
Het altaarkruis dat na veertig jaar in onze kerk  

terugkeerde en geplaatst werd in de nis  

rechts van het grote altaar in de grote absis.  

 

We schrijven het jaar 1910: onze Bernulphusparochie bestaat dan vijftig jaar. In 1908 waren de 

parochianen begonnen te sparen om een blijvend aandenken te kunnen overhandigen. Het voor 

die dagen kapitale bedrag van f 835.- werd bijeengebracht, waarvoor een aantal ornamenten 

werden aangeschaft, o.a. " een kandelaar met kruis van verzilverd koper, ter waarde van f 270.-"  

Tot 1944 is dit kruis regelmatig in onze kerk gebruikt; de oudere parochianen zullen zich zeker 

dit altaarkruis herinneren. Maar in 1944 ontlaadde zich het oorlogsgeweld boven het vredige 

Oosterbeek. Tienduizend Britse parachutisten en airbornes landden hier in september om hun 

aandeel te leveren in de operatie Market Garden, waarvan de "Slag om Arnhem" zo'n belangrijk 

onderdeel zou gaan vormen. Onder deze tienduizend Britten was een korporaal van het 1
e
 

Battalion, Eric Collinge; hij was commandant van een kleine mortiergroep. Zoals de meeste 

anderen had ook hij een perfecte landing achter de rug en onder aanvoering van hun commandant 

Luitenant Kolonel Dobie wilden ze zo snel mogelijk op weg naar hun doel: Arnhem. De eerste 

kilometers verliep alles nog voorspoedig - maar bij de 'flessenhals’ van Onderlangs en Bovenover 

ontbrandde de strijd in alle hevigheid. De Britten wilden de groep van Frost op de Arnhemse 

brug versterken, maar de Duitsers hadden een sterke verdediging opgebouwd. De tol die de 

Britten moesten betalen was zeer hoog. Complete Battalions werden hier gereduceerd tot enkele 

kleine groepjes mannen, die zich gesteld zagen tegenover zware Duitse tanks en 88 mm geschut. 

Korporaal Collinge zat hier middenin: het 1
e
 Battalion leed zeer zware verliezen. Zij hadden de 

aanval ingezet, maar met achterlating van vele doden en gewonden moesten zij de aanvankelijk 

veroverde huizen bij Bovenover weer prijs geven. De Britten zaten van drie kanten ingesloten: 

vanaf links omdat daar de Duitsers vanuit de huizen en zelfs van over het spoor op hen vuurden; 

vanaf rechts, omdat de Duitse 88 mm kanonnen vanaf de zuidelijke Rijnoever Onderlangs en 

Bovenover bestreken; en vanaf de hoogte bij het Museum, waar zich eveneens sterke Duitse 

eenheden hadden genesteld. Verdoofd door de geweldige explosies, verbijsterd door de 

onverwachte Duitse tegenstand trokken zij zich in kleine groepjes terug in de richting van waaruit 

zij waren gekomen: in westelijke richting - alleen de weg naar Oosterbeek lag nog open. Eric 

Collinge kwam met een uitgedund groepje bij de Oude Kerk aan, waar zij deel gingen uitmaken 

van de "Lonsdale Force". Britse militairen van verschillende Battalions en regimenten afkomstig, 

werden door deze officier "tot één gevechteenheid gesmeed". Na enige tijd werd Eric Collinge 

met nog vier anderen op patrouille gestuurd, richting Utrechtseweg. Eric, die in Afrika, op Sicilië 

en in Italië had gevochten, had nooit eerder zulke zware gevechten meegemaakt. Toen de 

patrouille bij onze kerk was aangekomen, leidde Eric zijn mannen langs de kerk. Toen het 

groepje aan de oostkant het kerkhof over keek; zagen ze Duitse tanks en mortiergroepen, die 

vanaf korte afstand op de kerk vuurden. Het moet een hels vuur zijn geweest, en de 

scherfwerking is nog op de kerkmuren te zien. Maar we denken dat het vooral de sacristie moet 

zijn geweest die zo zwaar beschadigd was, dat Eric en zijn mannen door de gaten in de muren 

konden binnenkomen, waar nog meer 'airbornes' dekking hadden gezocht. Er moet heel wat in die 

mannen zijn omgegaan, ook in Eric, die toch al heel wat van de oorlog had meegemaakt. Tussen 

het puin in de voorzijde van onze kerk ziet hij een altaarkruis liggen, in twee stukken gebroken. 

Hij zal wel nooit kunnen vertellen wat hem deed besluiten om het altaarkruis op te pakken - 

wellicht was er helemaal geen besluit en pakte hij het gewoon - uit wanhoop - uit angst. Hij borg 

de twee delen op onder zijn parachutisten kiel, en ging met een gehalveerde patrouille weer op 

weg naar de Oude Kerk.  

