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Index van foto’s en afbeeldingen 

In deze index is een overzicht opgenomen van meer dan 1.000 fotografische afbeeldingen, die in de 
afgelopen 40 jaar in de Nieuwsbrieven, de ministories en de Airborne Magazines van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum zijn gepubliceerd. Hierbij is een alfabetische volgorde van de 
fotograaf of rechthebbenden aangehouden, dit voorzover bekend of vermeld.  
Verwijzingen naar de nummers van de betreffende uitgaven van de Vereniging, waar de afbeeldingen zijn 
opgenomen, zijn hierbij eveneens tussen haakje (..) vermeld. De onderschriften zoals opgenomen in 
Nieuwsbrieven / Ministories / Airborne Magazines zijn hierbij zoveel mogelijk volledig opgenomen. De 
gegevens weergeven tussen [..] zijn toevoegingen van de auteur. 
 
  
Zonder vermelding 
1. Onbekend vliegtuig (1) 
2. Duif “William of Orange” (MS I) 
3. Dicken Medal (MS I) 
4. Parachutist met duivenkoker (MS I) 
5. Duitse tank in de Beneden-Weverstraat (MS I), 

(MS II) 
6. Lt. Ian Meikle (MS II)  
7. Stand Vereniging Vrienden van het Airborne 

Museum op Vliegveld Deelen tijdens de Open 
Dagen van de Koninklijke Luchtmacht (11) 

8. De plaats van de mortieropstelling in 1946. 
Beide zusjes Breman, destijds 11 en 15 jaar, 
staan bij de achterdeur (MS V) 

9. “Dick” Whittingham (MS V) 
10. Nobby Clarke (MS V) 
11. Frank McCormick (MS V) 
12. Het 64th Medium Regiment in actie. Dit zou in de 

nacht van Operatie BERLIN kunnen zijn (25/26 
september 1944) (MS VII=VIa) 

13. Op 17 september 1944 wordt de vijftien 
maanden oude Okko Luursema tijdens het 
voorbijtrekken van een artillerie-eenheid op de 
Utrechtseweg bij Kivietsdel op de loop van een 
6-ponder anti-tank kanon gezet en samen met 
een paar Britse soldaten door zijn moeder 
gefotografeerd (18) 

14. Veertig jaar later keert de heer Luursema terug 
naar dezelfde plek (18) 

15.  Het 17-ponder anti-tankkanon bij de Oude Kerk 
in Oosterbeek, voorjaar 1945 (MS VIII) 

16. Sergeant Gliderpilot Hubert Rathband (foto van 
zijn krijgsgevangenenkaart) (MS VIII) 

17. De deelnemers aan “Operatie Tank Schilderen” 
op 25 mei jl. v.l.n.r. H. Berghege, C.J. de Haan 
(zittend), W. Jansen, H. Kloosterboer, R. 
Kloosterboer, P. van de Weg, H. v.d. Brand en 
M. Peters (19)  

18. Het 6e peloton, S Compagnie, 1e Parabataljon, 
september 1944 (MS IX) 

19. Kapitein Richard Bingley (MS IX) 
20. De door de Duitsers gebruikte RENAULT-tank 

op de Sonnenberglaan (MS X) 
21. George Anthony Hurdman op de plaats waar 

destijds het 17-ponder kanon stond opgesteld 
(MS X) 

22. Wandelclub “De Rijnkanters” met het Pegasus-
embleem op de shirts tijdens de 3e Airborne 
Wandeltocht in 1949 (MS XII) 

23. “Scan” Boldon, Chief Medical Orderly in het 
Regimental Aid Post van het het 1st Airlanding 
Light Regiment (MS XV) 

24. Het huis van de familie ter Horst. De opname is 
van augustus 1944, een aantal weken voor de 
Slag om Arnhem begon (MS XV) 

25. Inkt-pen tekeningen van de vijf ‘commanders’ 
door Christien de Haans (26) 

26. Izak (Piet) de Vries in een achtergebleven 
brencarrier vlakbij de plaats van de smalle 
voetbrug over de sloot langs de uiterwaarden 
(MS XVII) 

27. Douglas Ford (No 1 Section, No 1 Platoon, A 
Coy, 11th Para Battalion) (MS XVII) 

28. “Argyle” op de westelijke oprijlaan van 
Hartenstein in het voorjaar van 1945 (MS XIX) 

29. De 5e Canadese Pantser Divisie overschrijdt op 
de Hommelseweg in het verlaten Arnhem de 
startlijn voor operatie “Dutch Cleanser” (MS XIX) 

30. Afscheidsparade [Sherman tanks 5e Canadese 
Pantser Divisie] op het vliegveld Eelde (MS XIX) 

31. Het hoofdbureau van Politie in de Boven-
Beekstraat in Arnhem, waarin Bob Peatling zich 
enige weken verborg (MS XXII) 

32. De kamer van de NSB commissaris in het 
politiebureau met aan de wand foto’s van Hitlet 
en Mussert (MS XXII) 
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33. Jan Penseel1 (MS XXII) 
34. Bob Peatling met het echtpaar Penseel, 1945 

(MS XII) 
35. IN MEMORIAM Generaal R.E. Urquhart C.B., 

D.S.O. (33) 
36. Captain John Lawson (MS XXIII) 
37. De papieren gulden (MS XXIII) 
38. De schrijver van deze Ministory [XXV], Cees 

Meijer, met zijn step achter zijn huis an de 
Weverstraat no. 20, een jaar voor de Slag om 
Arnhem (MS XXV) 

39. Deel van de landingzone “S” en “Z” aan beide 
zijden van de spporlijn Arnhem-Utrecht, vol met 
zweegvliegtuigen die op 17 en 18 september zijn 
geland. Het is jammer dat deze opname niet 
geheel scherp is. De opname is gemaakt door 
een vliegtuig van het US 7th Group 
Reconnaisance, in de namiddag van 18 
september 1944. De pijl geeft de plek van het 
huis van Kelderman aan. De witte vlekken op de 
opname zijn bomkraters in de zanderige grond 
(MS XXVI) 

40. De familie Kelderman; de opname is van enige 
tijd na de oorlog. Van Links naar rechts: vader, 
Cees, moeder met een gast, en dochter. Op de 
achtergrond de spoorbaan (MS XXVI) 

41. Vier verschillende types van het F-S Fighting 
Knife (MS XXVII) 

42. Oktober 1940: Parachutisten van het eerste uur, 
uitgerust met de Thompson Sub Machine Gun 
1928 op Ringway. 3e van links is Richard 
Bingley, tijdens de Slag om Arnhem 
Pelotonscommandant in het Eeste Para Bataljon 
MS XXIX) 

43. Na afloop van de feestelijke bijeenkomst ter 
gelegenheid van hun 12 ½-jarig jubileum bij het 
Airborne Museum, poseren de heren Berry de 
Reus en Evert Vellinga met hun echtgenotes 
voor de fotograaf. Evert Vellinga is getooid met 
een van de twee Duitse VOPO-petten, die de 
Vereniging hem schonk voor zijn uitgebreide 
petten-collectie (41) 

44. Dokter Luitenant-Kolonel M.E.M. Herford (MS 
XXXII) 

45. Een PK-er in actie. De Leica IIIc is voorzien van 
de speciale Rasu (raamzoeker) (uit ‘Prestige de 
la photographie’, Philippe Fortuné Durand) (MS 
63) 

46. In verband met de registratie in Berlijn was 
iedere fotograaf verplicht als eerste opname zijn 

 
1 In Nieuwsbrief No 34 rectificatie: foto betreft Klaas 
Schuttinga 

eigen naam en onderdeel te fotograferen. P.K.-
er Henisch gebruikte een schoolkrijtje een een 
wiel van een voertuig. Sommige collega’s 
hadden speciale geschilderde bordjes bij zich 
(uit ‘Prestige de la photographie’, Philippe 
Fortuné Durand) (MS 63) 

47. Een gesneuvelde P.K.-er in Rusland. Duidelijk is 
de Leica met de speciale Vidom zoeker 
zichtbaar. Op het zeil bevindt zich een tweede 
Leica voorzien van een tele-objectief (uit 
‘Prestige de la photographie’, Philippe Fortuné 
Durand) (MS 63) 

48. Een bodemvonst van een Leica is uiterst 
zeldzaam (uit ‘Prestige de la photographie’, 
Philippe Fortuné Durand) (MS 63) 

49. Hans Ertl in Libië, 1941 (foto uit: ‘Hans Ertl als 
Kriegsberichter, 1939-1945) (MS 72) 

50. Louis hagen (portret op de achterkaft van Indian 
Route March) (MS 73) 

51. Deze totaal doorzeefde Renault AHN 
vrachtwagen stond vlak achter de voorgaande 
halfrups. Duidelijk te zien is de totaal verwoeste 
cabine. Een zwaar kaliber Brits wapen had de 
truck getroffen, en met mitrailleurs, stenguns en 
geweren maakten Airbornes een einde aan de 
carrières van de Duitse soldaten achter in de 
laadbak (Gelders Archief, Arnhem; 
negatiefnummer B8048/2) (MS 78)  

52. Dropkooi met Flea. Helaas is onbekend waar en 
wanneer de foto is gemaakt. (Uit “British Forces 
Motorcycles 1925-45”, door C.J. Orchard & S.J. 
Madden, Crown Copyright / A@AEEE 
Boscombe Down, NB 3383-6) (MS 85) 

53. Dropkooien op het terrein van de Royal Enfield 
fabriek te Edinburgh (uit “Royal Enfield 
Productions, a Proud War Record, uitgegeven in 
1945 (MS 85) 

54. Dropkooi met Flea onder de romp van een 
Dakota. Helaas is onbekend waar en wanneer 
de foto is gemaakt. (Uit “British Forces 
Motorcycles 1925-45”, door C.J. Orchard & S.J. 
Madden, Crown Copyright / A@AEEE 
Boscombe Down, NB 3383-4) (MS 85) 

55. Poolse Para’s met een Vickers machinegeweer 
bij Driel, September 1944. Op de achtergrond 
zijn een voorwiel en een koplamp 
waarneembaar van een Flea (uit “De Polen van 
Driel”, door G.F. Cholewczynski, blz. 111) (MS 
85) 
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56. Tijdens de receptie ter gelegenheid van de 
heropening van het Airborne Museum op 20 
september jl. [2009] laten de medewerkers van 
het museum Ingrid Maan, Berry de Reus en 
Suzanne Belleman hun drankje goed smaken. 
Ze hebben alle reden om te lachen, want het 
museum is op tijd gereed gekomen, mede door 
hun harde werken (116) 

57. Boerderij De Laar in 1940 (MS 116) 
58. Foto van een parachutist (MS 118) 
59. Noord-oostelijke hoek kruising Stationsplein – 

(Boven)bergstraat-Utrechtsestraat in 1939, met 
links op Bovenbergstraat 7 de ingang van 
Schoevers. (Bron: ‘Flatgebouw en Instituut 
Schoevers te Arnhem’, door W. Gerretsen; in 
Bouwkundig weekblad Architectura, 1939, p. 
411 bibliotheek TU-Delft). Het vierkant geeft aan 
wat vermoedelijk de achtergrond is van figuur 1 
(MS 118) 

60. Detail van linkerschouder en WW2 pip (MS 118) 
61. Ribbons van de General Service Medal en de 

Africa Star met 8th Army Clasp (MS 118) 
62. Bert Kuik (AM 5) 
63. Hans Kuik (AM 5) 
64. 12 juni 2015. Tijdens een bezoek aan de 

tentoonstelling ‘The last of the Tide’ in The 
Queens Gallery in Londen spreekt Prins Charles 
met Laurie Weeden, die als zweefvliegtuigpiloot 
op 6 juni 1944 deelnam aan de landingen in 
Normandië en in september 1944 aan de Slag 
om Arnhem (AM 5) 

65. Laurie Weeden tijdens een dit jaar [2015] 
opgenomen interview voor de BBC televisie (AM 
5) 

66. Alex Koning uit Rozendaal heeft zich 
beschikbaar gesteld als nieuw bestuurslid van 
de VVAM (AM 8) 

67. Een glider geland in de buurt van de huidige 
camping “De Lindenhof”. Links de 
losgekoppelde staart (AM 9) 

68. Schema uit het voorschrift AP 2097A (AM 9) 
69. Quick Release Unit (AM 9) 
70. Rear Fuselage Attachment Brackets (AM 9) 
71. Linksboven de Ratel / Ratcher Spanner (AM 9) 
72. Instructie in de glider voor het losmaken van de 

staart (AM 9) 
73. Opgegraven vondsten, waaronder vier 75mm 

hulzen, een rek voor 75mm granaten, Britse 
veldfles, Britse spijkerbajonet en dekseltjes voor 
kokers waarin granaten werden vervoerd (MS 
125) 

74. Hans Timmersman met een zojuist opgegraven 
rek voor drie 75mm granaten (MS 125) 

75. De oogst van de eerste opgraving op 28 juni 
1997. Op de foto zijn o.a. zichtbaar een Britse 
pioniersschopje, drie rekken voor ieder drie 
75mm granaten (‘klaverbladen’), een Britse 
parahelm, een 75mm granaathuls, een 
handgranaat en .303 munitie (MS 125) 

76. Opgegraven vondsten. Britse veldfles, tas, 
stukken van 75mm hulzen, .303 munitie, 
gespen, knopenschaar, lepel, staartstuk van een 
mortiergranaat (MS 125) 

77. Dick Timmerman met een zojuist opgegraven 
75mm huls (MS 125) 

78. Willy Keus (l) en Wil Rieken (r), na afloop van de 
ceremonie in het Gemeentehuis in Oosterbeek, 
waar zij beiden werden benoemd tot ‘Lid in de 
Orde van Oranje Nassau’ (AM 10) 

79. Op deze foto, die gemaakt is tijdens Harmel’s 
bezoek aan Adolf Hitler, waar hem het 
Ridderkruis bij het IJzeren Kruis verleend werd, 
is te zien dat het rechteroor van Harmel in 
verband zit (via Wybo Boersma) (AM 10) 

80. Hotel Dreijeroord in september 2017 (AM 11) 
81. De nieuwe buste van Generaal Sosabowski (AM 

11) 
82. LZ Oboe met de brug over de Maas bij Grave 

linksboven in de foto (AM 11) 
83. Lt Thompson bij de brug van Grave (opname 

van schilderij) (AM 11) 
84. Browning en Gavin wachten 30 Corps op net ten 

wetsen van Overasselt (AM 11) 
85. Diorama van de Waal crossing in het Nationaal 

Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Groesbeek (AM 
11) 

86. Afbeelding 1 en 2. Op 24 september worden 
Quartermaster Sergeant-Major Dave Morris 
(rechter foto) en Luitenant-kolonel Marcin Rotter 
(linker foto: hij was Assistant Adjudant & 
Quartermaster general van de Poolse brigade) 
voor waarschijnlijk dezelfde villa ondervraagd 
door een Duitse officier (MS 127) 

87. Afbeelding 3. Huize/Pensioen Heuvel-oord aan 
de Emmastraat 31 in Oosterbeek. Op deze 
plaats zijn na de oorlog nieuwe huizen gebouwd 
en is de Beatrixweg aangelegd (MS 127)  

88. Afbeelding 4. Carr, Cook en Morris op de 
splitsing Weverstraat – Dam. De Dam loopt naar 
links, richting Fangmanweg (MS 127) 

89. Afbeelding 5. Filmfragment van David Morris, die 
wordt afgevoerd langs het huis Fangmanweg 35 
(MS 127)  

90. Ridderkruis met Eikenloof en Zwaarden, slechts 
159 toegekend tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Een replica als afgebeeld kost slechts enkele 
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tientjes, een orginele set minstens GBP 25.000 
(AM 11) 

91. De Panzer IV waarvan waarschijnlijk de 
rupsband, recent gevonden bij de brug, 
afkomstig is (AM 12) 

92. Het anti-tankkanon Gallipol 2 schakelt een Char 
B uit bij Koude Herberg (AM 12) 

93. Cap badge Border Regiment (AM 12) 
94. Landing Zone S. 1 Border landde in het 

zuidelijke deel, met de rendez-vous linkonder in 
beeld (AM 12) 

95. Iconische foto 23 Mortar Platoon (AM 12) 
96. Major Neill, commandant van C Coy en Lt 

McCartney in hun opstelling aan de Van 
Lennepweg [GA 1560 – 5853] (AM 12) 

