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, Garden wel degelijk als een verrassing kwam, ondanks de slechte geheim-
houding van de geallieerde plannen. De Jong geeft van dat laatste
verscheidene opmerkelijke voorbeelden. Zo werden begin september
geheime agenten gedropt, die van de plannen op de hoogte waren, een
uiterst riskante zaak voor het geval zij in Duitse handen zouden vallen. Ook
werden de plannen uitvoerig besproken met de meeste van de ongeveer
veertig officieren van het Nederlands Militair Gezag die op I2 september
vanuit Londen naar het continent overstaken. Voorts werd de operatie drie
dagen voor het begin onthuld aan honderden oorlogscorrespondenten die
waren geaccrediteerd bij SHAEF, het geallieerde hoofdkwartier. Dat
gebeurde op een persconferentie. De Jong concludeert hieruit dat de
geallieerde bevelhebbers kennelijk zo zeker waren van het welslagen van
de operatie dat zij strikte geheimhouding niet meer noodzakelijk achtten.'

De Arnhemse Courant (16 december 1980) liet Willem H. Tiemens aan het
woord, ingezetene van Arnhem, die van studie van de Slag om zijn stad
zijn levenswerk heeft gemaakt. Hij betoogde:

, 'Niet het (mogelijke) verraad van de dubbelspion Chris (King Kong)
Lindemans heeft een rol gespeeld in de voor de geallieerden zo tragische
afloop van de slag om Arnhem, maar wèl de oplettendheid en het alert
reageren van de Duitse Luftwaffe-GeneralmaJor Walter Grabmann, destijds
commandant van de enorme luchtwaarnemingsbunker aan de Koningsweg
in Schaarsbergen.

Door zijn informaties (waarnemingen, daags vóór de slag, van vijande-
lijke verkenningsvluchten boven wat later landingsterreinen bleken te zijn)
stonden de stukken geschut, tanks en pantservoertuigen van ss-majoor
Sepp Krafft al zo'n 13 uur van tevoren tot schieten gereed om de
neerdalende Britse parachutisten op die bewuste zondag de I 7e september
,44 een warm, zeg maar heet, welkom te bereiden ...

De verwachting van de Britten, dat het verrassingselement in hun
voordeel zou werken, ging in rook op. In plaats daarvan werden zij totaal
verrast, want op zoveel, onmiddellijke tegenstand, hadden ze niet gere-
kend ... En terwijl de vuurmonden van ss-majoor Sepp Krafft een regen van
dood en verderf op de para's en uitrusting van de airbornes uitbraakten
alarmeerde Luftwaffe-GeneralmaJor Grabmann intussen - reeds vijf minuten
na de eerste droppings -luitenant-generaal Willi Bittrich, commandant van
het z e ss-Pantserkorps, die zijn hoofdkwartier in Doetinchem had.

De ss-generaal dirigeerde onmiddellijk zij n ge en I oe pantserdivisies (de
Hohenstaufen-divisie en de Frundsberg-divisie) naar het Arnhemse slagveld.
De luchtlandingen waren toen nog in volle gang ...'

In hetzelfde blad vulde een Britse parachutist van 1944, Henry Mac-
Anelly, Tiemens aan:


