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warschau,
8 september,
1944

39
dagen
*

*39 dagen al
vechten we tegen
een enorme
overmacht aan
duitsers.

en wat
doen
de sovjets?

niets!
de sovjets
laten de zonen
van warszawa
gewoon stikken!

die zwijnen!

alles
veilig!

Hier is het!

sst!
zofia!

Hier moeten we naar boven.

de Britten laten
ons ook barsten*
onze landgenoten
in engeland zijn
onze enige hoop!

?!

?!

alleen generaŁ
sosabowski
kan ons komen
redden!

?!

!!

stil

Hier klopt
iets n*

handenog!
omho

een !!!
val

nen!
zwijMij
krijgen
jullie
niet*

?!

zofia!
nee!

?!

?!

stop!!

Mijnheer?

klop p
klo

generaal
sosabowski??
gaat het
goed met u?

Ja, het gaat goed,
mevrouw hudson,
Het was maar
een nare droom*

heilige maria
arm arm
warszawa*

?

Sinds 1941 traint er een
brigade vaderlandslievende
polen in schotland.

stanisław sosabowski
largo house
Schotland,
13 maart 1944

onder leiding van de bekwame
generaal StanisŁaw sosabowski
wacht de poolse adelaar op een kans
om haar aandeel te leveren aan
de bevrijding van het moederland.

nou,
generaal browning,
wat vind u
ervan??

u heeft hier eersteklas
soldaten,
Monty* zal blij
zijn.

dankuwel,
generaal!

u weet*
We zullen ze snel
nodig hebben.

?

heel goed,
generaal
sosabowski
heel goed!
We plannen
een luchtlandingsoperatie
aan het westfront*

?????
*monty: veldmaarschalk montgomery

het westfront,
mag ik u er aan herinneren,
generaal...

Ik weet het!
*met alle respect,
Ik twijfel niet aan
mijnheer, deze mannen
trainen voor één enkel doel, uw patriotisme generaal,
maar we hebben
de bevrijding van ons
weinig keuze*
arme moederland polen

Kijk naar uw mannen!

ze zitten vol vechtlust,*
ze zijn bereid om ieder te doden
die op hun pad komt!

We hebben uw
mannen nodig.
Generaal* ik moet
u er aan herinneren dat
de poolse regering in
ballingschap over hen
beslist*

*en verder niemand!

Hmm*

Ik ben het er niet mee eens.
Maar laten we geen ruzie maken,
generaal sosabowski.

Nee,
generaal*

alleen
vijanden*

*Binge: montgomery”s woord voor
soldaten met enorme vechtlust.

Mijn
echtgenote,
generaal!

Stamford Engeland,
12 september 1944

luitenant
dyrdra?

?!

Kijk eens*
Wie is toch die vrouw
die daar steeds
heen en weer loopt
midden in de nacht?

je echtgenote?
Ach, wat egoïstisch van me.
ik werk maar door
en houd je weg bij je
huiselijke plichten.

Maar ik heb geen tijd
te verliezen, dyrdra.
hoe kan ik anders een
veldslag voorbereiden
in amper 5 dagen?

Voor D-DAY
konden ze vijf maanden
uittrekken
*
en toch
zal ik
moeten.

generale?

Mijn vrouw vroeg me gisteravond
in welk vliegtuig ik zou zitten.
Toen ik antwoordde dat ik
natuurlijk in dat van u zou
gaan, zei ze:
Goddank!

Wat is er,
dyrdra?

dan kan je tenminste
niets gebeuren.
Die oude Sosab heeft
altijd geluk.

vooruit!
maak dat
je thuis komt.

Ach*

goede nacht,
generaal!

laten we hopen
dat je vrouw
gelijk krijgt*

zondag,
17 september

?

Succes!
veel geluk,
urquhart*

*we zullen het
allemaal
nodig hebben*

vervloekte
mist*

drie dagen later,
spanhoe airfield

het drielse veer
elke dag vechten en sterven
er soldaten in nederland*
en wij zitten
hier vast vanwege het
slechte weer!!

?!

!!

vlucht uitgesteld
voor 24 uur!
te wijten aan
slecht weer!

!!
?!

de mannen zijn
niet meer te houden*
Als we morgen niet
vertrekken gebeuren
er ongelukken*
terug naar
de barakken*

Dat is al
de derde
keer!!

verdorie!!

vervloekte
mist!

*misschien hebben
we morgen
meer geluk*

21 september*

al!
genernieuws
uit
Holland!

?!

Het lijkt erop dat de
mannen bij de brug het
niet gehouden hebben.
Generaal urquhart
zit vast in oosterbeek
en heeft hard versterking
nodig!

uw troepen worden nog
wel ten zuiden van de rijn gedropt!
maar nu steekt u over
met het drielse veer!

Begrepen!

!

al
a
r
e
gen

we gaan!
de mist trekt
op!!

!!!

majoor!
een
laatste
vraag*

?

het pont*

Peter?

drielse veer,
Nederland

wat
doe je?
Waarom
kap je de
kabels van
het veer?

we weten absoluut
zeker dat het pont
nog in Britse handen is,
generaal!

succes,
generaal!

*weet je zeker dat
het nog in bedrijf is?

het moest
jongen*

*de duitsers mogen
het veer in geen geval
in handen krijgen.

maar
Peter*

*je
vergeet
een
ding*

komen
*Hoe mmies nu
de tovier over?
de ri
Janek!

Die mensen
zwaaien naar
ons.

lieve
god*

geen zorgen!

kijk eens naar
die oude
sosabowski!

Nee,
szymon*
*met sosa
in de buurt
kan ons niks
gebeuren.

TAK!

Ze zijn blij
met onze
komst.

zo rustig*
alsof hij thuis
in zijn bed ligt!

wat zijn
toch die
witte
wolkjes?

afweergeschut!

lieve god,
ik mag niemand
laten merken
hoe ang ik ben.

b

we vliegen
onder vuur.

21 september,
17:15 uur

help!

wees gegroet maria,
vol van genade

oef!

alle duivels!
die spandau* daar
moet onmiddellijk
wat aan gebeuren!

ige!
r
e
jullie
sm ffen oorlog
is
o
m
voorbij!

?
?

spandau
buiten gevecht,
generaal.

Mooi. mooi.

?

fox, baker, oboe
ontvangt u mij,
ontvangt u mij?

over!

Stuur een verkenningspatrouille
richting het Drielse veer
en roep onmiddellijk
generaal urquhart op!
ja,
generaal!
*Spandau: duits MG42 7.9mm machinegeweer

Het eeuwenoude Betuwse dorpje Driel*
tot op dat moment is het grotendeels
van oorlogsgeweld gespaard gebleven*

polen in driel
*maar dat zal
snel veranderen.

oosterbeek

doorwerth

Arnhem

ijn

oude
kerkje

orl

westerbouwing

spo

rijn
veer

driel

boerderij
de schuytgraaf

jamfabriek
baltussen

Nieuwe troepen
in sector z
geland!

*vlug
doorgeven*

herhaling!
sector z!
sector z!

legereenheid hohenstaufen
heeft het begrepen!
neemt snel maatregelen*

geen
reactie!

Hello fox baker oboe.

ontvangt u mij!
ontvangt u mij!

Over!

Verdorie!

Okay! Als er granaten
vallen tussen deze bomen
zijn we de klos!

Nee!

Tommies!

we zijn
pools!

Hallo!

wegwezen hier!

?
Hell

tommieos

we gaan
richting driel.

?

!

en zo trekt de 1ste poolse onafhankelijke parachutistenbrigade driel binnen.
waar Ze als helden worden ontvangen door de nieuwsgierige bevolking.

we zijn
polen!!

kom op,
tommies,

lachen!

sto p! JarosŁaw!!
de vijand zal niet lang
op zich laten wachten.
stoppen met die onzin!

wat een blije,
aardige mensen.

zie je
wel?

r
kijk oefn ezijn
gewond lieft*

en alsjeb

ensen
maak ldijiek mdat ze
duideden in een
mid eland zijn!!
oorlog b
ale!
geneernerale!
g

generale!

?

het veer is
verdwenen!

generale!

duitse troepen
naderen vanuit
het oosten!

we
doen het
volgende*

generale!

later
hoofdkwartier
sosabowski

verdraaid! daar
was ik al bang voor!
we komen hier
vast te zitten!

wie maakt daar
zo’n lawaai?!

Ah* um?
zwolaŃski??
ben jij
het?

generaal* nieuws
van de overkant,
van generaal
urquhart!

wij zagen jullie
komen en probeerden
jullie op te roepen
maar kregen geen
verbinding*

Ik heb onmiddellijk
aangeboden om de rijn
over te zwemmen*

generaal urquhart smeekt u hem
zo vlug mogelijk te hulp
te komen. De duitsers maken
korte metten met
zijn divisie*

Je hebt gelijk.
Zeg aan de generaal
dat we komen*

graag!

maar hoe komen
we nu aan
de overkant?
we hebben
geen boten
*

vannacht nog!
We vinden
wel een manier!

alstublieft, generaal,

Het Moet*

zelfs 10 mannen kunnen
het verschil
maken*

dankuwel,
dank u.

Ik zwem terug
met uw
antwoord!

Groesbeek,
twee dagen later,
23 september

George?

wat doe je in hemelsnaam
daar beneden??

Hoofdkwartier
Generaal browning

in dekking gegaan,

het spijt me, generaal*
ik had de indruk dat we
onder vuur
lagen*

in sicilië
was het veel erger!

Nu,

geef me
je bericht!

de moffen willen
vervelend om tegen
ons uit deze heuvels verjagen
oude mannen en kinderen
met alle middelen die ze hebben, te moeten vechten.
Ik
weet
niet
waar
ze
nou,
maar och* Ik kom hier
hun troepen vandaan
generaal*
om wat actie te zien,
halen*

nonsens!
hmm*

nog nieuws van
Urquhart?

*een paar honderd man hebben
hetzelfde verhaal,
waarom doet sosabowski
de overkant gehaald ten koste
zijn divisie loopt op
niets?
Wel,
van vele levens.
z’n laatste benen.
dat is niet goed genoeg
houdt het nauwelijks nog stand*
ze moeten beter
hun best doen!
ze hebben al driemaal
het lijkt erop dat
en de polen?
de rijn proberen
ze in driel
over te steken.
vastzitten.
zwemmend, met
geïmproviseerde vlotten*

I’ll see to it myself,

Everybody has to
take that extra step.

just as soon as I’ve cleared
this mess up.

Driel,
een dag eerder

sosabowski
maakt een inspectieronde
langs zijn troepen*

*op een oude damesfiets*

*tot grote hilariteit
van zijn mannen.

generaal?!

er naderen twee
pantserwagens
generale*

*ik zie geen
kentekens*

laat
kijken!

? ! stop

het zijn
britten!

Houd ze
tegen*

ik zie
ze*

e op
*voormzij
n
onze en!!n!e
rijd

kapitein, kijk!
op zeven
uur!

?!

!
stop

het lijkt erop dat
we ons doel hebben
bereikt*

hallo,
kerels!

!!
m
o
k
l
e
w

bent u
generaal
sosabowski?

ik heb een
bericht van
generaal browning
voor u.
ja!

Ik ben kapitein Wrottesley.
We zijn de
voorhoede
van het 30-leger!

goed.

?

Het britse commando
wil u spreken.

op topsnelheid, om vijandelijke kogels
te vermijden, breekt sosabowski
door de duitse stellingen
voor overleg met
de britse legertop.

24 september

de valburg conferentie
we zitten in de val!
vanaf de westerbouwing
bestrijken de duitsers
het hele terrein.

hier moet
het zijn,
generale.

?!

?

Ah,
sosabowski
*

Ik moet de britten ervan
overtuigen dat we beter
westelijker de rijn kunnen
oversteken, liefst met
een hele divisie!

*gaat u
zitten

Het lijkt wel
een krijgsraad!

uw vertaler
kan achter u
blijven staan!

heren!

de divisie van
generaal urquhart is in
ernstig gevaar.
tot nog toe zijn
de poolse oversteken
niet succesvol!

?

daarom geef ik nu de opdracht
voor nog twee rijn-oversteken!
het 4de battalion dorsets
zal de eerste oversteek nemen*

*gevolgd door
het eerste poolse
battalion.

nee!

ze willen mijn
troepen opsplitsen.

