek
omsingeld!

oude
pastorie

rijn

oude
kerk

de oorlog gaan
we verliezen, maar
deze slag winnen we!

zo is het!

de mannen zijn volledig uitgeput!
ze hebben honger, ze hebben weinig
munitie meer over en
de meesten zijn gewond...

de duitsers hebben
alle sleutelposities
om ons heen ingenomen!

kom!
we gaan
aan tafel!

verdomme! deze
kerels zij experts in
improvisatie.

aaah!

ze hadden ons verteld
dat we allen tegen
kinderen en oude mannen
hoefden te vechten...

goed!

is er nog
iets over
om te drinken?

nee,
sir
proost!

proost!

wijn?
nee, bedankt!
ik heb geen dorst!
geef het maar
aan de mannen!

maar we hebben
dit gevonden...

de oude pastorie
22 september,
21.45 uur

natuurlijk
ik zal het doen, vader,

dankuwel
mevrouw...

ik zal het ze
graag voorlezen!

hoe gaat het
vandaag met
jou, peter?

met mij
gaat het
goed,
mevrouw!

ik kan maar niet
in de juiste
sfeer komen...

ik heb het gevoel dat
er geen einde komt
aan deze nachtmerrie...

ik had zo’n fijne droom...
ik was thuis bij
we waren in de tuin...
mijn ouders...
de zon scheen...
de bloemen
bloeiden ...

... uw tuin doet me
denken aan die van hen!
hij is zo mooi!
dankjewel!
we houden er
allemaal van...

mijn man zit graag in de
schaduw van de bomen...
mijn kinderen spelen
er verstoppertje...

peter!?

hij is dood,
mevrouw...

ik voel me er
altijd gelukkig,
Peter...

...en spoedig zullen
we dat allemaal zijn...

de duitsers zullen
ons een voor een
afslachten!

stop!

misschien moeten
we wegrennen,
nu we nog kunnen!

geen
paniek!

en anders verbranden
we levend wanneer dit
huis in brand vliegt...

luister niet naar
hem! van nu af aan
is het ieder voor zich!

ik wil niet
sterven, ik
wil leven!

ja!

lopen!
ren v
je levoeor
n!

??

?

gij hebt niet te vrezen
verschrikkingen
van de nacht...

?!

?

?!

??

?!

?
...voor de pijl,
die daags vliegt...

...al vallen er
duizend aan uw
linkerzijde...

...en tienduizend aan
uw rechterhand...

een weldadige rust
daalt neer
over alle mannen
in de pastorie.
tot u zal het
niet genaken...

Het lijkt wel
of het schieten buiten
er niet meer toe doet...

dan...
breekt Na een
lange nacht
de ochtend aan.

Graeme!
wat kan ik
voor je doen?

Generaal
urquhart,
Sir!

hartenstein

sir!! de situatie
in de ziekenhuizen
is hopeloos!

ze zijn overbevolkt...
er zijn geen dekens en
er is geen morfine meer...

zuster!
houd de patiËnt
goed vast!

hotel schoonoord

Daar gaat ie!
op hoop
van zegen...
bovendien liggen
we constant onder
vuur van granaten!

uche

ja.... dokter
maar
de patiËnt...

Goeie God!
Alles in orde
zuster?!

...de patiËnt
is dood...
alstublieft...
laat me met de
duitse commandant
praten!
ik wil deze mannen
naar de ziekenhuizen
in Arnhem evacueren!

wat stelt
u voor?

goed, ik ben het met u eens!
als u maar duidelijk maakt
dat u een humanitaire missie
heeft en geen militaire!
goed,
sir!
Die dag zwijgen
om 15.00 uur tijdelijk de kanonnen.
meer dan 700 gewonden worden
uit het oorlogsgebied geËvacueerd.

zuidkant
perimeter,
21 september

niet
schieten...

niet
schieten
...

stop!!! stop!!

het is een vergissing! deze
mannen komen ons redden!
het moeten de
polen zijn...

in godsnaam!!

stop!!!

de polen
...

aarom
maar we aan de
z
landen sde kant
r
e
e
verk
rivier?
van de

hotel hartenstein,
25 september

goed!

roep generaal
urquhart
snel!

generaal
thomas,
sir!

Roy Urquhart hier!
wat is het nieuws?
over!

...
...
roy...
...
goed je
te horen!
...
...

operatie berlijn
volgens onze informatie
hebben de duitsers hun
manschappen van nijmegen
naar Arnhem verplaatst,
over!

daarom hebben we
besloten om al onze
troepen ten noorden van
de rijn terug te trekken!
er zijn genoeg boten voor
een veilige overtocht,
over!

...
...
de operatie heet
berlijn! over!

...
...
... veel geluk! ....
over!

immediate evacuation
will start tonight
at 22.00 hours and will
be covered from the
south-bank, over!

maak je geen zorgen
beste kerel, als alles
goed gaat vieren we
dit jaar kerstmis
in berlijn!

roep mijn staf
bij elkaar! we
hebben marsorders
gekregen!

Op het laatste moment
wordt alle materieel
onklaar gemaakt.

dan is eindelijk
de dag voorbij.

heb je het
wat denk je wel
dat je aan het niet gehoord?
we gaan weg!
doen bent?
Orders uit londen!!

zorg ervoor dat je
laarzen goed zijn
ingepakt! We mogen
geen geluid maken!

goed!

wat
is er?

maak je gezicht zwart!
ge gaan in de nacht
verdwijnen!

rot om alle
gewonden achter
te laten...

generaal?!
we hebben geen keus,
sir, we kunnen ze
niet meenemen!

ga!
veel geluk generaal!
ik hoop dat jullie
het redden!

Door de donkere
straten van
oosterbeek...

Door de bossen...

25 september,
22.00 uur

verslagen, verscheurd en verfrommeld
slingert het restant van de eens zo trotse strijdmacht
zich als een lang lint door de uiterwaarden naar de rijn.

Bereiken ze
heelhuids de overkant?
en Wat zal er
gebeuren met hun
achtergebleven
kameraden?

Lees het in:

deel 3
operatie Pegasus
verschijnt in 2013