97. Anti-tankkanon Arras met daarachter de 
uitgeschakelde Char B voor de opstelling van D 
Coy (AM 12) 

98. Uitgeschakelde Char B bij Koude Herberg 
[Seeger: Bild 101I-590-2331-06] (AM 12) 

99. Reenactors tijdens de battlefield tour over The 
Border Regiment op 6 oktober (AM 13) 

100. VVAM-bestuursleden Otto van Wiggen en Erik 
Jellema voor het hoofdkwartier van Sosabowski 
aan de Molenstraat in Driel (AM 13) 

101. Zonder onderschrift (AM 13) 
102. Zonder onderschrift (AM 13) 
103. Zonder onderschrift (AM 13) 
104. Zonder onderschrift (AM 13) 
105. Objecten aangetroffen op de akker tussen de 

Westerbouwing en de Veerweg (AM 13) 
106. Spreker Florian Huiskamp over de rol van 

Sosabowski vóór en tijdens de slag (AM 13) 
107. Sosabowski inspecteert zijn troepen (AM 13) 
108. Pauze tijdens de thema-avond in ’t Huukske (AM 

13) 
109. 2006: Koningin Beatrix reikt in Den Haag de 

Militaire Willems-Orde uit aan de 6 Brygada 
Powietrznodesantowa, de 6e Parachutisten-
brigade uit Krakau, de opvolger van de 1e 
Brigade (AM 13) 

110. Bezoekers op de Airborne begraafplaats (AM 
13) 

111. Albin Krzysik (AM 13) 
112. Krzyz Walecznych 1939-1940 (AM 13) 
113. Poolse Highland Rifle Brigade (AM 13) 
114. Teun van Ingen (AM 13) 
115. Uitstallingen van leden op de Airborne Day 2018 

(AM 13) 
116. De Orde van de Witte Adelaar (AM 13) 
117. Olieverfschilderij van Maj. Gen. S. Sosabowski 

in het Muzeum Wojska Polskiego, Warschau, 
Polen (AM 13)  

118. De stukken van B Troop bij de noordelijke 
brugoprit in Arnhem (AM 14) 

119. Eugène Wijnhoud tijdens zijn lezing (AM 14) 
120. 6-ponder op de Utrechtsweg [zie ook Lt. P. 

McFarlane] (AM 14) 
121. Timmermans op de exacte locatie van de 

aanslag op nazileider Heydrich in Praag (AM 14) 
122. De baan van één van de kogels die Kussin 

doodden (AM 14) 
123. Luminol-onderzoek in de Vlokhovense kerk (AM 

14) 
124. Zimmerit-productie (AM 14) 
125. Temidden van het onderzoeksmateriaal voor de 

‘smoking-gun’-theorie bij Wageningen University 
& Research (AM 14) 

126. Grondmosters in de collectie van Timmermans 
(AM 14) 

127. Stralingsmeting op een nog steeds radioactieve 
‘marker disk’ uit WOII (AM 14) 

128. Captain Hector Montgomery, 2 I/C van B Coy 
voor Newport Stables, Melton Mowbray (AM 14) 

129. Captain Harkess, de brigade RASC-officier, in 
Knossington, met op de achtergrond de kerk 
(AM 14) 

130. In het boekwerkje Ben jij bij het 
parachutespringen geweest? Airborne 
herdenkingen bij Ede van Gerard Gijsbertsen is 
een zeldzame foto opgenomen van de 
pathfindermarkeringen op de Ginkelse Heide, 
vlakbij het tracé van de A12 die toen werd 
aangelegd (AM 14) 

131. Sidney Jary (AM 14) 
132. Mannen van de 43. Division in Nederland op 18 

september 1944 (AM 14) 
133. Het monument voor Hurrell, 60 meter oostelijk 

van zijn veldgraf (AM 14) 
134. F/S William Hurrell (AM 14) 
135. Het graf van Hauptman der Schutzpolizei 

Berthold Vetter, commandant van de 11. 
Kompanie, die tijdens de slag sneuvelde (MS 
131) 

136. Roger Beets (AM 15) 
137. Zonder onderschrift (AM 15) 
138. Zonder onderschrift (AM 15) 
139. Eusebiussingel 9, Arnhem (AM 15) 
140. Da Costastraat 5, Arnhem (AM 15) 
141. Hoek Huissenstraat en Orchislaan, Arnhem (AM 

15) 
142. Graf 20.B.7 (AM 15) 
143. Utrechtsestraat 85 (AM 15) 
144. Braamweg 1, Arnhem. Villa Heselbergh (AM 15) 
145. Amsterdamseweg 461, Arnhem (AM 15) 
146. Klingelbeekseweg 69, Oosterbeek (AM 15) 
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147. Benedendorpsweg / Klingelbeeksweg, 
Oosterbeek (AM 15) 

148. Weverstraat 181, Oosterbeek (AM 15) 
149. Benedendorpsweg 194, Oosterbeek (AM 15) 
150. Kruispunt Utrechtseweg-Wolfhezerweg, 

Oosterbeek (AM 15) 
151. Johannahoeve 4, Oosterbeek (AM 15) 
152. Wolfhezerweg 17, Wolfheze (AM 15) 
153. Veerweg, Renkum (AM 15) 
154. Valkhof, Nijmegen (AM 15) 
155. Groesbeekseweg 152, Nijmegen (AM 15) 
156. Bospad, Groesbeek (AM 15) 
157. De Montihnylaan 18, Langerak (AM 15) 
158. Major General Roy Urquhart (AM 15) 
159. Mannen van 2nd South Staffordshire Regiment 

onderweg naar Arnhem. De foto is genomen op 
de Utrechtseweg tussen De Oude Herbergh en 
Hartenstein (AM 15) 

160. Brigadier Philip Hicks (AM 15) 
161. SS-Sturmbannführer Ludwig Spindler (AM 15) 
162. Robbie Gunther op achtjarige leeftijd (AM 15) 
163. Jonkheer Nedermeijer van Rosenthalweg 

(Grindweg) nr. 25 (AM 15)  
164. Pte George William Layton (AM 15) 
165. V.l.n.r. Sarah Heijse (directeur-bestuurder 

museum), burgemeester Agnes Schaap, Jory 
Brentjes (conservator) (AM 16) 

166. V.l.n.r. Jessica Zoutendijk- van de Sman, Bart 
Bijl, Gido Hordijk, Jelle Hofs (AM 16) 

167. Leden van de vereniging War Department Living 
History – The Border Regiment tijdens de 
‘Boekenbeurs 2.0’ die de VVAM op 13 april 2019 
organiseerde (2) (AM 16) 

168. Embleem van het Reconnaissance Corps (AM 
16) 

169. Het dorpje Ruskington, Lincolnshire (England), 
waar het squadron was gelegerd in 
Nissenhutten. Het eerste gebouw rechts was 
ook in gebruik bij de eenhied (AM 16) 

170. Groepsfoto genomen in Ruskington (AM 16) 
171. De locatie waar C troop met de haastig 

ingerichte verdediging van SS-Panzergrenadier-
Ausbildungs- und Ersatz-Abteilung 16 van Krafft 
in gevecht raakte. De coup de main werd hier al 
in een vroeg stadium in de kiem gesmoord (foto 
uit 1946 of 1947) (AM 16) 

172. Veteranen van A Company bij het Airborne 
Monument in Heelsum (MS 132) 

173. Mount Langdon en Two Sisters (MS 132) 
174. Mount Langdon vanuit het westen (MS 132) 
175. Mount Langdon vanaf de startlijn van B 

Company (2) (MS 132) 
176. Voortzetting van de aanval door A Company 

(MS 132) 

177. Voortzetting van de aanval door A Company 
(MS 132) 

178. A Company neemt het gevecht over vanaf hier 
(MS 132) 

179. Na de battlefield tour bij Schoonoord in 
Oosterbeek. Links: Erik Jellema. Rechts: Otto 
van Wiggen (MS 132) 

180. Zonder onderschrift (AM 16) 
181. De Flying Flea die in 2007 werd opgegraven 

(AM 16) 
182. Samenstelling van de ‘Poolse’ dropkooi (AM 16) 
183. Zonder onderschrift (AM 16) 
 
No I PTS 
1. Op RAF Ringway, waar tijdens de Tweede 

Wereldoorlog Britse militairen hun 
parachutistenopleiding kregen, werden de eerste 
parachutesprongen gemaakt uit een grote mand, 
die onder een ballon was gehangen (131) 

 
13 Squadron, US 7 PH Group 
1. Luchtfoto van het gebied ten zuiden van de 

spoorwegovergang bij de Buunderkamp 
genomen in de middag van 17 september 1944, 
enkele uren na het bombardement op Wolfheze 
en omgeving. De twee op de foto zichtbare Horsa 
gliders en paar parachutes zijn geland tussen de 
bomkraters. De brede lichte streep bovenin de 
foto is de spoorlijn Utrecht – Arnhem. Evenwijdig 
daaraan loopt de Parallelweg. Deze maakt in de 
linkerbovenhoek van de foto een haakse bocht 
naar het zuiden en heet vanaf dat punt de 
Telefoonweg. Iets ten noorden van de haakse 
bocht staat het huisje van de familie Kelderman. 
Individuele bominslagen zijn vooral op een 
donkere achtergrond duidelijk zichtbaar. De in 
oktober 2014 gevonden bom lag iets ten zuiden 
van de Parallelweg in het lichtgekleurde deel van 
de foto (AM 3) 

 
Airborne Assault (Duxford), Collectie 
1. Persoonlijkheden uit de hele wereld waren 

aanwezig bij de première van Theirs is the 
Glory. Eerste Minister Atlee koopt een 
programma van Anje van Maanen, een meisje 
uit Oosterbeek (MS 106) 

 
Airborne Forces Museum 
1. Major Timothy tijdens een oefening samen met 

Amerikaanse parachutisten in 1942 (124) 
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Airborne Museum, Collectie 
1. De “Tiger” bleek in werkelijkheid een 

gemotoriseerd kanon te zijn, een z.g. Stüg III G. 
(MS V) 

2. Ook de Poolse Para Brigade gebruikte 
handkarretjes van het type waarvan er onlangs 
een voor het Airborne Museum werd aangekocht 
(37) 

3. Manschappen van de Eerste Poolse 
Onafhankelijke Parachutisten Brigade met een 
radio-zendontvanger in een boomgaard bij Driel. 
Deze en andere apparatuur zal te zien zijn op de 
expositie over de verbindingen tijdens de Slag 
om Arnhem, die van 22 maart tot 22 april in het 
Airborne Museum wordt gehouden (41) 

4. Een tijdens de Tweede Wereldoorlog gemaakte 
foto toont het oprichten van een antenne van 
een ‘Light Warning Set’ (59) 

5. Jacobus (“Jaap”) Groenewold, tweede luitenant 
der infanterie, 1942/1943 (MS 49) 

6. Een van de vele foto’s van Britse 
krijgsgevangenen die door PK-fotografen bij 
Arnhem werden gemaakt. Dit soort beelden 
vormden ideaal Duits propagandamateriaal. 
(fotograaf onbekend; uit “SS Leitheft” No. 11, 
1944) (MS 63) 

7. Tijdens de gevechten in het Benedendorp in 
Oosterbeek worden op 24 september 1944 
Jimmy Kerr, Harold Cook en Dave Morris door 
de Duitsers krijgsgevangen gemaakt. Terwijl ze 
worden afgevoerd, maakt een Duitse 
oorlogsfotograaf een foto van hen op de hoek 
van de Weverstraat en De Dam (84) 

8. Het wrak van de Stirling LJ 883 in het gebied 
Planken Wambuis, waarschijnlijk gefotografeerd 
in oktober 1944. Rechts vooraan het veldgraf 
van Flying Officer (Air Bomber) Ernest C. Brown 
(85) 

9. Een geallieerde luchtfoto van de verkeersbrug te 
Arnhem, gemaakt op 18 september 1944 
(Crown Copyright) (MS 78) 

10. Majoor A.M.J. Perkins, commandant van het 4th 

Parachute Squadron, Royal Engineers (MS 83) 
11. Het einde van een aanval met Duitse 

pantserwagens op de Rijnbrug in Arnhem (MS 
90) 

12. Lieutenant-Colonel M.E.M. Herford RAMC (MS 
113) 

13. Winter 1944/1945. Father D. McGowan leidt een 
begrafenis in een krijgsgevangenkamp (Dulag-
Luft) bij Wetzlar in Duitsland (MS 113) 

 
2 Onjuist opgenomen als ‘van de’ 

14. Het Airborne Museum ‘Hartenstein’ in 
Oosterbeek (AM 1) 

15. Huize ‘Hartenstein’ in 1945 (AM 1) 
16. Tijdens de jaarlijkse herdenking van de Slag om 

Arnhem springen parachutisten boven de 
Ginkelse Heide (AM 2) 

17. Marieke Helsen, de nieuwe conservator van het 
Airborne Museum (AM 2) 

18. Airborne Begraafplaats, Oosterbeek, 25 
september 1944. Tijdens de eerste herdenking 
van de Slag om Arnhem leggen kinderen 
bloemen op de graven van de gesneuvelde 
militairen (AM 3) 

19. Evacuatie van Arnhem, september 1944. 
Burgers vluchten de stad uit. In de berm zit de 
zwangere Beb Timmerman, zij vlucht met man 
en kinderen (niet op foto) in gezelschap van Jan 
en Emmie Willemsen en hun kind, die op de foto 
staan (schenking 2015) (AM 4) 

20. Een van de smocks die niet in Wilson’s boek 
voorkomt, is die van generaal Urquhart, die nu 
wordt tentoongesteld in het Airborne Museum in 
Oosterbeek. Op de foto draagt Generaal 
Urquhart deze smock, waarvan het model afwijkt 
van de standaard model. De foto, waarop Lance 
Corporal J. Tofield salueert voor generaal 
Urquhart, werd in december 1944 gemaakt bij 
Fulbeck Hall in Lincolnshire (AM 4) 

21. Hendrika van der2 Vlist met haar hond, 
gefotografeerd in de tuin van haar huis aan de 
Paul Kugerstraat in Oosterbeek. De foto dateert 
uit ongeveer 1970 (AM 5) 

22. Het Airborne Museum op een zomerse dag (AM 
6) 

23. Kort na de 2e Wereldoorlog richtte de bevolking 
van Driel een eenvoudig gedenkteken op ter ere 
van de Eerste Poolse Onafhankelijke 
Parachutisten Brigade. In 1961 werd het huidige 
monument onthuld (AM 6) 

24. Als herinnering aan de luchtlandingen op 17 en 
18 september 1944, bouwde een aantal burgers 
van Heelsum in september 1945 aan de 
oostkant van het dorp een monument. Dit 
gedenkteken werd vervaardigd uit materiaal, dat 
na de Slag om Arnhem was achtergebleven, 
zoals een 6-ponder anti-tankkanon, containers, 
granaathulzen, geweren en helmen (AM 7)  
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Allan, Gordon 
1. 13 juli 2004. Arnhem-veteraan Frank Moore geeft 

op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek een 
demonstratie van de door hem ontworpen 
motormaaier (95) 

 
Ammerlaan, Frans 
1. Frans Ammerlaan bezig met het fotograferen 

van alle grafstenen op de Airborne 
Begraafplaats in Oosterbeek, voor de nieuwe 
website over gesneuvelde Britse en Poolse 
militairen (foto via Frans Ammerlaan) (89) 

 
Anker, Marcel 
1. Tijdens de wandel-excursie op 18 mei jl. geeft 

Robert Voskuil aan de hand van een luchtfoto 
uitleg over de posities van het Light Regiment 
Royal Artillery rond de Oude Kerk in Oosterbeek 
(55) 

2. Arnhem-veteranen op het kerkhof van 
Becklingen: McConville, Stewart, Baker, Brooks, 
Shaw, Kemp en Crabtree (12 oktober 1997) (MS 
59) 

 
Arts, J. / BHIC- D. Scholten (collectie) 
1. In juni 1946 worden de wrakstukken van de 

Stirling LJ 833 uit de Maas gehaald en op de 
oever opgestapeld (100) 

 
Bachenheimer – Betry, Ethel 
1. Soldaat 1e klas Ted Bachenheimer, Fort Bragg 

(USA), begin 1942 (MS 74) 
 
Bakker, Robert (SPIBA) 
1. Geremde eenvoudige lorrie (MS 130) 
 
Bal, Jenneke 
1. In de studio van Bal Bedrijfsvideo werken Berry 

de Reus en Joop Bal aan de audio-visuele 
presentatie voor het vernieuwde Airborne 
Museum (53) 

 
Bauer, Anneliese 
1. Bootsman Alfred Steckhan (80) 
2. Alfred Steckhan met vrouw en kinderen (MS 84) 
 
Beets, Roger 
1. Ben Kolster, voorzitter van de Vereniging van de 

Vrienden van het Airborne Museum, overhandigt 
een van de eerste exemplaren van de Roll of 
Honour aan Peter Wilkinson, Leader of the 2011 
Pilgrimage. Links Johnny Peters, voorzitter van 
de AVC (124)  

 

Berends, Peter 
1. Een foto van ‘Mary of Arnhem’ uit een krant van 

16 mei 1945, genomen kort nadat ze gevangen 
was genomen (102) 

 
Bergh, Leo v.d. (Oss) 
1. De karakteristieke, bijna acht meter hoge, staart 

van de Harense Stirling. Vóór het richtingsroer is 
het kenmerkende rood-wit-blauwe 
herkenningsteken geschilderd, dat aangeeft dat 
het toestel van de RAF is. Onder de staart 
bevindt zich een beugel die is aangebracht om bij 
abnormale vliegbewegingen tijdens het slepen 
van een zweefvliegtuig, de romp te beschermen 
tegen het snijdende geweld van de 
strakgespannen trekkabel. Dit geeft aan dat het 
om een transportuitvoering gaat van een Short 
Stirling bommenwerper. Ook illustreert deze foto 
op fraaie wijze het gezegde: het venijn zit in de 
staart. Daar bevindt zich een geschutskoepel met 
een 0.303 Browning machinegeweer (vier lopen). 
Deze foto (gemaakt op zondag 24 september 
1944 door Leo v.d. Bergh uit Oss) is vanuit een 
artistiek en historisch oogpunt gezien volgens 
ons een voltreffer (MS 81) 

2. Een op zijn zondags uitgedoste lokale bewoner 
accentueert ongewild de machtige proporties van 
de romp en de imposante motoren van de Stirling 
die op 19 september 1944 een noodlanding bij 
Haren maakte. Het gaat hier om een stermotor 
van het type Hercules. Elk van de vier motoren is 
goed voor minstens 1000 paardenkrachten. Let 
op de karakteristieke verwrongen propeller die al 
malend in onzachte aanraking kwam met de 
Harense klei. Gebogen, maar niet gebroken. Wat 
een symboliek! (foto 24 september 1944) (MS 
81) 

 
Beveren, Arthur van 
1. Op 19 september 2014 bezocht Mike 

Sosabowski, kleinzoon van de Poolse Generaal-
majoor Stanislaw Sosabowski, het Airborne 
Museum om daar de onderscheiding de ‘Bronzen 
Leeuw’ van zijn grootvader te lenen. Mike wilde 
die onderscheiding dragen tijdens de herdenking 
voor de Poolse Brigade die op zaterdag 20 
september [2014] in Driel plaats vond (AM 3) 

2. Harold Padfield overhandigt het eerste 
exemplaar van zijn boek ‘Twelve Mules and a 
Pegasus’ aan Marieke Helsen, Conservator van 
het Airborne Museum (AM 3) 
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BIDKL 
1. Soldaat Lewis Curtis van het 5th Battalion, The 

Wiltshire Regiment, die op 2 oktober 1944 
sneuvelde in het gebied van de Schuytgraaf, 
oostelijk van Driel. Zijn stoffelijke resten werden 
pas in 2003 gevonden. Op 3 oktober 2012 werd 
hij met militaire eer herbegraven op de Airborne 
Begraafplaats in Oosterbeek (128) 

 
Bink, M. 
1. Zonder onderschrift (3) (AM 16) 
 
Boekhorst, Roland 
1. De Britse patroon met het berichtenformulier die 

in maart van dit jaar door de heer M. Verhoef 
werd gevonden langs de Johannahoeveweg (71) 

2. Drie vrijwilligers aan het werk voor de expositie 
‘Ontsnapping over de Rijn’. V.l.n.r. Barry Tijssen, 
die helaas op 17 februari 1999 overleed, Jaap 
Jansen en Theo Diepenbroek (74) 

3. De gerestaureerde 22 radioset die bijna 50 jaar 
na de Slag om Arnhem werd opgegraven op de 
hoek van de Kneppelhoutweg en de Hoofdlaan in 
Oosterbeek (76) 

4. Het ‘Mae West’ reddingsvest dat tijdens de 
bevoorradingsvluchten boven Oosterbeek werd 
gedragen door Flight Engineer T. Haig (85) 

5. Het vaantje dat Kees Bolderman op 21 
september 1944 van een Duitse tank afhaalde, 
ligt nu in het Airborne Museum in Oosterbeek. 
Tot welke eenheid behoorde dit panservoertuig? 
(MS 75) 

6. Radiozendontvanger van het type WS 38, die 
onlangs bij Driel werd opgegraven (89) 

7. De Eureka MK II Transmitter-Receiver TR 3174, 
die het Airborne Museum onlangs in bezit kreeg 
(100) 

8. De bevoorradingsmand met daarop de letter “T” 
die tijdens de Slag om Arnhem voor het droppen 
van munitie werd gebruikt en die na de oorlog 
diende als wieg (100) 

9. De bevoorradingsmand die meer dan zestig jaar 
in de school aan het Postpad in Oosterbeek heeft 
gestaan (110) 

10. Een klein deel van de collectie die door een 
particuliere verzamelaar werd nagelaten aan het 
Airborne Museum (AM 1) 

11. Het Eureka baken in het Airborne Museum. Links 
het door de VVAM aangekochte 
voedingseenheid (AM 4) 

12. Een van de twee in 2015 gevonden 
trommelmagazijnen van de Franse Châtellerault 
M31 (Mle31) mitrailleur uit de Char B tank. De 
munitie is in het magazijn ontploft (AM 6) 

13. De helm van George Lomas van het 11th 
Parachute Battalion, die in het najaar van 1944 
werd gevonden op de Ginkelse Heide (AM 7) 

 
Boelens, Jan 
1. Op 10 augustus [2012] ontving Paul Tirion 

(rechts) in het Airborne Museum de erepenning 
van de gemeente Renkum uit handen van 
Burgemeester Gebben (127) 

 
Boersma, Wybo 
1. Fulbeck Hall in Lincolnshire, in 1944 het 

hoofdkwartier van het 1st British Airborne 
Division, gefotgrafeerd tijdens het weekend van 
15 en 16 juli 1995, toen het in het teken stond 
van ‘The Forties’ (60) 

2. De ‘S’-phone, die het Airborne Museum onlangs 
van de heer Henk van de Brand in permanente 
bruikleen kreeg (70) 

3. Directeur van het Airborne Museum Wybo 
Boersma neemt van Cees van den Bosch de 
medailleset in ontvangst, die toebehoorde aan 
de in oktober van het vorige jaar overleden ex-
Air Despatcher Ron Clancy (82) 

4. Oosterbeek, restaurant Schoonoord, 7 oktober 
2001. Stuart Eastwood ontvangt uit handen van 
Eugène Wijnhoud een fles Airborne bier als 
dank voor zijn interessante lezing over de 
geschiedenis van het 1st Battalion, The Border 
Regiment (84) 

5. Tijdens de excursie naar de Betuwe op 2 
november van het vorig jaar geeft Geert 
Maassen (tweede van links) uitleg (89) 

6. 22 november 2005. Wybo Boersma ontvangt uit 
handen van de Britse Ambassadeur in 
Nederland, Mr. Lyn Parker, de versierselen die 
behoren bij de Britse koninklijke onderscheiding 
‘Member of the British Empire’ (101) 

7. Tijdens de VVAM excursie naar Engeland werd 
de groep ontvangen in Southwick House, het 
voormalige hoofdkwartier van generaal 
Eisenhower tijdens D-day. Bij de grote kaart van 
het invasiegebied werd uitleg gegeven over de 
planning en uitvoering van de invasie op 6 juni 
1944 (111) 

8. De in 1992 door de Vereniging Vrienden 
aangekochte De Vry filmcamera, wordt door Jan 
Smits, voorzitter van de VVAM, overgedragen 
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aan Aad Groenweg3, bestuurslid van de 
Stichting Airborne Museum. Rechts: 
penningmeester van de VVAM, Rinke Fennema 
(MS 99) 

9. Op het vliegveld Teuge staat de door de VVAM 
gehuurde DAKOTA gereed om met een groep 
leden en introducés een rondvlucht te maken 
boven Arnhem en omgeving (122) 

10. 25 juli 2011. Eric van Tilbeurgh ontvangt een 
hoge Poolse onderscheiding. Op de foto v.r.n.l. 
Eric Tilbeurgh, zijn echtgenote Ewa Malyanska-
van Tilbeurgh en de Poolse ambassadeur (123) 

11. Op 17 maart [2012] werd Chris van Roekel 
benoemd tot Ere-voorzitter van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum. Robert 
Voskuil overhandigde hem de oorkonde, die 
behoort bij deze benoeming (126) 

12. De Nederlandse commando Gobetz van No 2 
(Dutch) Troop (126) 

13. 23 maart 2013. Wil Rieken ontvangt uit handen 
van Ben Kolster de oorkonde, die behoort bij 
haar benoeming tot ‘Lid van Verdienste’ (130) 

14. Met behulp van een behendigheidsspel op een 
beeldscherm gaan kinderen na welke kleuren 
parachutes in september 1944 werden gebruikt 
bij het droppen van voorraden (130) 

15. De Nederlandse commando Herman Gobetz op 
weg naar Zuid-Afrika in 1945 (130) 

16. Herman Gobetz op 89-jarige leeftijd ten tijde van 
de plechtigheid, waarbij hij alsnog zijn 
onderscheidingen ontving voor de acties 
waaraan hij tijdens de Tweede Wereldoorlog 
deelnam (130) 

17. Eureka baken met antenne (AM 4) 
18. Brits tropentenue, dat gedragen is door een 

Luftwaffe militair bij het Duitse Afrika Korps, met 
op de mouw een ‘Kriegsberichter’ armband (AM 
6) 

19. Voorzijde van het ‘3-heksenembleem’ (AM 8) 
20. De Arnhemse Rijnbrug en omgeving, enkele 

jaren geleden gefotografeerd vanuit een 
historische C-47 (Dakota) door Wybo Boersma 
(AM 10) 

21. De helm van generaal-majoor Heinz Harmel. In 
maart 1943 werd SS-Obersturmbannführer 
Heinz Harmel bij gevechten in Rusland, gewond 
aan zijn oor. Duidelijk is te zien dat bij de helm 
aan de rechterzijde in de onderrand een gat zit, 
ten gevolge van een scherf- of kogelinslag, die 
ook de verwonding veroorzaakte (AM 10) 

 
3 Wederom is de naam van Groeneweg onjuist opgenomen. 

22. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw bracht 
de gepensioeneerde generaal-majoor Harmel 
verschillende keren een bezoek aan het 
Airborne Museum. Wybo Boersma, hier gekleed 
in een opvallende trui, leidde hem meestal rond. 
Geheel links de heer Ben de Vries, die toen 
voorzitter was van de Stichting Airborne 
Museum (AM 10) 

23. Een overzicht van de grote zaal tijdens de 
boeknbeurs op 17 juni (AM 10)  

24. Battle dress van Major John Waddy, 
commandant van B Company, 156 Parachute 
Battalion, The Parachute Regiment (AM 14) 

25. Herkenningsplaatje prisoner of war (AM 14) 
 
Bolderman, J.C.L. 
1. Van Kees Bolderman is geen jeugdfoto 

beschikbaar en daarom plaatsen we een portret 
uit 1950. Hij is dan 20 jaar, en korporaal der 1e 
Klasse bij de Koninklijke Landmacht in Indonesië 
(MS 75) 
 

Bollee – Bégram van Eeten, Fiep 
1. Het houten huis van de familie Bégram van 

Eeten aan de Utrechtseweg 269 in Oosterbeek 
(MS 91) 

2. De zusjes Marion (links) en Fiep (rechts) Bégram 
van Eeten op een foto uit ca. 1930. Op de 
achtergrond het huis van boer Rossenburg (MS 
91) 

3. Ca. 1947. De heer en mevrouw Bégram van 
Eeten (uiterst rechts en links) zitten voor hun huis 
thee te drinken met kapitein Blaauw (tweede van 
links) en mevrouw de Brauw (MS 91)  

 
Booty, Jasper 
1. Het neerkomen van de Poolse gliders op LZ “L” 

werd gefotografeerd door Kapitein Jasper Booty 
van het Hoofdkwartier 4e Para Brigade (MS XI) 

2. Tijdens het verblijf in “The Hollow” (een aantal 
inzinkingen in de bossen van de Bilderberg) zag 
kapitein Jasper Booty, de staff Captain, kans 
met zijn privé-camera een foto te maken van 
brigadier John Hackett ( r) en kapitein B.A.B. 
Taylor, de Battery Captain van de 2nd Airlanding 
Light Battery, Royal Artillery (20 september 
1944) (MS 58) 

3. 19 september 1944. Een HORSA glider landt 
met materiaal voor de Poolse Parachutisten 
Brigade op de landerijen bij Johannahoeve (LZ 
‘L’). Op het terrein zijn voorraden zichtbaar, die 
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de vorige dag per parachute zijn gedropt. Dit is 
een van de foto’s die tijdens de Slag om Arnhem 
werden gemaakt door kapitein Jasper Booty, die 
diende bij de staf van het hoofdkwartier van de 
4e Parachutisten Brigade. Booty gebruikte 
hiervoor zijn privé camera. Ook de volgende 
dagen van de strijd fotografeerde hij regelmatig. 
Een paar van zijn foto’s publiceren we in deze 
tweedelige Ministory (MS 108) 

4. Een van de foto’s die Captain Jasper Booty met 
zijn privé camera maakte tijdens de tocht van de 
4e Brigade door de bossen ten noordwesten van 
Oosterbeek. Links Brigadier Hackett met in zijn 
hand een microfoon van een zendontvanger. 
Voor hem op de grond een kaart van het 
operatiegebied. Op de achtergrond een jeep 
waartegen enkele mannen zitten (MS 109) 

5. Nog een foto uit de serie van Jasper Booty die 
werd genomen in de bossen van de Bilderberg. 
Op de voorgrond ligt Brigade Major Bruce 
Dawson en achter hem een onbekende militair. 
Beiden zoeken dekking tegen de Duitse 
beschietingen. Omdat Dawson eerder gewond 
geraakt was, zit zijn rechterarm in een 
draagverband. Kort nadat deze foto was 
genomen werd Dawson dodelijk getroffen. Hij 
werd terplaatse begraven in een veldgraf (MS 
109)  

 
Booys, P.J. de 
1. Een van de wrakken van de SPWs. Het is een 

Sd.Kfz.250/1 neu, en het is duidelijk door het 
uitschot aan de rechtervoorzijde dat het aan de 
linkerzijde is getroffen: de granaat ging er dwars 
doorheen (Gelders Archief, Arnhem; 
negatiefnummer B1620-30/3A) (MS 78) 
 

Bosman, A.V.A.J. 
1. Foto van het veldonderzoek: de schuilkelder (AM 

16) 
 

Bremen, fotobureau van 
1. Zaterdag 22 september 1984. Kardinaal Simonis 

tijdens de mis bij het Poolse Airborne Monument 
in Driel (FB 16) 

 
Brink, Horst (collectie)  
1. September 1944. Een StuH. 42G rijdt de Van 

Eeghenweg op, vanaf de Weverstraat 
(voorgrond) in Oosterbeek. Op de hoek ligt het 
lichaam van een gesneuvelde Britse militair (MS 
70) 

 
 

Brooks, Stan 
2. Italië 1943; 8th Platoon, C-Comapny, 2nd Para 

Battalion. Stan Brooks staat geheel rechts; nasst 
hem Frank Goozee (MS 59) 

 
Buggenum, David van 
1. Hans Timmerman tijdens de opgraving van de 

stoffelijke resten van een Duitse militair Johann 
Peter Grabowski op de Westerbouwingheuvel bij 
Oosterbeek in april 2008 (MS 110) 

2. Trouwring en uniformknoop van Johann Peter 
Grabowski (MS 110) 

 
Buist, Luuk jr (collectie) 
1. S/Sgt. Cawthray (MS 44) 
2. L.L. Weeden, Staff Sergeant, The Glider Pilot 