  



Nog altijd heeft Eric het gevoel dat hij beschermd is geweest door het altaar kruis. En toen de 

opperbevelhebbers hadden besloten dat de troepen in de perimeter' geëvacueerd zouden worden, 

behoorde Eric tot de 2300 die de overzijde van de rivier bereikten: zwemmend met het kruis nog 

steeds onder zijn 'smock' kwam hij de Rijn over. Na de tocht te hebben gemaakt naar '. Nijmegen, 

kwam hij via de 'Corridor (tussen Nijmegen en Eindhoven) in Brussel aan. Van hieruit werden de 

'Airbornes' overgevlogen naar Engeland. Eric wist toen al dat hij hier te veel van zijn beste 

vrienden had verloren om nog ooit in Oosterbeek of Arnhem terug te komen. Maar na veertig jaar 

zou hij toch op dat besluit terugkomen..... Thuisgekomen werd hij verwelkomd door zijn moeder 

en andere familieleden. Natuurlijk was zij moeder zielsgelukkig. Zij was een heel vrome 

katholiek en was het verwonderlijk dat Eric juist aan haar 'ons' altaarkruis gaf? Jarenlang heeft 

deze vrouw het verzorgd en gekoesterd. Maar toen zij, ruim anderhalf jaar geleden overleed, 

kwam het altaarkruis terug bij Eric. Ook hij heeft het kruis goed verzorgd, en vorig jaar augustus 

moet hij het besluit hebben genomen om het niet langer te behouden. Hij liet een archivaris van 

het museum in Hawarden een brief opstellen en versturen naar de Nederlandse Ambassade in 

Londen. Daar is nooit antwoord op gekomen............  

Dan gebeurt er een aantal ‘toevalligheden’. Een andere: Arnhem-veteraan van Eric's Branch in 

Noord Wales had in september 1983 een jongen uit onze parochie ontmoet op het Airborne 

Kerkhof: Maurits van de Geyn had met honderden andere leerlingen bloemen gelegd tijdens de 

Herdenkingsdienst. Deze Arnhem-veteraan had hem aangesproken en zijn adres genoteerd. Na 

een paar maanden kreeg Maurits een pakje: speldjes, kaarten, en nog wat snuisterijen. Maar ook; 

een exemplaar van de Nieuwsbrief van hun Branch, de Static Line. Ondergetekende mocht dat 

wel van hem lezen..... En in die Nieuwsbrief stond een artikel met een foto van Eric Collinge, die 

het altaar kruis overhandigt aan de archivaris van het Museum. Samen met de Heer G. Böcker 

(Ploegseweg) zijn wij aan het denken geslagen: zou deze Eric Collinge er ooit aan hebben 

gedacht dat hij het altaarkruis kon laten terugkeren naar de plaats waar hij het had zien liggen? 

We hebben een brief opgesteld, waarin we Eric zoveel mogelijk 'ruimte' lieten – HIJ ZELF zou 

uiteindelijk het besluit moeten nemen. Wel hebben we hem uitgelegd hoe ruim zeventig jaar 

geleden Bernulphus-parochianen dubbeltje-bij-dubbeltje hadden opgespaard om een waardig 

aandenken te kunnen aanbieden; maar we hebben ook geschreven dat we alle begrip hadden voor 

het feit dat dit altaarkruis heel veel voor hem zou betekenen. Ruim twee weken later kwam zijn 

antwoord: "jullie mogen aan jullie pastor en aan de hele Bernulphus-gemeenschap meedelen, dat 

het altaarkruis naar jullie kerk zal terugkeren. Ik zal het opsturen." De Heer Böcker had al van 

verschillende oudere parochianen de zekerheid gekregen dat het hier inderdaad ons altaarkruis 

betrof: de meesten herkenden het kleinood meteen vanaf de getoonde afbeelding. We hebben Eric 

toen duidelijk gemaakt dat het voor de parochiegemeenschap veel meer zou betekenen wanneer 

hij het altaar kruis niet zou opsturen, maar zelf zou komen aanbieden. En deze Arnhem veteraan, 

die dus nooit eerder is teruggeweest, heeft toen het besluit genomen: vanuit een interview 

gepubliceerd in de "Liverpool Daily Post" weten we wat hij gezegd heeft: "Ik ga met mijn vrouw 

en mijn nieuwe vrienden in Oosterbeek al die plaatsen bezoeken waar wij gevochten hebben - 

heel wat herinneringen zullen niet altijd even plezierig zijn, maar ik voel dat het terugbreng en 

van het altaarkruis het enige juiste is wat ik kan doen." Het zou voor hem, zijn vrouw, en de vele 

andere aanwezige Arnhem-veteranen heel veel betekenen wanneer de hele Bernulphus-

gemeenschap aanwezig zal zijn om Eric Collinge en ons altaarkruis te verwelkomen. Op 

Zaterdag 22 september, 's avonds om 18.30 is het zover: na een omzwerving van veertig jaar 

(bijna op de dag af) keren Eric Collinge en het altaarkruis bij ons terug. Laten we er voor iedereen 

een fijn weerzien van maken!  

G.M. Böcker  

H.A. Duinhoven.  


