
Nieuwsbrief Driel-Polen 2021 

Beste veteranen, weduwen, familieleden van veteranen en vrienden van onze Stichting. 

Wat hadden we gehoopt op betere tijden voor het jaar 2021! Helaas werd en wordt ook dit jaar 
in beslag genomen door de covidpandemie en de voortdurend wisselende maatregelen waar 
we mee te maken krijgen om het virus te bestrijden. Daardoor is de herdenking van dit jaar 
niet geworden wat we vorig jaar nog vurig hoopten; met aanwezigheid van veteranen, 
weduwen, (klein) kinderen van veteranen en vele belangstellenden. Gelukkig was het wél 
mogelijk om meer gasten te ontvangen dan vorig jaar. Er waren ook dit jaar velen via de 
livestream verbinding, zowel in binnen- en buitenland, met ons verbonden. We hebben 
wederom geprobeerd er ondanks alle beperkingen, een mooie plechtigheid van te maken.  

We hebben als bestuur niet stil gezeten en hebben naast het organiseren van de jaarlijkse 
herdenking vele projecten opgepakt om het verhaal van de Polen van Driel voor het voetlicht 
te brengen. 

In deze nieuwsbrief leest u een overzicht van wat we afgelopen jaar zoal gedaan hebben of 
waar we nauw bij betrokken waren. 

Wandelroute ‘De Polen van Driel’ 

Op vrijdag 10 september 2021 is de wandelroute ‘De Polen van Driel’ officieel in gebruik 
genomen. Dit gebeurde door wethouder Wijnte Hol van de gemeente Overbetuwe, Arno 
Baltussen, voorzitter Stichting Driel Polen en Jan Castelein, organisator van de Polentocht 
Driel. Het startpunt van de route is bij het Informatiecentrum ‘de Polen van Driel’ aan de 
Kerkstraat in Driel tegenover het Polenplein. 

Beleven 
Wethouder Hol memoreerde de samenwerking binnen de Airborne Region met betrokken 
organisaties en de gemeenten Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum. In alle 4 de gemeenten 
is een route gerealiseerd die je kunt wandelen. 

Wethouder Hol: “Deze routes sluiten aan bij de kernwaarden van de Airborne Region: 
herdenken, beseffen en beleven van Operatie Market Garden. Met deze route in Driel kunnen 
inwoners en bezoekers het hele jaar door het verhaal van de Polen van Driel beleven.” 

Namens de Stichting Driel-Polen dankte Arno Baltussen Provincie Gelderland en gemeente 
Overbetuwe voor hun bijdrage aan de realisatie van deze lang bestaande wens. “Bezoekers 
van het informatiecentrum kunnen nu via deze route een nog beter beeld krijgen van de acties 
en ontberingen van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade in september 1944”. 
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Jan Castelein maakte bekend dat de 5km route van de Polentocht vanaf dit jaar gewijzigd is 
in de 6km route ‘de Polen van Driel’. Hij verwacht dat het aantal deelnemers aan deze afstand 
de komende jaren zal toenemen. Bij inschrijving voor deze afstand kregen de deelnemers dit 
jaar ook een wandelkaart van de route, een zogenoemde minimap. 

Minimap 
De minimap bevat een korte beschrijving van alle 4 de routes in kaart, tekst en beeld. Naast 
het uitdelen aan de deelnemers aan de Polentocht, is de minimap ook verspreid over diverse 

toeristische en recreatieve locaties in de regio en huis aan huis verspreid in Driel. De minimap 
is ook verkrijgbaar in het informatiecentrum in het Nederlands, Duits, Engels en Pools. 
Digitaal is de route te vinden op de website https://www.driel-polen.nl/wandelroute-driel/. Hier 
vinden geïnteresseerden het beeldmateriaal met de beschrijvende teksten. Voor wandelaars 
die daar gebruik van maken is er ook een GPX-file beschikbaar. 