Regiment, 2080390 (MS 122) 
3. Zegevierende Landstormers aan het einde van 

de slag (MS 131) 
 
Bundesarchiv Koblenz 
1. September 1944, na de Slag om Arnhem. Te 

midden van krijggevangen Britse soldaten loppt 
(links) een “sergeant/signaller” van het 
Reconnaissance Squadron in Ellekom. Op zijn 
rechtermouw van boven naar beneden: een 
reepje tartan (is/was hij een Schot?) en de 
emblemen 2 en 24-13. Waarom zit 
RECONNAISSANCE niet boven aan de mouw? 
Rechts naast de “signaller” loopt Lance Corporal 
J.C.O. Lothian, “company clerk” van de C-
Company van de K.O.S.B., zònder tartan (MS 
42) 

2. Een Duitse Schützenpanzerwagen (type Sd. Kfz. 
250/1) van de SS-Panzer-Aufklärungsabteilung 
10 (verkenningsafdeling) van de 10. SS-Panzer-
Division ‘Frundsberg’, op de oprit van de Rijnbrug 
na de herovering ervan op 21 september 1944. 
Links de kapotgeschoten bunker naast de brug. 
Op de achtergrond Arnhem in de nevels (MS 60) 

3. Bij de Arnhemse verkeersbrug krijgsgevangen 
gemaakte Britse parachutisten (in de 
binnenstad?), september 1944 (MS 60) 

4. Op 19 september 1944 fotografeert Wenzel (links 
met pet) het afvoeren van Britse 
krijgsgevangenen bij het Gemeente Museum op 
de Utrechtseweg in Arnhem (Bild 101I-497-
3531A-32, foto: Jacobsen) (MS 63) 

5. Tot 1967 was dit de enige foto van PK-berichter 
Jacobsen die aan de auteur van dit artikel 
bekend was. De foto werd genomen aan het eind 
van de Rijnstraat in Arnhem en toont de 
brandende stad (Bild 101I-497-3530-26A) (MS 
63) 
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6. Zwaar Duits gemotoriseerd geschut rijdt over de 
Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg in 
Oosterbeek, even voorbij de hoek met de 
Emmastraat. De overmacht aan zware Duitse 
wapens komt op veel PK-foto’s duidelijk naar 
voren (Bild 183-J27757, foto: Kutzner) (MS 63) 

7. Enkele jaren geleden kwam een serie Duitse 
foto’s tevoorschijn, die voor het merendeel is 
genomen op de Dreyenseweg in Oosterbeek, 
door een fotograaf van de Kriegsmarine. Deze 
foto toont een Duitse halfrupsvoertuig met daarop 
een zware mitrailleur. Op de achtergrond hangen 
de bevoorradings-parachutes over de heg langs 
de weg (Bild 101II-M2KBK-771-30, foto: 
Höppner) (MS 63) 

8. Nog een beeld dat de fotograaf van de 
Kriegsmarine vastlegde op de Dreyenseweg in 
Oosterbeek. Twee zware Duitse rupsvoertuigen 
passeren elkaar (Bild 101II-M2KBK-771-34, foto: 
Höppner) (MS 63) 

9. Duitse militairen bekijken een buitgemaakte 
Britse Airborne jeep. Deze foto staat in een 
brochure van de SS, die onlangs in het bezit 
kwam van het Airborne Museum. Wie weet waar 
deze foto is genomen? 

10. De kruising Dreyensweg en Van Limburg 
Stirumweg (links), gezien vanuit het noorden (in 
de richting van de brug over de spoorlijn Utrecht 
– Arnhem). Rechts het pand Dreyenseweg 2-4, 
waar ondermeer de familie Kalle woont. In het 
midden, op de achtergrond, het uitgebrande 
pension Aalbers (Stationsweg 53), dat op 19 
september 1944 in vlammen opging. Rechts van 
de Dreyensweg, en ook nabij de genoemde 
kruising, is een bevoorradingscontainer 
neergekomen. Links, in de berm, drie lijken van 
Britse militairen. Rechts ligt ook een stoffelijk 
overschot van een geallieerde soldaat. De foto 
werd waarschijnlijk gemaakt in de periode 20-23 
september 1944, door een cameraman van de 
Kriegsmarine (Bild 101II-M2KBK-771-18, foto: 
Höppner) (MS 65) 

11. Een StuG. III type G rijdt vanaf Onderlangs de 
Utrechtseweg in Arnhem op, 19 september 1944. 
Op deze foto is duidelijk de Wehrmacht-
bemanning te herkennen. Ook zijn de 
Zimmeritlaag, de Saukopf, en een deel van de 
Schürzen te zien. (Bild 101I-497-3529-03, foto: 
Jacobsen) (MS 70) 

12. 20 september 1944. Voor het huis van de familie 
Berghege aan de Utrechtseweg, tegenover de 
Annastraat in Oosterbeek, fouilleren Duitse 
soldaten Britse gewonden. Rechts, met zijn arm 

in een draagverband, Eric Miller (Bild 101I-497-
3529-22, foto: Jacobsen) (92) 

13. Het Duitse pantservoertuig dat Kriegsmarine-
fotograaf Höppner op 20 september 1944 
fotografeerde op de Dreyenseweg in Oosterbeek. 
Op de achtergrond twee Britse 
bevoorradingsparachutes (Bild 101II-M2KBK-
771-30, foto: Höppner) (93) 

14. 19 september 1944. Nadat de doorbraak van de 
vier Britse Bataljons naar de Rijnbrug is mislukt, 
rijdt Duits gemotoriseerd geschut (een ‘STUG’) 
vanaf Onderlangs in de richting van de 
Oranjestraat (via Robert Voskuil) (Bild 101I-497-
3529-03, foto Jacobsen) (106) 

15. Een uitsnede uit een foto, die op 19 september 
1944 werd gemaakt voor het St. Elisabeth 
Gasthuis. Medewerkers van het Rode Kruis 
geven instructies aan een chauffeur van een 
ambulance. De rechtse man draagt een witte jas 
met een Rode Kruisvlag op zijn rug. Ton Gieling 
was in die dagen op dezelfde manier gekleed 
(Bild 101I-497-3527-11A, foto: Wenzel) (MS 94) 
 

       
 
16. De Bren carrier waarmee soldaat Knott tijdens de 

strijd naar geïsoleerde posities van de B 
compagnie van 1st Border Battalion bijde 
Westerbouwing wist door te breken, werd op de 
terugweg geraakt door een mortier of 
artilleriegranaat geraakt en buiten gevecht 
gesteld. Dit gebeurde op de Hoofdlaan, vlakbij 
het hoofdkwartier van het 1st Border Battalion op 
de Van Lennepweg. De foto werd gemaakt door 
de Duitse PK fotograaf Seeger (MS 97) 

17. Duitse militairen in een buitgemaakte Britse Jeep, 
ergens in Arnhem. Waar zou deze Duitse foto 
gemaakt kunnen zijn? (111) 

18. Bild 101I-497-3531-11 (PK Jacobsen) (MS 104) 
19. Detail 101I-497-3531-11 (PK Jacobsen) (MS 

104) 
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20. Detail 101I-497-3530-15A (PK Jacobsen) (MS 
104) 

21. Bild 101I-497-3530-15A (PK Jacobsen) (MS 104) 
22. Bild 101I-497-3526-22A (PK Wenzel) (MS 104) 
23. Twee details van Bild 101I-497-3530-14A (PK 

Jacobsen) (MS 104) 
24. Detail van Bild 101I-497-3530-15A (PK 

Jacobsen) (MS 104) 
25. Links detail van Bild 101I-497-3530-15A (PK 

Jacobsen) (MS 104) 
26. Detail van de foto met de drie Britse officieren 

(Bild 101I-497-3530-15A, PK Jacobsen) (123) 
27. Drie Britse krijgsgevangenen, die behoorden bij 

het 11e Parachutisten Bataljon, worden door 
Duitse militairen afgevoerd via de Weverstraat en 
de Dam in Oosterbeek. V.l.n.r. Private Jimmy 
Kerr, Lance Corporal Harold Cook, Regimental 
Quartermaster Sergeant Dave Morris (collectie R. 
Voskuil) (125) 

28. Het veldgraf van Fredrick Hopwood langs de 
Utrechtseweg in Oosterbeek, tegenover de afslag 
met de Wolfhezerweg (foto SS Kriegsberichter 
Apfel) (MS 115) 

29. Duitse PK-foto, die op 19 september 1944 werd 
genomen bij het Gemeente Museum aan de 
Utrechtsestraat in Arnhem. Duitse militairen 
bekijken de na de gevechten achtergebleven 
uitrustingsstukken. Een dag later, op 20 
september 1944, komen Tanno Pieterse en zijn 
twee vrienden langs het Gemeente Museum, 
waar Tanno van deze uitrustingstukken o.a. een 
gevulde Rode Kruis tas mee neemt (MS 117)  

30. Deze foto werd gemaakt op woensdag 20 
september 1944 door een Duitse PK-fotograaf in 
de Johan van Oldebarneveldtstraat, oostelijk van 
de Rijnbrug in Arnhem. Britse krijgsgevangenen, 
die bij de brug hebben gevochten, worden 
afgevoerd. Links voor Lance-Sergeant Harold 
Padfield en rechts Corporal G. Roberts, 16th 
Parachute Field Ambulance RAMC, die was 
ingedeeld bij de C-Company, 3rd Parachute 
Battalion. De gewonde man op de stretcher is 
Segeant Geoffrey Lawson van het Glider Pilot 
Regiment (AM 3)  

31. General-major Heinz Harmel, op deze foto is niet 
alleen zijn Ridderkruis met Eikenloof en 
Zwaarden te zien, maar ook de verwonding aan 
zijn rechteroor (Bild 183-J28621) (AM 11) 

32. Duitse soldaten van diverse eenheden (PK-
berichter Pospesch, GA 1560 - 5486) (MS 129) 

33. Obersturmbannführer Otto Paetsch (die ook in 
Arnhem vocht), Brigadeführer Heinz Harmel en 
Euling. De foto is uit februari 1945 (Adendorf: Bild 
183-2006-0819-500) (MS 129)  

34. Een groepje Landstormers, ook nooit als zodanig 
aangeduid in de literartuur over de slag, 
arresteert een aantal Britse militairen op de 
Utrechtseweg, ter hoogte van het huidige 
Museum Arnhem [Jacobsen: Bild 101I-497-
3531A-30] (MS 131) 

35. Een StuG III van de Sturmgeschütz-Brigade 280 
op Onderlangs, vlakbij de kruising met de 
Utrechtseweg [Jacobsen: Bild 101I-497-3529-03] 
(AM 15) 

36. Zonder onderschrift [Höppner: Bild 101I-M2KBK-
771-36 HQ] (AM 15) 

37. Twee Flakpanzers op de Dreijenseweg, een dag 
na de dood van de para [Höppner: Bild 101I-
M2KBK-771-34 HQ] (AM 15) 

38. Bespreking in villa Heselbergh, van links naar 
rechts: Model, Harmel, Student, Bittrich en 
daarachter Harzer [Adendorf: Bild ?] (AM 16) 

39. Uitgeschakelde jeep van Support Troop. De foto 
is genomen tegenover Klein Hartestien. Villa 
Eureka op de achtergrond staat er nog steeds 
[Seeger: Bild ?, 1560 - 5789 GA ] (AM 16) 

 
Carp – Heijbroek, J.T. (collectie) 
1. Het huis Valkenburg, op de oostelijke hoek Van 

Borsselenweg / Utrechtseweg, gezien vanuit het 
noordwesten, in de winter van 1942 (MS 66) 

2. Het gezin Heijbroek, 25 juni 1943 (de 26e 
trouwdag van de ouders), in de tuin van 
‘Valkenburg’. Van links naar rechts: Vader, 
Daan, Netje, Hans, Moeder en Noor (78) 

3. Britse troepen passeren bij hun opmars over de 
Utrechtseweg café De Koude Herberg, aan de 
westkant van oosterbeek. De foto werd gemaakt 
enkele honderden meters oostelijk van het huis 
van de familie Bégram van eeten (MS 91) 

 
Cartwright, H.H.L. 
1. Luitenant H.H.L. Cartwright, oktober 1943 
2. Een groep krijgsgevangenen kookt aardappels 

boven een vuurtje, tijdens de mars uit het kamp, 
april 1945. Geheel links luitenant Cartwright. (uit 
Illustrated, 12 mei 1945) (MS 41) 

 
Cherry, Niall 
1. De Horsa glider die op 17 september 1944 een 

vroegtijdige landing maakte bij het dorp 
Melksham in Engeland (79) 

2. 16 juni 2007. Voor aandachtig luisterende Britse 
leden legt Niall Cherry uit wat er zich in 
september 1944 heeft afgespeeld in de 
Perimeter (107) 

3. Bij het begin van het weekend voor leden uit het 
Verenigd Koninkrijk, op vrijdagavond 26 juni, 
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overhandigt Mr. Ian Walker (links) de baret en 
een onderscheidingsteken van zijn oom, L/Cpl 
Lambie, aan Ben Kolster, voorzitter van de 
VVAM. L/Cpl Lambie diende in september 1944 
bij 7 KOSB. Deze persoonlijke bezittingen zijn 
inmiddels overgedragen aan het Airborne 
Museum (115) 

4. Tijdens de battlefieldtour gehouden voor leden 
uit het Verenigd Koninkrijk op zondag 28 juni 
geeft Jonh Howes op de hoek van de 
Benedendorpsweg en de Acacialaan in 
Oosterbeek uitleg over de lotgevallen van 
Sergeant Baskeyfield VC (115) 

5. Sapper Norman Butterworth en Sergeant Philip 
Waugh op het vliegveld Barkston Heath, 17 
september 1944. De mannen staan naast 
Waughs vliegtuig (roepnaam U-Uncle), een C-47 
(Dakota) van 15th Troop Carrier Squadron, 61st 
Troop Carrier Group, United States Army Air 
Force. Barkston Heath was de hoofdbasis 
vanwaar 1st Parachute Brigade naar Arnhem 
vloog. Op deze dag stegen in totaal 72 
vliegtuigen op, waarvan 18 stuks van 15th TCS 
waren. Norman vloog in het toestel met 
roepnaam G-George van Technical Sergeant 
Weaver (flight engineer), die met Waughs 
camera deze foto nam (118) 

6. Sergeant ‘Bill’ Hayden. Foto genomen in Italië in 
oktober 1943 (MS 107) 

7. Brigade Major Bruce Dawson MC (MS 108) 
8. Op 23 april [2016] vond tijdens de boekenbeurs 

bij het Airborne Museum de informele 
presentatie plaats van het nieuwe boek over het 
10th Parachute Battalion, “Desert Rise – Arnhem 
Descent”: V.l.n.r. Niall Cherry, Luuk Buist, John 
Howes, Robert Voskuil, Graham Francis en 
Martin Peters (AM 7) 

 
Cholewczynsky, George F. 
1. Generaal Sosabowski inspecteert soldaten van 

zijn Parachutisten Brigade (MS XXXVI) 
 
Clements, M. 
1. De track wordt met de kraan gegrepen en in de 

laadbak geplaatst (AM 12) 
 
Deeterink, Bernhard 
1.  Een deel van het geconcentreed luisterend 

publiek, later op de avond in ’t Huukske (AM 12) 
 
 
 
 

Department of National Defence, Library and 
Archives of Canada 

1. Kapitein George Swan, RCAF, piloot van A flight 
664 Squardron met het emblem van de drie 
heksen (AM 8) 

 
Dinkel, Lothar 
1. Wolfgang Dinkel (MS 84) 
 
Drent, Louis 
1. Pastoor H.C. Bruggeman (1888-1961), ca. 1950 

(foto Collectie Chris van Roekel) (MS 48) 
 
Dutch Defense Press 
1. Zonder omschrijving (AM 12) 
2. Zonder omschrijving (AM 12) 
3. Zonder omschrijving (AM 12) 
 
Eck, Nienke van 
1. Tijdens een speciale bijeenkomst op 17 

september 2011, ontving Major Tony Hibbert 
(redt) uit handen van de commandant van het 
Parachutisten Regiment, Major General Jonathan 
Shaw, een prachtig sierzwaard (124) 

 
Egberts, Joost 
1. Op de Johannahoeve wordt uitleg gegeven 

tijdens de fiets-excursie van 13 juni jl. (71)  
 