Generaals!

met alle respect*

offer onze soldaten
niet!

ja?

de oversteken
zullen vanavond,
bij het drielse veer
plaatsvinden!

Generaal
sosabowski?

Mijn generaal zegt:
met alle respect,
heren, maar*

De acties worden uitgevoerd
op de manier ik net zei,
op de posities ik beschreef!

el!
w
u
k
n
Da

ik dank
u,
heren!

!

generaals!

offer onze
soldaten
niet!

u wint hier niets
deze
*denk eraan, generaals
mee! een battalion
conferentie al acht dagen en nachten
maakt geen verschil! is afgelopen!
sterven niet alleen
een hele divisie
poolse soldaten maar ook
moet oversteken!
de beste britse zonen!
de orders van
generaal browning
moeten opgevolgd
worden!

genoeg!

als u, generaal sosabowski,
de orders niet opvolgt, dan zoeken we
iemand anders om het commando te nemen
over de poolse
airborne troepen!

*en
Wat doen
we nu,
generaal?

Niets
luitenant
*

ik hoop dat
ik duidelijk
ben*

*we gaan
Terug naar
onze stellingen!
en doen wat ons
gezegd wordt!

voorzichtig*

24 september,
21:00 uur

Die nacht zoeken twee
canadese vrachtwagens met
boten voorzichtig hun weg
naar de rijn.

naar
rechts*

weet je
het zeker?

ja *omdat ik het verschrikkelijk zou hou op met
vinden om in de handen van
deze nonsens,
*
duitsers te vallen.
rij door!
de troepen aan de rijn
hebben deze boten hard nodig,
weet je.

*mijn navigatievaardigheden
zijn beroemd in het
hele leger!

kijk?
wat zei
ik je?

god
zij dank!

!

oog
h
m
o
nengelse
Handerotzakken!

naar
links!

ja,
het zal wel!

Hallo!!

blijf daar niet
staan!
snel,

help met het
uitladen van
deze boten!

*navigatievaardigheden
beroemd in het hele
leger*
imbeciel!

generaal!

onze boten zijn
gearriveerd maar de boten
van de dorsets zijn in handen
van de duitsers gevallen!

driel,
21:50 uur

de oversteek van
de dorsets is
de belangrijkste*

zij vervoeren de
meeste voorraden.

?!
mannen!

onze oversteek gaat niet
door! we brengen onze
boten naar de dorsets!

goed!
Voor de dorsets wordt
het een nacht om niet
gauw te vergeten.

*ze bewaken de rijn intensief
en vuren lichtkogels af die
de omgeving en de 300 dorsets
die de oversteek wagen in een
heldere gloed
zetten*

Er is inmiddels zoveel tijd
verloren gegaan dat
de duitsers op de westerbouwing beseffen dat er iets
staat te gebeuren*

*moordend vuur treft
een groot aantal mannen.
tientallen boten drijven
onbemand rond.

die nacht bereikt geen gram
voorraden, materieel of munitie
de soldaten van Roy urquhart
aan de overkant in oosterbeek*

Het britse opperbevel
beseft dat het bruggenhoofd ten noorden van
de rivier niet te houden
valt*

britse
perimeter
r

ijn

op 25 september krijgt
generaal urquhart
het bevel tot
algehele terugtocht.

de volgende
ochtend

de oversteek

luitenant!
er is een boodschap
voor de generaal!

heilige

sosabowski slaapt.
hij is drie dagen lang
in touw geweest

maak
licht!

Hij oisd!
do

maria!
Wat een
klap!

is het
dringend?

er zijn hier
gewonden!

luitenant!

De generaal?!

hoe is het
met de generaal?!

l

generaa

Daar heb
je hem!

goed!

Ik ga hem
roepen!

Ik wist
het wel!

het geluk laat
sosabowski
nooit in de steek!
uche

waar zit
je?

dringend bericht
van het opperbevel!

zeker!
van het
opperbevel!

geef op!

!

hangt
ervan af
hoe je het
bekijkt*
het is
voorbij,
dyrdra
*

goed nieuws,
generaal?