Herdenkingen door Drielse scholieren 

Na een kort verhaal van voorzitter Arno Baltussen heeft een groepje schoolkinderen van 
basisschool de Meeuwenberg in Driel vrijdagmorgen 17 september hun respect betuigd bij 
de graven van Poolse Militairen op de begraafplaats in Oosterbeek. Ze legden boeketjes 
bloemen in rood witte kleuren en brandden op ieder Pools graf een kaars. Een groot aantal 
van de Poolse graven ligt aan de rand van de militaire begraafplaats. Arno heeft de kinderen 
uitgelegd dat deze mannen eerst begraven lagen op het kerkhof in Driel, maar dat zij later 
herbegraven zijn op de militaire begraafplaats in Oosterbeek.

Kinderen van basisschool De Kameleon uit Driel kwamen op maandag na de herdenking 
bij het monument bij elkaar voor hun eigen plechtigheid. In de les op school is aandacht 
besteed aan wat er in september ’44 in Driel is gebeurd. De kinderen hebben een wens 
opgeschreven en deze zijn te zien in ons informatiecentrum achter in de RK kerk in Driel. 
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We zijn dankbaar dat de scholen het verhaal van de Polen van Driel doorvertellen aan de 
jonge generatie die opgroeit in het dorp. Het zijn immers de kinderen en jongeren van nu die 
de samenleving van de toekomst maken. 

Onbekende soldaat krijgt een naam: Korporaal Edward Trochim 

Een van de onbekende Poolse soldaten op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek heeft op 
vrijdag 17 september 2021 zijn naam gekregen: Het is Korporaal Edward Trochim. 

Mateusz Mroz gaf de Poolse soldaat Edward Trochim na vijftien jaar onderzoek zijn naam 
terug. Na zijn toespraak, haalde Mateusz aarde uit het zakje dat hij had gevuld met aarde van 
het graf van de moeder van Trochim en pakte vervolgens wat aarde om dat mee te nemen 
naar Polen, naar het graf van de moeder. 

Edward Trochim werd geboren op 22 december 1922 in het dorp Kamionka, in het huidige 
noordoosten van Polen tegen de grens met Wit-Rusland. Na het voltooien van 7 jaar lagere 
school in Sokółka, emigreerde hij in 1937 met zijn vader en jongere broer naar Frankrijk. In 
januari 1940 sloot hij zich in Frankrijk aan bij het Poolse leger. Dat werd daar opnieuw 
opgebouwd nadat Polen in het najaar van 1939 door Duitsland en Rusland onder de voet was 
gelopen. 

Trochim werd ingedeeld bij het 7de Infanterie Regiment van de 3de Infanterie Divisie. Na de 
overgave van Frankrijk keerde hij terug naar zijn Franse huis. Op weg naar de Poolse 
strijdkrachten in Groot-Brittannië, werd hij bij het oversteken van de Spaanse grens 
gearresteerd door de Vichy-politie. Hij werd opgesloten in een concentratiekamp in de Franse 
Westelijke Sahara. In 1942 werd hij daar door de Amerikanen vrijgelaten. Hij meldde zich bij 
de inmiddels in Schotland opgerichte 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade. Na zijn 
training ontving hij badge nr. 4188. Daar werd hij ingedeeld bij de antitank afdeling, bewapend 
met 6-ponder kanonnen. Deze afdeling werd tijdens operatie Market Garden met 
zweefvliegtuigen overgevlogen op 19 september. Het zweefvliegtuig bevatten het 
antitankgeschut, een jeep als trekker en twee para’s.  
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Neergeschoten tijdens felle gevechten 
Op 19 september 1944 landde korporaal Edward Trochim met Aleksander Uzłowski in 
zweefvliegtuig nr. 134 op LZ “L” landingszone nabij de Johannahoeve. Deze landing vond 
plaats te midden van hevige gevechten. De 156ste Bataljon Parachutisten was zich aan het 
terugtrekken gedekt, door het 7de bataljon ‘The King’s Own Scottish Borderers’. Deze laatste 
moesten de landingsterreinen in handen houden voor de landing van de Poolse gliders. 

