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Feiten en Cijfers
De Slag om Arnhem – waarom hebben de geallieerden niet gewonnen?
Er zijn verschillende oorzaken voor het feit dat de Britse en Poolse troepen de Slag om
Arnhem niet hebben kunnen winnen. De belangrijkste redenen zijn:
1. Het Nederlandse verzet had de Britten gewaarschuwd dat er niet alleen Duitse
militairen, maar ook tanks en andere voertuigen waren. De Britten geloofden dit
niet waardoor de luchtlandingstroepen veel te slecht bewapend waren.
2. De landingsplekken van de Britten en Polen lagen veel te ver van de Rijnbrug
waardoor het verrassingselement weg was en de Duitsers genoeg tijd hadden om
zich klaar te maken.
3. Door het tekort aan vliegtuigen konden de luchtlandingstroepen niet in één keer
gedropt worden, maar duurde het meerdere dagen.
4. Tijdens de gevechten werkten de radio’s van de Britten niet waardoor ze niet met
elkaar konden communiceren.
5. Doordat ze niet konden communiceren konden ze de vliegtuigen niet laten weten
waar ze zaten, waardoor alle voorraden (munitie, eten, verzorging) in Duitse
handen viel.
6. Het landleger deed er veel te lang over om van Eindhoven naar Arnhem te komen.
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Cijfers Slag om Arnhem
•
•
•
•
•
•
•

Ruim 35.000 luchtlandingstroepen doen mee aan operatie Market Garden.
De Slag om Arnhem begint op 17 september 1944 en eindigt op 26 september
1944.
Bij Arnhem landen meer dan 10.000 troepen, dat is bijna 1/3e deel van alle
luchtlandingstroepen die bij de operatie Market Garden zijn ingezet.
Bij de Slag om Arnhem sneuvelen 1800 Britse en Poolse militairen.
Aan de Duitse kant komen ongeveer 1800 militairen om.
Tijdens de gevechten vallen er ook burgerslachtoffers. Ongeveer 1000 burgers
komen om het leven bij deze gevechten.
Van de 10.000 luchtlandingstroepen hebben maar 2300 militairen veilig gebied
bereikt, de rest wordt gevangen genomen of raakt gewond.

Gelande militairen op 17, 18, 19

In Oosterbeek begraven:

en 21 september:

Bekend:

1078

Parachutisten:

4355

Onbekend:

245

Met zweefvliegtuigen:

ca. 4550

Vermist:

137

Zweefvliegers:

1250

Elders in Nederland/Duitsland:

393

Polen (Oosterbeek en Driel):

950

Totaal:

ca. 11.000

Geallieerde krijgsgevangenen:
Inclusief medisch personeel en

Teruggekomen soldaten:

geestelijken:

ca. 6300

waarvan gewond:

ca. 2000

25/26 september 1944:

2163

22/23 oktober 1944:

123

17/18 november 1944:

7

Aangekomen zweefvliegtuigen:

Totaal:

2293

Horsa, Waco, Hamilcar:

622

Bevoorrading:

Geallieerde gesneuvelden:
Britten 1e Airborne division:

1445

Manden:

5572

Polen:

98

Containers:

8760

Britten Dorset/Genie 43e division:

26

Luchtmacht:

325

Geland geschut:

Totaal:

1894

75 pack mm. houwitsers:

22

Gesneuvelde Duitsers:

ca. 1725

17 ponder anti-tank:

11

6 ponder anti-tank:

51

Brencarriers (2 per bataljon):

18