?!

uur
2:00 oepen
2
om
tr
ond alle
v
a
n
van den
rde

wor n noo
e
te

ijn
r
d
*
vanterug okken

r

get

de rijn,
nacht van
25 op 26
september

Driel, jamfabriek,
26 september,
05:00 uur

dankzij
het dekkingsvuur van
de poolse adelaar
slagen die nacht
zo’n 2000
britse militairen
erin om heelhuids
de overkant
te halen.

die arme jongens
zijn uitgeput*

snel! meer dekens
en meer rum!

dank u, mevrouw
dit fruit smaakt hemels!
mijn rantsoen was
drie dagen geleden op.

Ik ben gewond geraakt,
maar mijn maten slaagden er
gelukkig in om me aan de overkant
te krijgen

Ik heb altijd gevoeld dat
deze hele onderneming
van het begin af aan
een ramp was*

toen de boten stopten
stonden er nog honderden
mannen aan de kant
te wachten*
Ik kon het alleen zwemmend
halen.

pas als we
nijmegen
bereiken*

het is een wonder
dat we nog leven.
god zegene de polen.

ik zag een knul verdrinken
doordat het gewicht van
zijn kilt hem naar
beneden trok.

Mijn boot was geraakt
Ik moest zwemmen
veel mannen verdronken
het was een nachtmerrie.

zijn we
hier
veilig?

nee, nog
niet*

Hoe komen
we daar?

,
e, jongens
het spijt m
we lopen.

is het
ver?
maar
15 mijl.

e
Latenanw!
ga

Nijmegen,
26 september,
09:30 uur

what
are they?

Do diabŁa,
wat een
mislukking*

I’m not sure,
they seem to
be british*

wie gaat
hier de schuld
van krijgen?

WIE???

Oosterbeek,
26 september,
9:30 uur

De perimeter is nu helemaal in handen van de duitsers.
Niet alle tommies is het gelukt om de rijn over te steken.
de meeste gewonden, aalmoezeniers en medisch personeel
zijn noodgedwongen achtergebleven*

overwinnaars en verliezers
terwijl de achterblijvers worden afgevoerd,
vieren enkele kameraden op de utrechtseweg
triomfantelijk hun 0verwinning met veel drank
en buitgemaakte jeeps.

In een kelder
ergens in
oosterbeek*

Momentje*
en
dokter?

hij heeft geluk!

Een centimeter lager had hij
niet overleefd! Ik heb hem
verbonden, maar Hij mag
voorlopig niet vervoerd
worden.

hebbes!

Niet vervoerd worden?
maar hij kan hier
niet blijven*

Hij komt
bij!

Waar ben ik?
ben ik dood?

het spijt me,
Ik moet weer verder
*

t

Veel
sterkte.

O
a

Wacht
dokter!

ik help u.

rb

un
s t
ss
g

s r

?

attentie! attentie!

nu!

?

Oosterbeek wordt sperrgebiet!
iedereen moet weg! nu!
attentie! a*

Oosterbeek
wordt
sperrgebiet!

attentie! attentie!
Oosterbeek wordt sperrgebiet!
iedereen moet weg!

!?

Wat betekent dat, Jan,
sperrgebiet?
Dat betekent dat
de moffen ons
hier allemaal weg
willen hebben*

Maar* Mijn God! en nu?
Waar moeten we heen?
en wat moet er met
hem gebeuren?

maakt u zich over mij geen zorgen*
Ik ga terug naar mijn eenheid,
en*

luister

We kunnen hem toch
niet zomaar
achterlaten*
*maar hij
kan ook
niet lopen.

er!
Luisktheb een idee!
I

Haal boven een
oude jas van mij
en mijn hoed*

!?

in de oude pastorie
”het tijdelijke noodhospitaal”
zijn de gruwelijke gevolgen
van de gevechten goed zichtbaar.

In de hitte van de strijd
was het onmogelijk om de doden te begraven.
de mannen binnen hadden geen andere keus
dan de doden door de ramen naar buiten gooien*

?

sssst!
mama?

mam?

luister!

horen jullie
het niet?

wat is er,
mammie?

?

vlug!!
kleed
je aan!

mama?
wat is
er?

?

?

die
stilte
*

het
is
voorbij!

de kanonnen
zwijgen!

snel!

iedereen
wegwezen!

?
?

pak je
spullen, kinderen.
we gaan*

weverstraat,
26 september

in oosterbeek bevinden zich nog
tientallen achtergebleven britse soldaten,
die de oversteek hebben gemist.

staan
blijven!!

godver!!

ik geen papier!
ben nederlander!
vervloekt*

papieren!

meteen neerschieten
dat is het beste.

een
tommy!

prima*

dankuwel*

zal
gebeu*

moment!

soldaten zonder uniform kunnen onmiddellijk
als spionnen worden geëxecuteerd omdat zij
niet langer beschermd worden door de conventie van genève.
De tussenkomst van een passerende duitse oorlogsfotograaf
redt toevallig het leven van kapitein barry ingram.

Goed*
neem hem mee
en breng hem naar de anderen
de commandant zal over hem
beslissen!

oef!

oosterbeek,
dreyenseweg,
26 september

niet kijken,
Truus*

Gelukkig dat we
die ouwe kar nog
hadden*

Jack valt niet
op tussen al
die mensen.

bovendien hebben
dIe moffen nu wel
andere dingen
aan hun ho*

agen...
stop!
aten!
jullie daar,
met de kar*

?!

!
p
o
st

de jongen kan
gaan*

Neemt u deze oude
dame op uw
wagen.

ja,
maar*

?????
wat?!

EH,
natuurlijk
*

De jongen*
kan hij niet
spreken?

Nee,
geen woord!
sinds enkele dagen
niet*

wegwezen!
doorlopen!

dank u,
meneer,
*

Duizend
maal
dank!

De slag om arnhem is voorbij.
Tijd om de balans
op te maken.

statistieken
13000

man
*circa
vochten aan geallieerde
zijde*

aan de kant van de
geallieerden sneuvelden
ongeveer

1500
man*

14000

*circa
aan duitse zijde.

*aan duitse zijde
circa

1600.

500

rond de
burgers stierven
door oorlogsgeweld*

*en Arnhem en vele dorpen
aan de veluwezoom zijn herschapen
tot een chaos.

100.000 burgers

en nu moeten meer dan
evacueren uit het gebied
rond betuwe en veluwezoom*

*zij zoeken onderdak
in de dorpen rondom.
daabij komen ze terecht
in schuren, bakhuisjes
en zelfs kippenhokken.
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de verkeersbrug in arnhem,

die de slag
vrijwel zonder schade heeft overleefd,
wordt op 7 oktober 1944 alsnog verwoest
door een amerikaans bombardement.

majoor John Frost

die zo’n belangrijke
rol speelde bij het veroveren van de brug
wacht samen met meer dan
britse paratroopers in duitse
krijgsgevangenschap op het einde van de oorlog.

6500

Generaal Model

behaalt in Arnhem
zijn laatste overwinning.
Na het Ardennenoffensief
pleegt hij aan het einde van
de oorlog zelfmoord.

generaal urquhart en de paratroopers
die erin geslaagd zijn om de rijn over te steken,
keren heelhuids terug naar engeland.
Daar wacht hen een nogal lauwe ontvangst.

Voor veldmaarschalk montgomery,
de bedenker van het oorspronkelijke plan,
is Market garden voor meer dan
procent
geslaagd.
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Voor Generaal Sosabowski krijgt de Slag
om Arnhem een onaangenaam staartje*

wilt u alstublieft
een brief voor me typen?
strikt vertrouwelijk.

generaal
browning?

u kunt
beginnen,
meneer.

ja zeker,
meneer.

ah,
mevrouw white.
kom binnen.