Steen met naam dankzij onderzoek 

Korporaal Edward Trochim werd begraven in een veldgraf bij zijn zweefvliegtuig als een 
onbekende soldaat van het Poolse leger. In mei 1946 werd zijn stoffelijk overschot 
overgebracht naar de Britse oorlogsbegraafplaats in Oosterbeek. Daar werd Trochim bijgezet 
in een niet nader genoemd graf. Dankzij onderzoek van amateurhistoricus en ‘re-
enacter’/parachutist Mateusz Mroz is nu duidelijk geworden welk graf het betreft. Daardoor 
kon de steen met ‘A SOLDIER OF THE WAR 1939-1945’ vervangen worden door een steen 
met zijn naam. 

Herdenking op het Polenplein 

Ook dit jaar was het weer een bijzondere herdenking. Gelukkig met meer gasten dan afgelopen 
jaar. Dit jaar waren er zo’n 80 gasten aanwezig op het Polenplein. Helaas geen veteranen en 
weinig tot geen gasten uit Engeland, wat meer uit Polen en gelukkig wel nabestaanden van 
Veteranen uit Nederland. Dit jaar maakte de livestreaming verbinding het gelukkig ook weer 
mogelijk de herdenking te volgen. Wat ons betreft blijft dit ieder jaar. We hopen van harte dat 
de herdenking volgend jaar weer wat ‘normaler’ zal zijn, maar tegelijkertijd weten we nu dat 
dat zeker niet vanzelfsprekend is. Wilt u de herdenking nog in alle rust terug kijken? Dat kan 
via: https://bit.ly/3q7lRaK 
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Oproep 

In de toekomst hopen wij meer nabestaanden van leden van de 1ste Poolse Onafhankelijke 
Parachutistenbrigade bij de herdenkingen of op andere momenten in het jaar te mogen 
ontvangen.  
In de afgelopen jaren hebben ongeveer 100 nabestaanden zich bij ons aangemeld. Indien u 
nabestaanden van leden van de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade kent, stuur 
dan deze nieuwsbrief door en wijs op de mogelijkheid dat men zich bij ons kan aanmelden. 
Jaarlijks sturen wij dan een uitnodiging voor het bijwonen van de herdenking, deze nieuwsbrief 
en andere belangrijke informatie. 

Viering in de R.K. Kerk te Driel 

Op Zaterdag 18 september was de zogenaamde ‘Polenmis’ in de katholieke kerk in Driel. 
Voorgangers waren pastor V. Bulthuis en diaken S. Kruszynski. 
De zang werd verzorgd door het gemengde koor ‘Cantorije’ uit Driel. Zij zingen ook Poolse 
liederen.  

Gelukkig konden er dit jaar weer meer gasten in de kerk aanwezig zijn. Na de heilige mis in 
de kerk, liepen de voorgangers nog naar het monument voor gebed en het aansteken van 
een kaars. 
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Airborne Driel vlaggen 

Sinds enkele jaren staan er in september, verspreid over Driel, vlaggenmasten met de 
Airborne vlag. Sinds dit jaar hangen ook Airborne vlaggen aan de lantaarnpalen in Driel. Niet 
met de Pegasus, maar met de Poolse Adelaar.  De “Airborne Driel” vlaggen zijn volgend 
september weer te verkrijgen bij diverse verkooppunten in het dorp.  De afmetingen van de 
vlag zijn 100 x 150 cm. De verkoopprijs bedraagt 20 Euro excl. verzendkosten.  

Mocht u interesse hebben in een vlag, stuur een mail naar info@driel-polen.nl 

De ‘Airborne Driel’ vlag hangt sinds 24 september trots naast de vijf bataljons vlaggen op het 
hoofdkwartier van de 6e Airborne brigade in Krakau. 
De totale 6e Airborne brigade bestaat uit vijf bataljons, 1 commando bataljon, 3 Airborne 
infanterie bataljons en 1 logistiek bataljon. 

