
Verhaal operatie Market garden  

 

“Naar binnen nu”! Nee hè ik ben net zo lekker aan het buitenspelen als mijn moeder 

mij roept. “Je weet toch als het luchtalarm gaat dat je naar binnen moet komen” 

zegt mijn moeder. “Sorry, maar ik was zo lekker aan het buitenspelen; het is nu 

eindelijk weer een keer droog na zoveel tijd”. “Naar binnen nu”! Roept mijn moeder 

nog een keer. 

 

Nu zit ik in de schuilkelder met mijn broertjes en zusjes. Ik zal even vertellen wie ik ben. 

Ik heet Herman de Winkel, ik ben geboren op 8 maart 1933. Dat was het jaar dat 

Hitler aan de macht kwam in Nazi-Duitsland. Vanaf dat moment veranderde er iets 

in Europa. Een jaar geleden is mijn vader opgepakt door de Moffen. Moffen is een 

scheldwoord voor Duitsers. De Moffen zeiden tegen hem dat hij mee moest anders 

werd hij doodgeschoten. Het is nu 17 september 1944. Ik ben 11 en een half jaar 

oud, dus geen kleintje meer. Ik houd de hele oorlog al een dagboek bij, ik schrijf er 

iedere week in. Maar vanaf vandaag ga ik er meer in schrijven. Dit is mijn verhaal... 

 

17 september 1944 

Het begin van market garden 

 

Ik heb vandaag weer buiten kunnen spelen met mijn buurjongen Jan. Het was een 

strakblauwe hemel. We waren lekker in onze hut aan het spelen die we in mijn tuin 

hadden gemaakt toen ineens het luchtalarm afging. We moesten helaas toen naar 

binnen van mijn moeder. We gingen snel naar de buren om in hun kelder zitten. Dat 

was wel zo gezellig. Het was maar goed ook want even later hoorden we allemaal 

vliegtuigen. Het leek wel een eeuwigheid te duren voordat het weer stil werd. 

 

Een uur later kwamen de vliegtuigen weer en moesten we weer de kelder in. Dit keer 

hoorden we ook bommen vallen in de buurt. Toen er een paar uur later geen 

bommen meer vielen, mochten Jan en ik eten en drinken halen, maar we moesten 

wel dicht bij de muur blijven en voorzichtig doen. Toen we uit de kelder kwamen 

zagen we allemaal parachutisten aan witte parachutes naar beneden vallen. Ik 

vroeg aan Jan “zijn we bevrijd”? “Ik weet het niet, ik denk van wel”.  



Toen we op straat gingen kijken (wat dus niet mocht van onze moeders) zagen we 

dat oude buurman Henk de straat was op gestrompeld en aan het feestvieren was. 

“Ik denk dat we bevrijd zijn” zei ik voorzichtig. “Ik denk het ook” zei Jan. We keken 

elkaar aan en schoten in de lach. “Dit moeten we aan moeder vertellen”! riep hij. 

 

24 september 1944  

Market garden tot een eind 

 

Ik heb eindelijk weet tijd om te schrijven. Sorry maar er is zoveel gebeurd dat ik geen 

tijd had om mijn dagboek bij te houden. Op 20 september 1944 moesten we ons huis 

uit en moesten we onderdak zoeken in een andere stad. We gingen met Jan en zijn 

moeder en ik met mijn broertjes, zusjes en moeder. Met andere mensen die ik niet 

kende liepen we allemaal op de smalle dijk. 

 

Nu zit ik weer in een kelder in Hoenderloo. 20 kilometer lopen in maar 2 dagen. Er is 

een heleboel gevochten in Oosterbeek. Toen we weg moesten uit ons oude huis zei 

oude buurman Henk tegen ons ”let goed op, en weet wat je doet! Hij gaf mij een 

schilderij als cadeau zodat ik hem nooit zou vergeten. Hij noemde het schilderij 

‘Oosterbeek bij nacht’. 

 

Helaas is het echte schilderij tijdens de vlucht verloren gegaan, maar hier heb ik het 

nagemaakt: 
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