Engeland,
hoofdkwartier
Airborne Corps,
20 november 1944

goed*
het is voor generaal weeks,
afgevaardigde hoofdofficier
van de generale staf.

generaal, Ik heb de eer
om u de volgende zaken betrekking
hebbende op Generaal Majoor Sosabowski
tijdens de operatie “Market”
onder uw aandacht te brengen”*

roved
bowski picult to
a
s
o
S
l
a
diff
ener
Major G to be extremelylty” was
u
lf
s
himse h. The ”diffic
mander o
ls
a
work witt only to the com
t
re
ing bu
blijkt no ie hij viel plann ieren van ande
ic
w
f
onder k bij de stafof
hij
maar oo e eenheden.
, hoewel
t is
Airborn rd duidelijk dat ldaat is, hij nie het
n
o
e
Het w ld een goed s
sen aa
n te pas
.
fe
ongetwij s om zichzelf aaen commandantd om
a
r
t
e
w
is
o
t
t
r
hu
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staa
an parac
iek en te
niveau vicier was twistz
Deze off

TIK
TIK
TIK
TIK
TIK
TIK

Met Majoor Generaal Sosabowski
blijkt moeilijk mee samen te werken.
De moeilijkheden betreffen niet alleen
bij de commandanten onder wie hij
viel, maar ook bij de stafofficieren van
de andere Airborne eenheden.

TIK
TIK

was twistziek en te beroerd om zijn
aandeel te leveren in de uitvoering
tenzij er van alles gedaan werd voor
hem en zijn brigade. Deze officier viel
mij en mijn staf, die een erg moeilijk
gevecht voerde om de corridor open te
houden lastig over iets als twee of drie
vrachtwagens voor zijn transport.

generaal,

Wanneer
denkt u dat
ze ons zullen
inzetten voor
de bevrijding
van polen?

*Ik ga
in elk geval
niet mee.

?

*een mooie
gedachte,
Dyrdra*

hmm*
vrij
polen*

Maar
generaal*

Ik word
overgeplaatst,
dyrdra*

?

*ze vinden
mij moeilijk
en onhandelbaar.

tweede kerstdag,
1944

generaal Sosabowski geeft zijn
commando over de eerste
onafhankelijke poolse parachutistenbrigade
door aan zijn opvolger.

even daarvoor zijn de mannen nog in
hongerstaking gegaan uit loyaliteit aan hun
geliefde leider. De opstand werd door
sosabowski zelf de kop ingedrukt.

TIK
TIK
TIK
TIK
TIK

*stuur het zo snel
mogelijk naar
het oorlogsbureau
in Whitehall SW1.

epiloog
nabij ede,
14 november

operatie pegasus
Welkom,

de kust is veilig,

Herman,

kom. ze
verwachten ons*

niets verdachts
gezien
onderweg?
nee.

Kom
binnen*

Klop p
klo

Dit is majoor Digby,
de man die in een keer
130 britten over de rijn
wist te smokkelen.

nee,
goeie ouwe
Hollandse jenever.
eigen stook.

codenaam
operatie pegasus*
ik heb er al
over gehoord.

aah!!
fantastisch
spul!

kom op,
vertel*

een drankje?

Ah, ja!
Schnapps!

nou*zoals je wel weet
zat onze groep steeds meer in
z’n maag met de grote hoeveelheid
ondergedoken britten in Ede*

op vrijdag 20 oktober kregen
we het bericht dat Bennekom
ontruimd moest worden.
de volgende dag zouden de
wegen bevolkt zijn met
vluchtelingen.

Dit was onze kans!

eerst vervoerden we de mannen in
groepjes van twee of drie naar
het bos. daar kregen ze hun wapens
en uniformen terug.

heel belangrijk!

als ze in burgerkleding gevangen
werden genomen zouden ze zonder
pardon als spion worden
Doodgeschoten.

we verdeelden de hele groep
in secties en peletons. Digby
hier had de leiding.
Alles ging goed. De laatste
1500 meter moesten we door
open terrein, precies tussen
twee vijandelijke stellingen
door*

De duitsers moeten ons
gehoord hebben, We leken wel
een kudde buffels in plaats van
een geordende legergroep,

maar ze ondernamen niets.

Tegen middernacht kwamen we
bij de rijn en gaven het
afgesproken signaal.
Na 20 minuten waren er nog
steeds geen boten.

plotseling verscheen er een

amerikaanse officier
die uitlegde dat de boten
400 meter westelijker op
ons wachtten.

we vonden de boten samen
met een engelse officier die
geïrriteerd was omdat we zo
laat waren.
de tocht over de rijn verliep
zonder problemen.

en nu zijn
we terug!

nog een
slokje?

ja,
alstublieft!

we moeten
ze tot de
laatste man
naar veilig gebied
brengen.

digby heeft orders
om de rest van
de britten,
verspreid over
de veluwe, te
helpen
ontsnappen!