Toelichting over de rol en inzet van de Polen tijdens operatie Market Garden 

Voorafgaand aan de 77e herdenking op 19 september in Oosterbeek heeft Arno Baltussen 
voorzitter van de Stichting Driel-Polen samen met historicus dr. J.G.M.M Rosendaal een 
toelichting gegeven op de rol en inzet van de Polen tijdens operatie Market Garden. 
Op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek liggen meer dan 1750 geallieerde militairen 
begraven, die gesneuveld zijn tijdens de Slag om Arnhem. 
Het interview dat door Omroep Gelderland werd uitgezonden, kunt u hier terugkijken (alleen 
in het Nederlands) 

https://youtu.be/QcSPbDNBmGw


Stichting Driel-Polen, Kerkstraat 27, 6665 CE Driel  info@driel-polen.nl www.driel-polen.nl 
Bankrekeningnr. NL67 RABO 0315 1131 46 (BIC: RABONL2U)  ANBI : 814279272 

Digitalisering van het archief 

Vanaf de bewogen dagen in 1944 zijn er altijd warme banden geweest tussen de Poolse 
parachutisten en de bevolking in de regio, met als zwaartepunt, Driel.  

Onze Stichting Driel-Polen speelde – en speelt – bij het in stand houden van deze warme 
banden een centrale rol met bijvoorbeeld de jaarlijkse organisatie van de herdenking en het 
realiseren – in 2014 – van ons informatiecentrum ‘De Polen van Driel’. 

Over de jaren heen heeft de stichting een archief opgebouwd. Dit archief bevat onder andere 
correspondentie met en herinneringen van de oud-strijders. 
Dit archief is nu slecht, tot niet, toegankelijk voor niet-direct betrokkenen bij onze stichting. 
Bovendien is in de ruimte waar het archief staat geen klimaatbeheersing wat voor kwetsbare 
stukken een bedreiging vormt voor de conservering. Om alle stukken toegankelijk te maken, 
gaan we het archief digitaliseren. 
Daarna dragen we de fysieke stukken over aan het Gelders Archief waar geïnteresseerden 
deze dan ook kunnen raadplegen. 

Door vertraging in de toekenning van de subsidies en Covid-19 starten wij helaas later dan 
gehoopt met de daadwerkelijke digitalisering. We hebben al een kleine club enthousiaste 
vrijwilligers. 

Wilt u ook meehelpen ? Dat kan door u als vrijwilliger aan te melden om mee te helpen bij 
het uitzoeken en digitaliseren. Aanmelden kan via info@driel-polen.nl. 
U kunt ons ook helpen met een financiële bijdrage. We zijn aan ANBI instelling dus uw 
bijdrage is ook nog eens aftrekbaar van de belasting. 
U kunt een donatie overmaken op: 
Bankrekeningnummer NL67 RABO 0315 1131 46 (BIC: RABONL2U) 
onder vermelding van ‘digitalisering archief. 

De jeugd 
Naast deze digitalisering spannen we ons in om een programma te ontwikkelen voor 
scholieren in de leeftijd van 10-15 jaar waarmee we de link leggen tussen 1944 en actuele 
thema’s als vrijheid, migratie en discriminatie. 

Vooruitzichten 2022 

Het WK Volleybal voor vrouwen zal in september 2022 in Nederland en Polen gespeeld 
worden. In Nederland zijn 30 Gemeenten in de provincie Gelderland betrokken bij het 
organiseren en onderbrengen van de verschillende teams. De Gemeente Overbetuwe is 
trots om de gastvrouw te zijn van het Poolse Dames team. Wij , als Stichting,  zijn trots op de 
samenwerking tussen Nederland en Polen en hopen samen met de Gemeente Overbetuwe 
een bijdrage te kunnen leveren aan het onder de aandacht brengen van het verhaal van de 
Polen van Driel bij de Volleybalsters, bezoekers van wedstrijden en andere 
belangstellenden. Dit allemaal op een bijzondere wijze…..Wordt vervolgd! 

Meer informatie via: https://bit.ly/33qZtBy 

De herdenking in Driel staat gepland voor zaterdag 17 september 2022 om 15.00 uur. 

Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een voorspoedig en bovenal gezond 2022 toe! 

December 2021    Stichting Driel-Polen 

https://bit.ly/33qZtBy