Enting, Luc 
1. Op de plaats in de bossen van Planken 

Wambuis, waar op 23 september 1944 Stirling 
LJ-883 van 570 Squadron werd neergeschoten, 
werd op 6 september 1998 een eenvoudig 
monument onthuld. Dit gebeurde door Christine 
Watkins, zuster van de omgekomen piloot, Flying 
Officer W. Kirkham, en haar echtgenoot. Rechts 
ons lid Cees van den Bosch, die het initiatief nam 
voor plaatsing van dit gedenkteken. Zie ook 
Nieuwsbrief 71 en 72 (73)  

 
Esch, Mark van  
1. Tijdens de Battlefield Tour over ‘Operation 

Varsity’ op 11 oktober, geeft Erik Jellema uitleg 
bij het monument naast het station van het dorp 
Hamminkeln (112) 

 
Ferrageau, M. 
1. Paradropping bij Landgoed Den Heuvel in 

Groesbeek op woensdag 18 september 2019 
(AM 16) 

 
  



13 
 

Frihedsmuseet Kopenhagen 
1. SS-PK-Kriegsberichter Adendorf hanteerde in 

september 1944 in de regio Arnhem zijn camera. 
Op de voorgrond Duitse soldaten op weg naar 
het front (?); achter hen en links Britse 
krijgsgevangenen, die materieel (waaronder een 
bevoorradingscontainer) aan het 
opruimen/verzamelen zijn (?). Wie weet waar 
exact deze foto is gemaak? (78)  

 

 
 
Folmer, C. 
1. 18 september 1944. Een groepje Britse militairen 

van de ‘HQ Company’ van het ‘1st Parachute 
Battalion’, waaronder enkele hospitaalsoldaten, 
rust uit op de stoep van Hulkensteinseweg 16 in 
Arnhem. Sergeant Hayden is de zittende militair 
met helm, die naar beneden kijkt (Collectie Niall 
Cherry) (MS 107) 

 
Fürbringer, Herbert 
1. Rechts portretfoto Hans Möller als SS-

Sturmbannführer, foto gemaakt na Arnhem 
tussen oktober ’44 en mei ’45 (MS 104) 

 
Gelders Archief (Arnhem) 
1. De Van Limburg Stirumschool, 

Eusebiusbuitensingel 67 te Arnhem, gezien van 
de singel. De mooie foto is vlak voor de Tweede 
Wereldoorlog gemaakt, hetgeen te zien is aan de 
nieuwe noordelijke vleugel (rechts). Alleen de 
eerste verdieping van de school werd door de 
Britse soldaten gebruikt voor gevechts-
handelingen omdat deze gelijk lag aan het 
wegdek van de oprit naar de brug (Gelders 
Archief, Arnhem; negatiefnummer B7026/11) (MS 
78) 

2. De Franse Renaulttank op de Sonneberglaan, 
die door de Britten op 22 september 1944 buiten 
gevecht werd gesteld. De foto werd gemaakt in 
1945 (MS 83) 

3. De achterzijde van het hoofdgebouw van de 
Sonnenberg, gezien vanaf de binnenplaats. Links 
de trap die naar de hal leidde. De muren zitten 
vol kogel- en scherfgaten. De foto werd gemaakt 
in 1952, vlak voordat het gebouw werd 
afgebroken (MS 83) 

4. Ludwig Heinemann in zijn ‘gloriedagen’ (MS 100) 
5. Ludwig Heinemann tijdens zijn berechting (MS 

100) 
6. Het zwaar beschadigde huis van de familie 

Breman aan de Benedendorpsweg in Oosterbeek 
in 1945 (MS 112) 

7. Luchtfoto van de Arnhemse Rijnbrug, gemaakt 
op 4 november 1944 door een Brits 
verkenningsvliegtuig. De door de Duitsers 
opgeblazen verkeersbrug ligt ‘geknakt’ in het 
water. De omgeving is totaal verwoest als gevolg 
van de gevechten in september 1944 en de 
daarop volgende bombardementen door de 
Amerikaanse luchtmacht (AM 10) 

8. De achterkant van Hotel Dreijeroord 
gefotografeerd na de Slag om Arnhem (AM 11) 

9. Zicht vanuit het Oosten op de Lauwersgracht en 
centrum van Arnhem met Eusebiuskerk, 
Walburgis kerk en Insula Dei [GA: 1500 – 1137]  
(MS 128) 

10. Boulevard Heuvelink in 1945 (MS 128) 
11. De PzIV Ausf. H. zoals hij is gezien door Jan 

Meijer op zaterdag 23 september 1944 (Ministory 
93, p4). De pijpbrug van de CAMIZ ligt genakt op 
het achterdek van de uitgebrande tank [P.J. de 
Booys, oktober 1944], (1533-387, GA) (AM 12) 

12. De villa [Heselbergh] omstreeks 1920 (1501-04-
1242, GA) (AM 16) 

 
Gemeentearchief Arnhem 
1. Gezicht vanaf de Rijnbrug op het Eusebiusplein 

en omgeving (1945) (MS XIV) 
2. De ruïnes van de “Rode School” en, op de 

achtergrond, de “Nijenburg” in 1945 (MS XVIII) 
3. 28 april 2010. Het nieuwe monument voor de 

Wiltshires in de wijk ‘de Schuytgraaf’ in Arnhem-
Zuid (118) 

 
Gemeentearchief Renkum 
1. 1945. Verzamelplaats van oorlogstuig voor het 

huidige restaurant Klein Hartenstein aan de 
Utrechtseweg in Oosterbeek. Iedereen die 
explosieven in huis of tuin had aangetroffen, 
bracht dit veelal naar verzamelpunten. Zichtbaar 
is een bonte collectie Engelse munitie, 
waaronder Hawkinsmijnen in de kist links onder 
het bord met de doodkop en de tekst 
‘GEVAARLIJK’, en op de kist daarboven. 
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Gedurende het voorjaar en de zomer van ’45 
bleven dergelijke depots midden tussen de 
bevolking gehandhaafd (MS 40) 

2. 26 september 1944. Pastoor Bruggeman vervult 
zijn droeve taak temidden van de ravage en de 
lijken van geallieerde militairen, rondom de voor-
malige pastorie aan de Benedendorpsweg in 
Oosterbeek (foto van een onbekende Duitser) 
(MS 48) 

3. Hotel Schoonoord te Oosterbeek, jaren ’30 
(collectie Hendrika van der Vlist) (MS 64) 

 
Gemeente Ede 
1. Op 27 april [2012] ontving Gerard Gijsbertsen 

(rechts) een Koninklijke onderscheiding uit 
handen van Burgemeester Cees van der Knaap 
van Ede. Hij is nu Ridder in de orde van Oranje 
Naussau met zwaarden (126) 

 
Gerritsen, Bob 
1. Tijdens de presentative van het boek “Die 

Luftlandung” in Hamminkeln op 11 december 
1997 ontmoet de auteur Johann Nitrowski 
(rechts) ons lid Robert Sigmond. Deze biedt hem 
een exemplaar aan van zijn onlangs verschenen 
boek ‘Off at Last’ (69) 

2. Bij de presentatie van ‘B Company arrived’ 
signeert David van Buggenum een aantal 
exemplaren van zijn boek. (Renkum, 26 april 
2003) (90)  

3. Tijdens de excursie op 29 maart jl., die was 
gewijd aan de posities van het Light Regiment 
Royal Artillery bij de Oude Kerk in Oosterbeek, 
was een 75mm kanon opgesteld op een van de 
oorspronkelijke locaties in de uiterwaarden 
achter de kerk (91) 

4. Oblique van 18 september met de positie van de 
stukken van Sgt Kill en Sgt Robson. In de 
uitsnede een object onder de pijpbrug, is het de 
PzIV? (AM 12) 

5. Oblique. De positie en schootsrichting van de 
stukken van Sgt. Robson en Sgt. Kill 
weergegeven op een luchtfoto van 18 
september 1944 (AM 13) 

6. Een door de Duitsers buitgemaakte jeep wordt 
onderzocht (AM 13) 

7. Augustus 1944 in de Saksen Weimarkazerne: 
het kader van SS-Unterführerschule Arnheim 
voor één van de legeringsgebouwen. L-R: SS-
Hauptsturmführer Hermann Meyer, SS-

 
4 Opmerkelijk dat ook de naam van een bestuurslid verkeerd 
opgenomen werd, moet zijn Gijsbertsen 

Obersturmführer Heinrich Oelkers, SS-
Untersturmfúhrer Friederich Voigt en SS-
Oberscharführer Wimmer (AM 13) 

 
Gijsbertsen, Gerard 
1. Op 15 april 2000 werden tijdens de 

Ledenvergadering tot nieuwe bestuursleden 
benoemd: Ben Kolster en Gerard Gijsberts4 (78) 

2. Op zaterdag 28 april [2012] vond bij boekhandel 
Meijer & Siegers in Oosterbeek de presentatie 
plaats van het nieuwe boek over het 11e 
Parachutisten Bataljon. Men kon het boek laten 
signeren door auteur Gerrit Pijpers (rechts), die 
was vergezeld door de 91-jarige veteraan Pat 
Gorman (126)  

 
Gieling, Ton 
1. Ton Gieling op een pasfoto in zijn 

persoonsbewijs uit 1941. Hij was toen 19 jaar 
(MS 94) 

 
Goddard (collectie), Douglas G. 
1. Majoor Douglas G. Goddard, Royal Artillery (MS 

46) 
2. Het hoofdkwartier van 220th Field Battery, Royal 

Artilley. Douglas Goddard zit op de één na 
voorste rij, achter het bordje dat de eenheid 
aangeeft. De foto werd genmen in mei 1944, 
kort voordat de inscheping voor de invasie in 
Normandië zou plaatsvinden (MS 46) 

 
Goedings, Ivar 
1. Tijdens de ‘Lonsdale wandeling’ op 14 oktober 

van het vorig jaar [2006] geeft Chris van Roekel 
in de tuin achter zijn huis uitleg over de 
verdediging van de oostzijde van de Perimeter 
(105) 

2. Tijdens de Social Evening op 2 maart jl. [2007] 
geeft Paul Hendriks (links) uitleg over de hem 
tentoongestelde onderdelen van Britse 
zweefvliegtuigen (106) 

 
Google Earth 
1. Het Cobercoterrein (AM 12) 
 
Gravendienst / Bergings- en Identificatiedienst 
1. De Bergingsdienst legt de resten bloot van een 

Duitse soldaat, die in februari 2006 zijn 
aangetroffen bij werkzaamheden aan de 
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westzijde van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen ter 
hoogte van de wijk Schuytgraaf (MS 89) 

 
Harvard Theatre Collection 
1. Brian Desmond Hurst (MS 106) 
 
Hayward, F. (squadron leader) 
1. Personeel van een Light Warning Unit (MS 121) 
 
Hees, A.J. van 
1. De heer M.J. Knottenbelt (links) geeft tijdens de 

excursie uitleg bij het punt waar hij in de nacht 
van 25 op 26 september 1944 over de Rijn 
terugtrok. Wiebo5 Boersma luistert aandachtig 
toe (51) 

2. Een groepje excursiegangers poseert achter het 
Airborne Museum (51) 

 
Heijbroek 
Zie Carp – Heijbroek 
 
Heusschen, Alexander 
1. De Westervoortsedijk in Arnhem heden ten dage 

ongeveer ter hoogte van de plaats waar de 
Panzer IV op de voorkant van dit nummer tot 
staan is gebracht door schoten van de 
zesponder kanonnen van sergeant Robson en/of 
dat van sergeant Kill (AM 12) 

 
HMSlimited.co.uk 

1. Knossington Hall (AM 14) 
  

Hoefsloot, Piet 
1. Huizen aan het zuidelijk deel van de 

Eusebiusbuitensingel, gefotografeerd in het begin 
van de 20e eeuw. In het midden, links, de 
toegang tot de Vluitstraat. In het eerste huis links 
op de foto woonde de familie Hoefsloot. Van 
deze huzienrij bestaat niets meer; nu staan er 
moderne kantoorgebouwen. Ook is de Vlijtstraat 
verdwenen (MS 114) 

2. De kinderen van de familie Hoefsloot op een foto, 
die werd gemaakt op 5 mei 1940. Van rechts 
naar links: Piet (de auteur van dit artikel), Miep, 
Con, Riet, Han, Anna Marie, Thea, Frans, Jan, 
Paula en Juul (MS 114) 

 
Hoekendijk, D. 
1. Bilderberglaan 1, februari 2019 (MS 130) 
2. Blik op Johannahoeve vanuit bosrand (MS 130) 

 
5 Onjuist opgenomen, moet zijn Wybo 

3. Noordzijde spoor, oude opgang naar lorrie-uitzet 
overgang (MS 130) 

 
Holden, Stan 
1. Stan Holden in 1946 (MS 83) 
 
Holmes, Neil 
1. Het oorlogsmonument op het kerkhof van 

Shotwick (MS 115) 
2. Frederick’s rode baret, zijn naamplaatje en de 

speld van zijn vakbond (MS 115) 
3. De portefeuille die Federick bij zich droeg toen hij 

sneuvelde. Het scherfgat is duidelijk zichtbaar 
(MS 115) 

 
Hopkins, John Wynne 
1. Colonel (retd) John Waddy signeert de 

reproducties van het schilderij waarop de landing 
an de 4e Parachutisten Brigade op de Ginkelse 
Heide op 18 september 1944 (123) 

 
Hopwood, Familie 
1. Een vroege foto van Frederick in uniform, die 

waarschijnlijk werd genomen kort nadat hij dienst 
had genomen in het Britse leger (MS 115) 

2. Een foto van Frederick, die later in de oorlog 
werd genomen mogelijk in Afrika of in Italië. Op 
zijn rechterschouder is nog net de wing zichtbaar 
die hem herkenbaar maakt als militair van het 
Britse Parachute Regiment (MS 115) 

 
Horst, Familie ter 
1. Na de bevrijding in 1945 werd de locatie van de 

door “Bill” Hayden genoemde massagraven in 
de tuin van de familie Ter Horst aangegeven met 
een groot houten kruis (MS 107) 

 
Hougardy, Bert 
1. Dankzij het internet kwam deze afbeelding 

tevoorschijn. Wie weet waar en wanneer de foto 
werd gemaakt? (80) 

 
Imperial War Museum (Londen) 
1. De “Flying Flea” motorfiets in een buitenframe, 

klaar om gedropt te worden (MS XX) 
2. Sergeant Smith, een van de drie cameramannen 

van de AFPU, die de Britse acties bij Arnhem 
vastlegde. Het Airborne Museum is nu in het 
bezit van een ZEISS SUPER IKONTA camera 
van hetzelde type als waarmee Smith hier is 
uitgerust (38) 
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3. Oponthoud ten zuiden van Eindhoven, 250 Coy 
RASC (Airborne Light) (MS XXXVII) 

4. Majoor Digby Tatham-Warter in 1944 (50) 
5. Irene Reimann, door AFPU-Sergeant Smith 

gefotografeerd bij het gebouwtje op het 
sportpark Hartenstein, waarin zij door de Britten 
gevangen werd gehouden (MS 39) 

6. Wie weet waar in Oosterbeek deze foto, op 19 
september 1944, is gemaakt? Let vooral op de 
gevel van het huis links op de achtergrond, en 
op het schuurtje/tuinhuisje met paal rechts [BU 
1092] (54) 

7. 19 september 1944. Stirling-vliegtuigen gooien 
voorraden uit boven de Lichtenbeek. De foto 
werd gemaakt vanuit de achtertuin van 
Cronjéweg 25 in Oosterbeek (BU 1092) (MS 47) 

8. Een parachutist tilt een Welbike uit een 
container tijdens een oefening (MS 50) 

9. Oosterbeek, september 1944. Twee Britse 
soldaten met een zware Vickers mitrailleur. 
Rechts op de achtergrond is een huis zichtbaar. 
Waar staat/stond dat pand? (62) 

10. Nijmegen, 26 september 1944. Tom Henney 
behoort tot de gelukkigen die in de afgelopen 
nacht wisten te ontsnappen. Hij staat tussen 
twee mannen met een deken om hun benen, en 
is herkenbaar aan het embleem van de Royal 
Artillery op zijn baret (BU 1130) (MS 51) 

11. Stalag XI-B, Fallingbostel, 16 april 1945. In een 
groep ‚Arnhem-krijgsgevangen“ staat zesde van 
rechts Stan Brooks, met links naast hem Frank 
Goozee (BU 3680) (MS 59) 

12. Maandagmorgen 18 september 1944. Op de 
Duitsekampweg in Wolfheze hebben twee van 
de bewoonsters, mevrouw Tjoonk (links) en 
Maartje van der Poel, de vaderlandse driekleur 
voor de dag gehaald, en zij delen hun vreugde 
met de Nederlandse commando’s soldaat Jef 
van der Meer en korporaal Tom Italiaander 
(rechts). De foto werd gemaakt door Sergeant 
Dennis Smith van de Army Film and 
Photographic Unit; de informatie is afkomstig uit 
het boek Blik Omhoog, band II, van Cor Janse 
(BU 1153) (MS 68) 

13. Militairen van het Rotal Army Service Corps 
laden een mand met voorraden in een Dakota. 
Op de voorgrond zijn op de vloer de rollerbanen 
zichtbaar waarover de manden konden worden 
geschoven. Dit vergemakkelijkte en versnelde 
het laden en het uitwerpen door de Air 
Despatchers. De foto staat ook in Frank Steers 
boek ‘Arnhem, The Fight To Sustain’ (CH 
12945) (80) 

14. Een deel van een luchtfoto van het gebied aan 
de westzijde van de noordelijke oprit van de 
Arnhemse brug, genomen in de middag van 18 
september 1944. Bij ‘1’ de achterzijde van het 
Gewestbureau van de Marechaussee aan het 
Eusebiusplein, en bij ‘2’ het huis van doker Van 
Niekerk. (MH 2061) (MS 69) 

15. ‘Tugs and Gliders’, pagina 27: “Zweef-
vliegtuigpiloten en RAF-bemannings-leden 
tijdens het uitreiken van de orders voorafgaand 
aan een operatie”. De foto blijkt genomen te zijn 
aan de vooravond van D-Day, in de namiddag 
van 5 juni 1944, op RAF Station Harwell. We 
zien van links naar rechts: Flight Sergeant A. 
Dixon (RAF Navigator 295 Squadron) en Pilot 
Officer Ralph Proctor (het donkere uniform is dat 
van de Royal Australian Air Force), piloot 295 
Squadron. Deze beide bemanningsleden 
werden onlangs geïdentificeerd door Mr. Denis 
Peel, ex Pilot Officer van 295 Squadron; 
Sergeant ‘Jock’ Ferguson en Staff Sergeant 
‘Eddie’ Edwards, beiden A-Squadron, Glider 
Pilot regiment. Ondanks dat de twee 
zweefvliegtuigpiloten en de twee RAF-
bemanningsleden op één foto staan, vlogen zij 
in verschillende sleeptoestel-zweefvlieg-
tuigcombinaties (MS 76) 

16. ‘Tugs and Gliders’, pagina 59: Vliegbasis 
Fairford, op de ochtend van 17 september 1944. 
Voor de start wordt een foto gemaakt van (van 
links naar rechts): Oorlogscorrespondent Alan 
Wood (Daily Express); Oorlogscorrespondent 
Stanley Maxted (BBC); Colonel Graeme 
Warrack, Divisie-arts van de 1st Airborne 
Divisie; Wing Commander Graeme Harrison, 
Commandant van 190 Squadron; Major General 
‘Roy’ Urquhart, Commandant 1st Airborne 
Division; Major R. Oliver, Army Public Relations 
Officer; (foto stillscollectie R. Voskuil) (MS 76) 

17. Major-General R.E. Urquhart, bevelhebber van 
de 1st British Airborne Division (MS 80) 

18. Brigadier Gerald W. Lathbury, commandant van 
de 1st Parachute Brigade (MS 80) 

19. 18 september 1944, Wolfheze. Corporal Mills 
van het RAMC knielt bij het veldgraf van Trooper 
Edmond. Duidelijk is te zien dat Mills aan zijn 
koppelriem een tas met pistool of revolver draagt 
(94) 

20. September 1944, een Britse patrouille ergens in 
Oosterbeek. Waar precies werd deze foto 
genomen? (94) 

21. De ‘Divisional Administrative Area’ (DAA) 
tegenover hotel Hartenstein in de eerste drie 
dagen van de slag. De jeep op de voorgrond is 
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er mogelijk een van Captain Kavanagh, 
waarmee op dinsdag 19 september 1944 
voorraden werden opgehaald van de dropping 
zone (MS 95) 

22. Een gewone Britse militair wordt kort na de 
landingen binnengedragen in het ‘Dressing 
Station’ van 181 Airlanding Field Ambulance in 
een huis aan de Duitsekampweg 9 in Wolfheze 
(MS 107) 

23. 17 september 1944. Generaal R.E. Urquhart, 
commandant van de 1st British Airborne Division, 
wacht op vliegveld Fairford op het moment dat 
hij in een Horsa glider zal stappen om te 
vertrekken naar Nederland (AFPU Filmopname 
Sergeant Walker: stills collectie Robert Voskuil) 
(127) 

24. Enige dagen voor het begin van de 
luchtlandingen op 17 september 1944 maakte 
een verkenningsvliegtuig van de RAF deze 
luchtfoto van het gebied rond de noordelijke oprit 
van de Arnhemse verkeersbrug. Het huis van de 
familie Hoefsloot is aangeduid met een pijl 
(gdeelte van een foto uit de collectie van het 
IWM, Londen) (MS 114) 

25. 25 oktober 1944. Nadat de geallieerde militairen 
zijn ontsnapt van achter de Duitse linies en in 
Boxtel zijn aangekomen, tonen ze aan elkaar 
een paar buitgemaakte Duitse pistolen (131) 

26. De oude heer en mevrouw Pennings geven op 
de weg voor de boerderij water aan de zojuist 
neergekomen parachutisten. Rechts Jan 
Pennings in zijn nette pak (MS 119) 

27. Gerdina Pennings geeft een glas water aan de 
chauffeur van een volgepakte jeep, die gestopt 
is op de weg voor de boerderij (MS 119) 

28. Op 17 september 1944 springen Britse 
parachutisten boven de Renkumse Heide uit hun 
Dakota’s (AM 2) 

29. Op 17 september 1945 vond de onthulling plaats 
van het Airborne Monument in Arnhem. Dit 
gedenkteken bestaat uit een deel van één van 
de gebroken zuilen van het Paleis an Justitie 
aan de Markt, dat in september 1944 geheel 
werd verwoest. Op de achtergrond de zwaar 
beschadigde Walburgis Kerk (BU 10523) (AM 5) 

30. Grenadiere bij Bravado II. Kriegsberichter 
Adendorf fotografeerde de Bravado II van Sgt. 
Kill op de hoek van de Ooststraat en 
Westervoortsedijk (IWM MH3955) (AM 13) 

31. Een van de meest iconische beelden uit de slag 
een 3-inch mortierteam van No. 23 Mortar 
(Handcarts) Platoon, Support Comapny, 1st 
Border in hun ‘mortar pit’ aan de Van 
Lennepweg in Oosterbeek. De datum is 21 

september 1944. Vlnr Pte Norman Knight, Pte 
Ron Tierney en Cpl Jim McDowell (AM 15) 

32. Eén van de uitgeschakelde jeeps van C-Troop 
[Amsterdamseweg, IWM BU 4132] (AM 16) 

33. Para met een Royal Enfield (AM 16) 
 
Italiaander, Tom 
1. Tom Italiaander, als korporaal-commando in het 

uniform van No. 2 (Dutch) Troop No. 10 (Inter 
Allied) Commando, 1944. Hij is dan in Brits Indië, 
kort voor vertrek naar Europa (MS 68) 

 
Janse, Cor 
1. 24 april 2010. Aad Groeneweg (midden) en 

Wybo Boersma (rechts) bedanken Driekus Heij 
voor de ‘Gouden Speld’, die zij zojuist hebben 
ontvangen (118) 

 
Jellema, Erik 
1. Newport Stables in 2018 (AM 14) 
2. Knossington Church in 2018 (AM 18) 
 
Jensen, Helmut (collectie) 
1. Helmut Jensen op een motorfiets bij het 

hoofdkwartier van de 14. Schiffsstamm-
Abteilung. Het was gevestigd in een boerderij ten 
noordoosten van ’s Hertogenbosch, juli/augustus 
1944. Helmut was aan de commandopost 
verbonden als motorordonnans (MS 62) 

2. Bij het hoofdkwartier van de afdeling bij Den 
Bosch werd Helmut Jensen (midden) samen met 
twee anderen gefotografeerd. De boomgaard 
werd onder andere gebruikt ter dekking van de 
auto van de commandant. (foto juli / augustus 
1944) (MS 62) 

3. September 1944. Helmut Jensen (rechts) en de 
kok op het hoofdkwartier in Huize Westerveld bij 
Elden. Zij deelden een kamer op de begane 
grond aan de achterzijde van het pand. Daar was 
de voedselvoorraad (MS 62) 

 
Jonker, Geert 
1. Lewis Curtis met zijn zuster Alice, een WAAF bij 

de RAF (MS 116) 
 
Kennedy, Russ 
1. Luitenant Russ Kennedy, de verkennings-officier 

van de 23e Field Company RCE. In één nacht 
verloor hij zijn beste vriend, zijn chauffeur en zijn 
sergeant raakte zwaar gewond (MS 91) 

 
Kleyn, Willem 
1. Wybo Boersma, die zojuist de Richard Holmes 

Award heeft ontvangen, poseert met mevrouw 
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Holmes en de drie andere Nederlandse ‘badged’ 
leden van de GBG voor de fotograaf (AM 9) 

2. Het nieuwe bestuur, v.l.n.r.: Leo van Midden, 
Jasper Oorthuys, Erik Jellema, Otto van Wiggen, 
Herman Van Ingen, Bernhard Deeterink, Wybo 
Boersma en Gerard Gijsbertsen (AM 11)  

3. De nieuw benoemde voorzitter Otto van Wiggen 
licht zijn visie op de toekomst van de VVAM toe 
tijdens de ALV op 2 december 2017 (AM 11) 

4. Historicus Jory Brentjes van het 
Bevrijdingsmuseum Groesbeek (AM 11) 

5. Na afloop van de ALV van 17 maart gaf kapitein 
b.d. Jack Bakker, curator van de Historische 
Collectie van het Corps Commandotroepen, een 
lezing over de onstaandsgeschiedenis van zijn 
Korps (AM 12) 

6. Jack Bakker (l) en Erik Jellema ® proosten op de 
lezing met het KCT Korpsdrankje, Ben Nevis 
whisky (AM 12) 

7. Uiteraard was de boekendienst in de persoon 
van Okko Luursema aanwezig (AM 12) 

 
Klomp, Peter 
1. Als cadeau voor het Airborne Museum 

‘Hartenstein’, dat dit jaar 50 jaar bestaat, 
overhandigt Chris van Roekel, voorzitter van de 
Vereniging Vrienden, een antieke LEICA 
fotocamera aan de voorzitter van de 
museumstichting, drs. J.W.A.M. Verlinden. Deze 
gebeurtenis vond plaats tijdens de 
jubileumboottocht op 16 mei 1999 (75) 

 
Kok, Ruurd 
1. Door schatgravers opgegraven en achtergelaten 

vondsten in een Flak-stelling ergens op de 
zuidwestelijke Veluwe. Opvallend is de grote 
hoeveelheid huisraad (foto Ruurd Kok, juni 
2005) (MS 89) 

 
Kolster, Bernard (Ben) 
1. 23 april 2001. Auteur Chris van Roekel 

overhandigt het eerste exemplaar van het boek 
‘The Torn Horizon’ aan de heer Jan ter Horst 
(82) 

 
Kolster, G.J. 
1. Bij zijn afscheid als voorzitter van de Vereniging 

Vrienden op 6 april jl. ontving Chris van Roekel 
uit handen van Robert Voskuil een bon voor de 
aanschaf van het standaardwerk “Market 
Garden, Then and Now”, dat in september a.s. 
verschijnt. Rechts Chris’ opvolger als voorzitter 
van de Vrienden: Ben Kolster (86) 

 

Kolster, mevrouw H. (Henny) 
1. Tijdens de ledenvergadering op 15 april jl. 

werden onze ex-bestuursleden Mieke de Langen 
Rinke Fennema en Wim de Ruijter tot Lid van 
Verdienste benoemd. Voorzitter Chris van Roekel 
overhandigde hen als blijk van waardering voor 
hun inzet een exemplaar van het pegasusbeeldje 
(78) 

2. Op 15 april 2000 werden tijdens de 
Ledenvergadering tot nieuwe bestuursleden 
benoemd: Ben Kolster en Gerard Gijsberts (78) 

3. 8 april 2006. Ter gelegenheid van zijn afscheid 
ontvangt Eugéne Wijnhoud uit handen van Ben 
Kolster een digitale fotocamera (102) 

 
Kracht, Karl 
1. Zicht op de Eusebiuskerk van Boulevard 

Heuvelink (MS 128) 
 
Kramer, Nico 
1. Westervoortsedijk. Tussen het puin langs de 

Westervoortsedijk is een anti-tankkanon 
zichtbaar: de Bravado II? (GA: 1584-745) (AM 
13) 

 
Kremer – Kingma, A.L.A. 
1. Zondag 17 september 1944. In en rond 

Oosterbeek ingekwartierde Duitse militairen 
verlaten in allerijl in gecamoufleerde 
vrachtwagens via de Stationsweg het dorp. (foto 
mw. A.L.A. Kremer – Kingma, vanuit haar huis op 
No. 8) (MS 52) 

2. Enkele glider pilots en soldaten van de 21st 

Independent Parachute Company, achter het 
pand Stationsweg 8 te Oosterbeek, 22 
september 1944; Hagen staat linksachter, half 
verscholen achter de man met het gastenboek in 
de handen (MS 73) 

3. Deze foto werd gemaakt door de heer Kremer op 
21 september 1944 met de camera van mevrouw 
Kremer-Kingma. Kennelijk is er een korte 
vechtspauze, waardoor er een mogelijkheid is om 
een groepsfoto te maken bij de serre van het huis 
Stationsweg 8 in Oosterbeek. De personen op de 
foto zijn: staand v.l.n.r. mevrouw E.M. Hardeman-
Schikker (als vluchteling opgenomen in het huis 
van de familie Kremer, Sergeant David Shipp (D 
Squadron Glider Pilot Regiment), Sander 
Kremer, en zijn moeder mevrouw A.L.A. Kremer-
Kingma, Sergeant Noman Williams (D Squadron 
Glider Pilot Regiment) met Max Hardeman op de 
arm en A. van Schelven (onderduiker bij 
mevrouw Hardeman). Vooraan v.l.n.r. Job 
Hardeman, Jan du Pree (hij en zijn familie 
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schuilden in de kelder van de familie Kremer), 
Ans Kremer, en Stien van de Grondelle (hulp in 
de huishouding bij de familie Kremer (particuliere 
collectie) (AM 7) 

 
Kuijk, J. van 
1. Wachtmeester J. van Kuijk in 1943 (MS 69) 
 
Kürten, Hans 
1. Hans Kúrten, 1944 (MS 103) 
 
Langevoort, B.H. 
1. Oosterbeekse kinderen leggen bloemen op de 

graven op het Airborne Kerkhof (25 september 
1945) (MS XVI) 

2. Generaal-majoor R.E. Urquhart en waarnemend 
burgemeester de heer J. ter Horst (MS XVI) 

3. Leden van de Eerste Britse Airborne Divisie op 
weg naar de herdenkingsplechtigheid op het 
Airborne Kerkhof in Oosterbeek (25 september 
1945) (MS XXI) 

4. Oosterbeek, 25 september 1945: ’s middags 
vindt de 1e steenlegging van het Airborne-
monument plaats. Van links naar rechts: mr. J. 
ter Horst, S.L. Maas, generaal R.E. Urquhart en 
J.H. Karel (MS XXIV) 

5. Het nog niet voltooide Airborne-monument na de 
kransleggingen op 17 setember 1946. De 
vlaggen zijn reeds van de stokken gehaald (MS 
XXIV) 

6. Vooroorlogse foto van de bebouwing aan het 
zuidelijk uiteinde van de Eusebiusbinnensingel, 
westelijk van de oprit naar de brug. In het grote 
gebouw van Rijkswaterstaat (rechts op de foto) 
zat tijdens de strijd om de brug het hoofdkwartier 
van de 1e Parachutisten Brigade. Nadat de 
leden van de familie Hoefsloot op 
dinsdagmiddag 19 september 1944 onder het 
viaduct van de brug waren doorgehold, werden 
ze binnengeroepen door een Britse militair, die 
voor het witte huis links van het midden een 
kanon bediende (collectie Robert Voskuil) (MS 
114) 

7. Op 25 september 1945 legde Major-Generaal 
R.E. Urquhart de eerste steen voor het Airborne 
Monument, tegenover Hotel Hartenstein in 
Oosterbeek. Geheel links de waarnemend 
burgemeester van de gemeente Renkum, de 
heer Jan ter Horst (AM 4) 

 
Leusden, J. (Zwolle) 
1. Twee veldgraven langs de Utrechtseweg bij “De 

Dennenkamp” in Oosterbeek (MS VII) 

2. Huizen aan de zuidzijde van de Nassaulaan, 
nabij de Steijnweg, in 1945. Tegenover het 
tweede pand (huisnummers 14-16) woonde de 
familie Van der Veen (MS 54) 

3. Oosterbeek 1945. Overal lagen herinneringen 
aan de Slag om Arnhem. In de omgeving van de 
Oranjeweg werden onder andere Britse helmen 
en andere uitrustingsstukken aangetroffen (MS 
54) 

 
Lewis, David 
1. Zondag 17 september 1944, vliegveld Keevil. De 

bemanning van Stirling LK-544 van 299 
Squadron poseert met de twee piloten van het 
zweefvliegtuig dat die dag naar Arnhem moet 
worden gesleept. Van links naar rechts: W/O 
A.G. Brown, piloot; F/Sgt N. Ledward, radio-
telegrafist; F/Lt L.N. Bussey, navigator; Sgt J.D. 
Firth, boordwerktuigkundige; W/O J.W. Eady, 
bommenrichter; W/O D.T. Lewis, staartschutter, 
en de twee gilderpiloten. Van de laatsten weet 
de auteur slechts één naam: Ted Legg (MS 45) 

2. Een Stirling van ‘A’ Flight, 299 Squadron, tijdens 
de vlucht naar Arnhem gefotgrafeerd vanuit de 
staartkoepel van Lewis’ toestel op dinsdag 19 
september 1944 (MS 45) 

3. Horsa glider en Stirlings worden op Keevil in 
gereedheid gebracht. Het is mogelijk dat deze 
foto op 19 september 1944 is gemaakt, en dat 
zou betekenen dat onder andere Poolse 
zweefvliegtuigen, bestemd voor de 
Johannahoeve zijn te zien (MS 45) 

4. September 1944: Stirlings op het vliegveld 
Keevil (MS 45) 

5. Sleeptoestellen en gliders boven Engeland op 
weg naar Europa. Helaas is niet bekend waar, 
wanneer en tijdens welke operatie de foto is 
genomen. Wie kan opheldering verschaffen? 
(foto via David Lewis, collectie Gemeentearchief 
Renkum) (MS 55) 

 
Leyten, Bart 
1. Op 30 augustus jl. werd in de polder Meinerswijk 

bij Arnhem met behulp van een zware hijskraan 
een Duits luchtafweerkanon opgegraven. De loop 
van het stuk geschut, dat de terugtrekkende 
Duitsers hadden laten springen, lag er naast en 
is op de foto niet zichtbaar (64) 

 
Loos, Jan 
1. De familie Loos voor hun huis op De La Reyweg 

7 in Oosterbeek. Lang na de oorlog werd er een 
nieuw huis gebouwd op het open gedeelte tussen 
hun huis en het huis op de achtergrond (MS 102) 
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Lowrie, Joe 
1. Lance Corporal Jim Lowrie (MS 101) 
 
Maassen jr, G.H. (Geert) 
1. De zerk op het graf van August Bakhuis 

Roozeboom op de Airborne Begraafplaats in 
Oosterbeek (1 mei 1997) (MS 56) 

 
Maassen sr, G.H. (Geert) 
1. Het huis van de familie Huisman (links) en 

Kelderman/Maassen (rechts). Op deze na-
oorlogse foto staat in de tuin de heer J.P. 
Kelderman, die zich na de amputatie van zijn 
been op krukken moest voortbewegen. Op de 
voorgrond een mast van de troleylijn, die toen 
door de straat liep (MS XXXV) 

 
Mawdsley, R. 
1. Soldaat R. Mawdsley (Signal platoon, HQ 

Company, 1st Battalion, The Border Regiment), 
januari 1944 (foto via R. Mawdsley, collectie 
Alex Junier) (MS 55) 

 
Man, Jaap de 
1. ‘Zonnewende’ (Cronjéweg 25), ca 1943 (MS 47) 
 
Lt. P. McFarlane 
1. Een onbekende foto uit de Slag om Arnhem, 

opgenomen door Mr. McFarlane op 18 of 19 
september 1944. Locatie: hoek Utrechtseweg, 
Klingelbeekseweg. De huizen op de achtergrond 
staan langs de Klingelbeekseweg. Het 6-ponder 
kanon staat gericht op de Utrechtseweg en het 
terrein daarachter, ‘Den Brink’ (de KEMA) (43)  
2. Een Britse 6-ponder anti-tank kanon staat op 

de hoek van de Klingelbeekseweg en de 
Utrechtseweg. Het stuk geschut staat gericht in 
westelijke richting en bestrijkt zo de 
Utrechtseweg bij de KEMA. Het huis van de 
familie Van Mens maakt deel uit van de rij huizen 
op de achtergrond, maar is net niet zichtbaar 
(collectie Airborne Museum) (MS 120) 
 
Het betreft hier dezelfde opname, waarvan het 
bestaan in 1991 bekend werd gemaakt. 
 

Mammen, W. 
1. Zonder onderschrift (AM 16) 
 
Meiboom, Paul 
1. De plek van afbeelding 1 anno 2010 (MS 104) 
2. De plek van afbeelding 6 anno 2010 (MS 104) 
3. Major John Timothy als kapitein in 1943 (123) 

 
Meiden, E. van der 
1. Tijdens de viering van het 25-jarig jubileum van 

de VVAM op 21 mei jl [2005] zitten drie leden van 
de vereniging wat te praten op een van de 17-
ponder kannonen naast het Airborne Museum 
(99) 

  
Meijer, Jan 
1. De pasfoto van de 15-jarige Jan Meijer, die in 

1944 werd gemaakt voor zijn persoonsbewijs 
(MS 93) 

 
Mekkink, Johan 
1. Deze foto werd genomen in 1945, kort nadat de 

bewoners van hun evacuatie-adres waren 
terggekeerd naar de Zonneheuvelweg 16. Links 
staat kapitein Blaauw, ernaast Truus Korporaal. 
In het midden Chris Korporaal, gymnastiekleraar 
in Oosterbeek. Bij de provisorisch geïnstalleerde 
kachel waarop werd gekookt, staat Miep 
Mekkink-Verdoorn. Het jongetje op de voorgrond 
is Jopie Verdoorn, de jongere broer van wijlen 
Hans Verdoorn, die mij [Chris van Roekel] 
vertelde over kapitein Blaauw. Op de voorgrond 
liggen kussen te drogen in de zon (MS 87)  

 
Midden, Leo van 
1. Trackschakel met verbindingspen (AM 13) 
2. Eén van de langwerpige sporen langs de 

Oorsprongsbeek. Samen met nog enkele andere 
verlagingen wordt dit spoor reeds decennia 
geïnterpreteerd als Britse schuttersputten van 
tijdens de slag om Arnhem. Dit terwijl de 
geschreven bronnen deze locatie niet noemen 
(Archeologische Werkgroep WO2 AWN17) (AM 
13)  

3. Eén van de originele sporen van Britse 
schuttersputten langs de Oorsprongbeek (AM 14) 

4. Uitzicht vanaf de reconstructie richting de Duitse 
linie westelijk van de Borsselenweg (AWN) (AM 
14) 

5. Royal Enfield met dropkooi in de Glider 
Collection in Wolfheze (AM 16) 

 
Titus Mills 
1. Bij de opening van de speciale “Rememberance 

Garden’ bij de Walhampton Independent 
Prepatory School near Lymington op vrijdag 30 
september 2016, was ook Peter Wilkinson 
aanwezig. Op de foto poseren v.l.n.r. Claar Ter 
Horst, Sophie Lambrechtsen-Ter Horst, Peter 
Wilkinson en Hiltje van Eck (AM 9) 
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Miedema, Frits 
1. Bestuurslid Robert Voskuil ontvangt uit handen 

van voorzitter Ben Kolster de oorkonde, die 
behoort bij de benoeming van ‘Lid van Verdienste 
van de VVAM’ (AM 5) 

2. Ben Kolster bedankt Henk van de Brand voor al 
het werk dat hij voor de VVAM heft gedaan (AM 
5) 

3. Okko Luursema ontvangt van Ben Kolster een 
doos wijn, als dank voor het feit dat hij altijd 
aanwezig is met zijn boekenstand bij de door de 
VVAM georganiseerde evenementen (AM 5) 

 
Minkman, Judith 
1. Achter de Oude Kerk in Oosterbeek, waar in 

september 1944 de 75mm Pack Howitsers van 
‘F’ Troop van het 1st Airlanding Light Regiment 
RA waren opgesteld, zette een re-enactment 
groep op 17 september 2016 opnieuw een kanon 
van dit type neer. Daarmee werd een aantal 
losse flodders afgevuurd, hetgeen een bijzonder 
spectaculair beeld opleverde (AM 9) 

 
Museum of Army Flying, Middle Wallop 
1. Een bladzijde uit het notitieboekje van 

aalmoezenier Captain/Reverend G.A.F. Pare 
(toegevoegd aan The Glider Pilot Regiment) uit 
September 1944: “Casualty list compliled at 
Oosterbeek and Apeldoorn during battle + 
captivity period’ (MS 64) 

 
Mutsaerts, Paul 
1. De volledig vernielde toren van de Eusebiuskerk 

in Arnhem in 1945 (collectie Airborne Museum) 
(AM 2) 

2. Tijdens een bevoorradingsvlucht in september 
1944 neergeschoten Stirling bommenwerper, 
gefotografeerd in 1945. Vermoedelijke lokatie: 
eregsn in de Betuwe ten zuiden van Arnhem 
(collectie Airborne Museum) (AM 2)  

3. De zwaar beschadigde Walburgis Kerk in 
Arnhem, gefotografeerd door Paul Mutsaerts in 
1945 (collectie Airborne Museum) (AM 2) 

 
Narodowe Archiwum Cyffrowe, Polen 
1. Twee soldaten van de 1st (Polish) Independent 

Parachute Brigade oefenen met radioapparatuur 
tijdens een training in Groot Brittanië (AM 13) 

 
Nederlandse Spoorwegen 
1. Detail van de vernielde trein (MS III) 
 
 
 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 
1. De rups komt zeer waarschijnlijk van deze 

Panzer IV Ausf H. Op de boeg zijn twee 
granaatinslagen te zien die afkomstig zouden 
kunnen kunnen zijn van het stuk van Robson 
en/of Kill (2155-000540, NIHM) (AM 12) 

2. Sosabowski op vliegveld RAF Saltby, vlak voor 
vertrek (AM 13) 

3. 23 september 1944: Sosabowski (links) in 
gesprek met Maj.Gen. Thomas in de buurt van 
Slijk-Ewijk (AM 13)  

 
Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie 
1. Bij archeologisch onderzoek in de Waalsprong is 

in 1998 aan de Groenestraat in Oosterhout 
tussen nederzettingssporen uit de achtste eeuw 
voor Christus deze kring van granaathulzen 
blootgelegd. Het betreft hulzen van een Brits 25-
ponder kanon van het type Ordnance Q.F. pr 
Mark 1 of Mark 2. De kring is geïnterpreteerd als 
Engelse geschutsstelling. De foto toont de hulzen 
in hun oorspronkelijke situatie, de jalon is 2m 
lang (MS 89) 

 
Nijmeegs Archief 
1. Luchtfoto De Laar en spoorwegovergang in 1944 

(MS 116) 
 
Onderzoeksgroep Historisch Terreinonderzoek 

Wereldoorlog II 
1. In mei/juni 1996 heeft de Onderzoeksgroep langs 

de Oramjeweg te Oosterbeek een paar 
schuttersputten uitgegraven op de locatie waar in 
september 1944 het hoofdkartier van het 
reconnaissance Squadron was gevestigd. De 
foto toont onder andere stengun-magazijnen, een 
pionierschop, een rantsoenblik, etensblikken en 
een knopenschaar, om uniformknopen te 
peotsenzonder dat het uniform vies wordt (MS 
89) 

 
Oorthuys, Jasper 
1. Het publiek tijdens de recente thema-avond Anti-

tank (AM 14) 
 
Parool 
1. Wolfhezerweg te Wolfheze, 1945. Op een 

dumpplaats nabij de Amsterdamseweg zijn onder 
andere dropkooien samengebracht ( uit ‘Het 
Parool”, Arnhem …. Doode Stad… die zal 
herleven”, 1945 (via Berry de Reus) (MS 85) 
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Particuliere collectie 
1. Vlakbij deze, door de Britten uitgeschakelde 

Duitse tank bij de CAMIZ zuivelfabriek, oostelijk 
van de Rijnbrug in Arnhem, werden Jan Meijer en 
zijn vriend door een Duitse soldaat 
tegengehouden. Een metalen brug met 
pijpleidingen, die over de straat liep, was tijdens 
de slag geknakt en op de tank terecht gekomen. 
De foto werd in 1945 genomen (MS 93) 

2. Wie zijn deze meisjes, die in september 1946 
werden gefotografeerd op de Airborne 
Begraafplaats (117) 

3. Voorbedrukte ‘briefkaart’ van de NSDAP (MS 
104) 

4. Majoor John Waddy op de Ginkelse Heide in 
september 1961 (MS 105) 

5. Twee Duitse militairen in een buitgemaakte 
‘airborne’ jeep. Waar is deze foto gemaakt? (119) 

6. Company Sergeant Major Reginald John Philp 
(126) 

7. Oosterbeek, 23-25 september 1944. Een 
Sturmhaubitze 42, Ausführung G, van de 
Sturmgeschütz Brigade 280 op De Dam, met op 
de achtergrond het huis ’t Maerlant 
(Fangmanweg) (129) 

8. Generaal Sosabowski, commandant van het 1st 
Polish Independent Parachute Brigade tijdens 
een inspectie van de troepen (AM 4) 

9. De Oude Kerk in Oosterbeek na de restauratie, 
maar nog zonder torenspits (ca. 1953). Op de 
voorgrond een Britse bevoorradingscontainer, 
met daarop een korte beschrijving van de 
gebeurtenissen in september 1944 (AM 8) 

 
Patton, Mr. 
1. Sergeant Norman Patton (MS IV) 
 
Pauwels, P. 
1. In de jeep in het grootste diorama van het 

Airborne Museum zit een sergeant van de Royal 
Artillery. Op zijn rechtermouw van boven naar 
beneden: de emblemen 24-14, 2 en 7 (MS 42) 

 
Peatling, Bob 
1. 17 september 2005. Na afloop van de onthulling 

van het monument voor het Arnhems Verzet op 
de achtergevel van het Musis Sacrum, wordt de 
Arnhem-verteraan Bob Peatling door een 
televisieloeg geïnterviewd (100) 

 
Pieterse, Tanno 
1. De familie Pieterse, achter hun huis aan de 

Bakenbergseweg 17 in Arnhem. V.l.n.r. de heer 
en mevrouw Pieterse, Tanno en zijn broer Leo. 

