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Britse pantserwagens bij de sluisbrug van Heumen, 
19 september 1944 (foto Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, 
Groesbeek)

Waco-zweefvliegtuig, op 17 september 
1944 geland in Overasselt in plaats van 
in Groesbeek (foto website Airstrip B91)

De Canon van de gemeente Heumen

De bevrijding van West-Europa begon op 6 juni 1944 met de invasie van de 

geallieerde troepen in Normandië. Het geallieerde leger trok in juli en augustus 

door Noord-Frankrijk en België naar Nederland met de bedoeling om van 

daaruit het Ruhrgebied te omsingelen en vervolgens via de Noordduitse 

laagvlakte op te trekken naar Berlijn. De opmars verliep onverwacht snel. Op 

3 september trokken de Engelse troepen al Brussel binnen en op 4 september 

werd Antwerpen ingenomen.

Zowel de Amerikanen als de Engelsen wilden vóór Kerstmis 1944 in Berlijn zijn. 

Op 6 september kwam Montgomery met een aanvalsplan dat op 12 september 

1944 werd aangenomen met als codenaam: ‘Operatie Market Garden’. Het 

bestond uit twee delen:

 - Market Luchtlandingstroepen moesten de bruggen veroveren over 

de kanalen in Brabant, het Maas-Waalkanaal en over de rivieren Maas, 

Waal en Rijn.

 - Garden Grondtroepen moesten vanuit België over deze bruggen 

optrekken naar Arnhem richting Zuiderzee om zodoende de Duitse 

troepen in West-Nederland in te sluiten en het bijna dagelijks 

afschieten van V-wapens op Engeland te verhinderen.

Vanuit Arnhem zou het Tweede Engelse Leger dan het Ruhrgebied kunnen 

aanvallen en via de Noordduitse Laagvlakte verder kunnen optrekken naar 

Berlijn.

82

Operatie Market Garden 
en de bevrijding
door Jan Willemsen



35
De Gelderlander, 2 februari 1945

Dropping van goederen bij Overasselt 
(foto RAN F74055)

Herdenking op de tijdelijke Amerikaanse 
begraafplaats in Molenhoek in 1945 
(foto website Airstrip B91)

35 — Operatie Market Garden en de bevrijding
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Operatie Market Garden begon op zondag 17 september 1944. In totaal werden 

7200 soldaten van de 82nd US Airborne Division ‘All American’ naar Groes-

beek en omgeving overgevlogen. De dropping van de parachutisten op de 

velden rond Groesbeek en bij Grave, Nederasselt en Overasselt verliep geheel 

volgens plan. Nog dezelfde avond werd de brug over de Maas bij Grave en 

de sluisbrug over het Maas-Waalkanaal bij Heumen veroverd. Opnieuw werd 

zwaar gevochten om de sluisbrug, ditmaal tussen de gelande Amerikaanse 

parachutisten en de Duitse soldaten die de brug bezet hielden. Daarbij zijn 

veel Amerikanen gesneuveld die een eerste begraafplaats kregen op een 

noodkerkhof achter brouwerij Bergzigt

Op 18 september was de kern van het dorp Malden ’s ochtends Duitsersvrij. Er 

waren alleen nog wat zieken met hun verzorgers in het klooster en de nonnen-

school. Die werden door de Canadezen gevangengenomen. In de loop van 

de ochtend kwamen de eerste Amerikanen het dorp binnen en werden er 

geallieerde militairen in het Maldense ziekenhuis binnengebracht. Men kan 

de bevrijding van Malden dus op 18 september stellen. Op 19 september 1944 

bereikte de Guards Armoured Division van het 30ste Brits legercorps met zijn 

tanks de brug bij Grave en trok vervolgens via de sluisbrug bij Heumen tegen 

12.00 uur Malden binnen. Daarna ging de divisie naar hotel Sionshof waar zij 

contact maakte met de Amerikaanse parachutisten om vervolgens samen de 

bruggen over de Waal te gaan veroveren. De Guards Armoured Division stond 

onder leiding van generaal-majoor Allan Adair en bestond uit vier Combat-

groups: de Grenadier Guards, de Coldstream Guards, de Irish Guards en de 

Welsh Guards. De divisie had de beschikking over 250 tanks, 60 pantserwagens 

en 4000 andere voertuigen. De divisie werd ondersteund door de Household 

Cavalry, een verkenningsregiment, en het 153e Regiment Field Artillery van 

de 43e Wessex Division. Malden was na 19 september voor enkele weken het 

hoofdkwartier van het 30e Brits legercorps. Op de foto zien we Britse pantserwa-

gens die uit Heumen komen. De krassen op de foto zijn geplaatst in oorlogstijd 

om aan te geven waar de foto gecensureerd moest worden voor gebruik door 

de pers. In oorlogstijd werden vaak foto’s gepubliceerd zonder leesbare locatie 

en eenheidsonderdelen om niet te veel informatie prijs te geven aan de vijand.