Zit er hier op jouw
boerderij ook niet
een engelse soldaat
ondergedoken?

daarbij kunnen
we je hulp
goed gebruiken.

ik doe
mee!

het zal het
lot van de
bevolking
aanzienlijk
verlichten!

jawel, Jack!
zijn wonden
zijn bijna
genezen.
jack!?

dan
kan Hij
mee.

waarom
draag je
je uniform?

Ik vertrek, lieveling.
ik steek de rijn
over.

?!

kijk*
ik hou
ook van jou,
maar*
weet je*

vertrek?
maar
ik dan?

Ik
hou van jou,
jack!
Mijn land
heeft me nodig. Ik moet terug
naar engeland! begrijp
je me?

dat kan niet* het is
te gevaarlijk*
kijk*
huil niet.
Ik kom voor je
terug,
Ik beloof het!

Nee!

als jij gaat,
ga ik mee!

Ik ga met
je mee
jack!
ik hoop dat
de duitsers
je te pakken
nemen!

Ik haat je,
jack!

!

ik wil
je nooit
meer
zien!

Mam?
Ik heb
honger*

Ik weet
het, liefje*
probeer het nog
even vol te
houden.

het
is niet
ver
meer.

denk je dat hij
het gehaald
heeft?

we vinden
wel een plek
*

ik denk
het wel.

24 november
1944

de oorlog
is bija
ten einde*

*tot
die tijd moeten
wij het zien uit
te houden.

Jack was een
dappere kerel.

dat is misschien
maar beter
ook*

k
c
Ja
*

einde?

dan
kunnen
we naar
huis.

Pleun schijnt hem in
ieder geval niet
te missen.

Dank!
Een stripboekenserie maken over de Slag om Arnhem, we wisten niet waar we aan begonnen...
Gelukkig hebben we veel hulp gehad bij het maken van dit boek. Inhoudelijk of anderszins.
Daarvoor willen we iedereen hartelijk danken. Onze speciale dank gaat uit naar: M.W.L. Vaessen Heijnen,
Wybo Boersma, Edo Veenstra, Jan Fokkema, Berry de Reus (Airborne Museum Oosterbeek),
Philip Reinders, Freddie Coenders.
Het betreft hier geen wetenschappelijke publicatie. Gebeurtenissen zijn vereenvoudigd, aangepast en vaak op een fictieve
manier in beeld gebracht.

Tine Bouwhuis en Hennie Vaessen
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Woordenlijst Pools:
BOŹE DROGI
CHĘTNIE
CHOLERNE SZWABY
DAWAJ
DO DIABŁA
DOBRA
DOBRANOC
DZIĘKUJĘ
GENERALE
GENERAŁ
GENERAŁOWIE
GENERAŁOWIE! Z CAŁYM SZACUNKIEM…
...NIE POŚWIĘCAJCIE NASZYCH ŹOŁNIERZY.
JESTEŚMY POLACY
MATKO ŚWIĘTA
NIECH TO SZLAG
POMOCY
POWODZENIA
PROSZĘ
STAĆ
STÓJ
ŚWIĘTA MARYJO, MATKO BOŻA
ŚWINIE
TAK
TAK JEST
TO TU
WARSZAWA
WITAMY
WOLNA POLSKA

LIEVE GOD
GRAAG
SMERIGE MOFFEN
GEEF OP
ALLE DUIVELS
GOED
GOEDE NACHT
DANKUWEL
GENERAAL (AANSPREEKVORM)
GENERAAL
GENERAALS
GENERAALS, MET ALLE RESPECT...
...OFFER ONZE SOLDATEN NIET.
WIJ ZIJN POLEN
HEILIGE MARIA
VERDORIE
HELP
SUCCES
ALSTUBLIEFT
STOP
STOP
WEES GEGROET MARIA, VOL VAN GENADE
DIE ZWIJNEN
JA
JA
HIER IS HET
WARSCHAU
WELKOM
VRIJ POLEN