De foto werd kort na de oorlog genomen (MS 
117) 

2. Het huis van de familie Pieterse aan de 
Bakenbergseweg. Op de achtergrond is een deel 
van het koetshuis van het landgoed De 
Sterrenberg zichtbaar. Die gebouwen zijn na de 
oolog afgebroken (MS 117) 

3. Bob Laing, 1st Parachute Battalion, die op 19 
september 1944 zijn Rode Kruis tas moest 
achterlaten bij het Gemeente Museum in Arnhem 
(MS 117) 

 
Pijpers, Jan 
1. Tijdens de afgelopen herdenkingsdienst op de 

Airborne Begraafplaats legt Frank Newhouse 
samen met twee Nederlandse kinderen een 
krans bij het Cross of Sacrifice (116) 

2. Op 11 oktober ontving Luitenant-kolonel Gerrit 
Pijpers uit handen van burgemeester Gebben de 
erepenning van de gemeente Renkum. Op de 
achtergrond Gerrits echtgenote Johanna (116) 

 
Polish Institute and Sikorski Museum, The 
(London) 
1. Valburg, 24 september 1944. Na aankomst in de 

tentenkamp (of is het na afloop van de 
conferentie?) praat Major-Generaal Stanislaw 
Sosabowski (met de handen op de rug), 
commandant van de 1st Polish Independent 
Parachute Brigade Group, met enkele 
Geallieerde officieren. Geheel links: Major 
Desmond Pascale, stafofficier van het 5th 
Battalion The Dorsetshire Regiment; rechts naast 
hem, op de rug gezien, Lieutenant-Colonel R. 
George Stevens, de Britse ‘liasion officer’ van de 
Poolse brigade. Captain J.L. (Jack) Betts (rechts) 
en major G.R. (Geoffrey) Pack (tweede van 
rechts) staan er ook bij. Zij zijn respectievelijk 
plaatsvervangend commandant en commandant 
van de C-Comapny van het 5th Bn Dorsets (MS 
61) 

2. Het lijkt alsof Major-General G.I. Thomas, 
commandant van de 43rd Wessex Infantry 
Division, na afloop van de bijeenkomst met 
generaal Sosabowski praat. In werkelijkheid 
negeert hij de Pool, en wendt zich rechtstreeks 
tot overste Stevens, die links (niet zichtbaar) 
staat (MS 61)  

3. Na de topontmoeting klimmen Sosabowski en 
Stevens bij een Britse chauffeur in de jeep, die 
hen van het Valburgse bivak, naar het 
hoofdkwartier van Lieutenant-Generaal F.A.M. 
Browning (commandant van het 1st British 
Airborne Corps) in Nijmegen zal brengen. De 
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Poolse generaal heeft dankbaar gebruik gemaakt 
van de alom aanwezige fruitbomen door een 
appel te conficeren (op het camouflagenet op de 
motorkap ligt er nog één). Op die kap ligt ook een 
helgele herkenningslap; dergelijke stukken stof 
werden tijdens Market Garden gebruikt ter 
identificatie van Geallieerde soldaten en 
voertuigen (MS 61)  

 
Politie Gelderland-Midden 
1. Een medewerker van de Explosieven 

Opruimings Dienst toont de Britse Mills 36 
handgranaat, die op 5 maart jl. [2013] door een 
scholier werd meegenomen naar de Bernulphus 
School in Oosterbeek (130) 

 
Pospesch, PK Berichter 
1. Zonder onderschrift [Bild 183 -191-0912-503] 

(MS 128) 
 
Presser, Sem 
1. Vluchtende burgers op de Rosendaalseweg in 

Arnhem 
 
Pronk, Patrick 
1. De onthulling op 3 mei jl. [1995] van een 

plaquette aan boerderij de Hazehof in Kesteren 
als herinnering aan de 16 Britse parachutisten en 
één Amerikaanse vlieger, die daar door het 
verzet verborgen werden gehouden van 18 tot 23 
september 1944. V.l.n.r. sergeant A.E. Spring, 
soldaat J. Westbury, en de Amerikaanse 2e 
luitenant E. Fulmer (60) 

 
Putten, F. van der 
1. De dropkooi tijdens de tentoonstelling te Driel 

(foto F. van der Putten, september 2004) (MS 
85) 

 
Reid, John 
1. September 1944, Stirling LJ-883 van 570 

Squadron RAF is samen met een ander toestel 
op weg van Arnhem naar huis. Het moet de 17e, 
18e of 20e zijn (MS 57) 

 
Reinders, Philip (collectie) 
1. Captain Desmond T. Kavenaugh (rechts, 25 jaar 

oud), commandant van het 2e Peloton van 250 
(Airborne) Light Composite Company van het 
Royal Army Service Corps; links zijn 
compangiescommandant, Lieutenant-Colonel M. 
St. John Packe (MS 65) 

2. In het midden W/C J.A. Sproule, rechts Sqn Ldr 
C. McVeigh, en links de squadron-mascotte: de 

hond Brevet. Het ernstige gerucht ging dat het 
beest bang was voor katten (foto 31 mei 1945) 
(MS 71) 

3. Dakota’s van 437 Squadron RCAF in de vlucht, 
1944/45 (foto via W.H. Porter) (MS 71) 

4. Dakota FZ-656, die op 21 september 1944 
noodlandde bij Turnhout (MS 71) 

5. De verkeerstoren op vliegveld Blake Hill Farm, 
1944/1945 (MS 71) 

6. Soldaat Arthur Foster, B Compagmie, Border 
Regiment, die op 21 september 1944 sneuvelde 
in de tuin van een huis aan de Veerweg in 
Oosterbeek. Zijn stoffelijke resten werden in het 
voorjaar van 2003 gevonden bij 
graafwerkzaamheden (94) 

7. De voorkant (de zuidoostgevel) van huize 
Sonneberg, gefotografeerd in 1943 of 1944. In 
de toten links had majoor Perkins in het begin 
van de strijd zijn hoofdkwartier (MS 83) 

8. De zuidwestkant van huize de Sonnenberg. 
Rechts het hoofdgebouw, links daarvan een deel 
van de bijgebouwen aan de binnenplaats en 
geheel links de duiventoren (MS 83) 

9. De bijzondere Stengun bajonet die onlangs werd 
gevonden op de Ginkelse Heide op de plaats 
van op 17 en 18 september 1944 de C Company 
van het 7th Battalion King’s Own Scottish 
Borderers ingegraven zat (97) 

10. Britse geweerpatronen en een fosforgranaat, die 
onlangs werden gevonden in een voormalige 
schuilplaats van militairen van het 10th 
Parachute Battalion in de bossen van de Kleine 
Kweek, noordelijk van de Amsterdamseweg, ter 
hoogte van restaurant “De Leeren Doedel” (99) 

11. Modificatie plaatje uit een Horsa zweefvliegtuig 
(105) 

12. Eind vorig jaar kwamen bij het uitgraven van een 
voormalige artilleriestelling van het 112e Field 
Regiment RA bij Lienden in de Betuwe veel 25-
ponder hulzen en munitiekisten tevoorschijn 
(106) 

13. Luitenant Harry M.A. Cambier (MS 100) 
14. Airborne helm met embleem in het Airborne 

Museum (117) 
15. Het zwaar beschadigde restant van de 

schoorsteen van de steenfabriek van Korevaar, 
westelijk van Driel (121) 

16. Het nieuwe informatiepaneel bij de 
schuttersputten van het hoofdkwartier van de 4e 
Para Brigade op de Johannahoeve (130) 

 
Reus, Berry de 
1. Rondgang Luitenant-Kolonel Mackenzie en heer 

Boersma langs het diorama commando-post 



24 
 

Generaal Urquhart in de kelder van Hartenstein 
(4),  

2. Diorama 3-inch mortier in de kelder van 
Hartenstein (6) 

3. Horsa (model) (7) 
4. Filmploeg in actie voor Hartenstein (8) 
5. Tex Banwell overhandigt zijn battledress aan 

directeur Wilhelm (10) 
6. Brigadier Chatterton en Mr. Clarke bekijken met 

directeur Wilhelm het model van de drie Horsa 
gliders, vervaardigd door de heren Belonje en 
van Pelt (12) 

7. Met een druk op de knop stelt de heer Mark 
Chapman de audio-visuele presentatie in 
gebruik (13) 

8. De tentoonstelling “De Slag om Arnhem in 
schilderijen en tekeningen” werd officieel 
geopend door de heer Charles L.J.F. Douw van 
der Knap (14) 

9. Brian Urquhart in het Airborne Museum (15) 
10. De aanbieding van de nieuwe vitrine aan het 

Airborne Museum (16) 
11. Donderdag 20 september [1984]. Generaal 

Urquhart houdt een toespraak in de Eusebius 
Kerk tijdens de Welkomsbijeenkomst voor de 
Arnhemveteranen (FB 16) 

12. Generaal Hackett en generaal Urquhart bekijken 
tijdens een bezoek aan het Airborne Museum 
een van de diorama’s in de kelder (FB 16) 

13. Dame Vera Lynn in gesprek met de 
burgemeester van renkum en zijn vrouw (FB 16) 

14. De burgemeester van de gemeente Renkum jhr. 
Mr. H.G. van Holthe tot Echten bedankt 
brigadegeneraal D.E. Canterbury voor de door 
het Army Air Corps aangeboden kerstboom (17) 

15. Majoor Duyts ontvangt de medaille-set van de in 
1984 overleden stafsergeant John Douglas 
Brooke uit handen van mr. R. Beasley (20) 

16. De romp met cockpit van de HORSA-glider in 
het nieuwe Army Air Corps Museum in Middle 
Wallop (21) 

17. Onze voorzitter, de heer J. Smits (rechts), dankt 
Mr. Maynard voor zijn werk voor de Vereniging 
(22) 

18. Een deel van de tentoonstelling ‘Fotograferen 
tijdens de Slag om Arnhem’ (22) 

19. Huize Hartenstein in de steigers tijdens het 
schilderen van de buitenmuren (23) 

20. Generaal Sir John Hackatt ontvangt de “Roll of 
Honour” uit handen van de samensteller, de 
heer J.A. Hey (24) 

21. Kolonel P.R.R. de Burgh bedankt Christien de 
Haan uit Heelsum voor de portrettekening, die zij 

van hem had vervaardigd aan de hand van 
foto’s uit 1944 (24) 

22. Voor het aanbrengen van de muurschildering in 
de kelderverdieping van het Museum is het grote 
diorama van de binnentrekkende Britse troepen 
ontruimd (25) 

23. De heer Peelen overhandigt W. Duyts de 
medailles-set van Reg Bagguley, in het midden 
de heer Groeneweg (26) 

24. Als officiële heropeningshandeling van het grote 
diorama in de kelder van het Airborne Museum, 
plaatste Mr. Ch.B. Labouchère een helm op het 
hoofd van de in het diorama aanwezige 
verzetsfiguur (27)  

25. Overzicht van een deel van het op 3 juni 
geopende diorama van binnentrekkende Britse 
troepen in Oosterbeek (27) 

26. Zwarteweg 14, Arnhem, 17 september 1944. 
Generaal Urquhart vertelt aan mevrouw L. van 
Wordragen van het comité “Arnhem West”, waar 
hij in september 1944 vanuit het raam van de 
bovenverdieping een Duitse tank kon zien staan 
(28) 

27. De heer Pit overhandigt een gesigneerd 
exemplaar van zijn boekje “Oorlog over 
Oosterbeek” aan drs. A. Groeneweg van het 
bestuur van de Stichting Airborne Museum (29) 

28. ZKH Prins Bernard met het eerste exemplaar 
van het jubileumboek “De Oogst van tien jaar”, 
dat hem werd oerhandigd door drs. J.W. 
Verlinden, voorzitter van de Board of Trustees 
van het Airborne Museum. In het midden drs. A. 
Groeneweg, een van de samenstellers van het 
boek (30) 

29. ZKH Prins Bernard kijkt aandachtig naar de 
foto’s van de speciale tentoonstelling “De Oogst 
van tien jaar” (30) 

30. Het Nederlands-Canadese bouw- en 
restauratieteam voor de gerestaureerde 
SHERMAN-tank “Argyle” naast het Airborne 
Museum (31) 

31. Majoor Schultz overhandigt drs. J. Smits, 
voorzitter van onze vereniging, een plaquette. 
De overdracht van de gerestaureerde tank is 
hiermee een feit (31) 

32. Aandachtige toehoorders bij de herdenking van 
de Slag om Arnhem in Driel. V.l.n.r. Major-
General A.J. Deane-Drummond, leider van de 
Pilgrimage en Mr. R. Gasowski en Mr. J. Lorys, 
vertegenwoordigers van de Polish Airborne 
Forces Association (32) 

33. Ex AFPU-cameraman Gordon Walker vertelt 
over zijn ervaringen tijdens de Slag om Arnhem 
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voor de video-camera van Bal Video Producties 
(32) 

34. De heer J. Lammerts signeert de eerste 
exemplaren van zijn nieuwe boek “Oosterbeek, 
September 1944” (33) 

35. In een van de diorama’s in de kelder van het 
museum is sinds kort de recent verkregen 
vlammenwerper tentoongesteld (34) 

36. Met een druk op de knop van een oude zend-
ontvanger opent de heer Nieuwstraten de 
tentoonstelling “Het Verzet en de Slag om 
Arnhem”(35) 

37. Mevrouw Urquhart draagt het persoonlijke 
Pegasus-vaantje van Generaal Urquhart over 
aan de voorzitter van de Stichting Airborne 
Museum, drs J.W.A.M. Verlinden (36) 

38. Zondag 17 september. Als speciale gasten 
waren dit jaar op de Airborne Begraafplaats 
aanwezig HKH Prinses Margriet en haar 
echtgenoot de heer Pieter van Vollenhoven. 
Recht: Generaal Frost, leider van de Pilgrimage 
(Bijlage bij Nieuwbrief 36) 

39. Schoolkinderen leggen tijdens de 
herdenkingsdienst bloemen op de graven van de 
gesneuvelden (Bijlage bij Nieuwbrief 36) 

40. The Reverend E.L. Philips tijdens zijn preek voor 
de duizenden aanwezigen op de Airborne 
Begraafplaats. Links pastoor A. Wissink en 
dominee H.J. Ponsteen (Bijlage bij Nieuwbrief 
36) 

41. Donderdag 14 septembe. Veteraan Ray Duke 
(in rolstoel) en mevrouw Hanny Berendsen van 
de Stichting “Lest We Forget” leggen bloemen 
bij de plaquette in de muur van de Koning 
Willem III kazerne in Apeldoorn, waar na de Slag 
om Arnhem veel Britse en Poolse gewonden 
werden verpleegd (Bijlage bij Nieuwbrief 36) 

42. Zaterdag 16 september. Drie veteranen salueren 
nadat zij een krans hebben gelegd bij het 
monument bij de Rijnbrug in Arnhem (Bijlage bij 
Nieuwbrief 36) 

43. Zaterdag 16 september. Generaal Frost legt een 
krans bij het monument voor de Eerste 
Onafhankelijke Poolse Parachutisten Brigade in 
Driel (Bijlage bij Nieuwbrief 36) 

44. Vrijdag 15 september. Onthulling van het 
monument voor de Royal Engineers en de Royal 
Canadian Engineers op de Rijndijk in Driel 
(Bijlage bij Nieuwbrief 36) 

45. Zondag 17 september. Oude legervoertuigen 
van de vereniging “Keep them Rolling” rijden in 
een lange kolonne Oosterbeek binnen (Bijlage 
bij Nieuwbrief 36) 

46. De heer G.H. Maassen sr. krijgt van de schrijver 
Mr. C. Cholewczynski het eerste exemplaar van 
het boek “De Polen van Driel” (38) 

47. Jubileum excursie 1990. Voor een aandachtig 
gehoor geeft de archivaris van de gemeente 
Arnhem, drs. P.R.A. Iddekinge, uitleg over de 
strijd die in september 1944 woedde rond de 
Rijnbrug in Arnhem (39) 

48. Tijdens de boot-excursie over de Rijn moest 
twee keer de sluis bij Driel worden gepasseerd 
(39) 

49. Generaal Sir John Hackett tijdens de aanbieding 
van het schilderij ‘Oosterbeek Crossroads, 22 
September 1944’ (40) 

50. Leden van de VERON, die hun medewerking 
gaven aan de tentoonstelling ‘Calling Sunray’, 
poseren bij een jeep met verbindingsapparatuur 
achter het Airborne Museum (42) 

51. Champagne van Luuk Buist voor Jan van Os en 
Brigadier Mike Dauncy na de succesvolle 
landing met het zweefvliegtuig (44) 

52. Een deel van de opgegraven onderdelen van de 
Britse zend-ontvang apparatuur na het 
schoonmaken (MS XXXIII) 

53. De voorzitter van onze Vereniging, de heer J. 
Smits, overhandigt de DE VRY filmcamera aan 
de vice-voorzitter van de Stichting Airborne 
Museum, de heer A. Groeneweg (45) 

54. Na de uitvaartplechtigheid voor mevrouw Kate 
Ter Horst werden alle bloemen en kransen 
neergelgd in de tuin van de familie Ter Horst, 
rond het beeldje van de vallende Pegasus, die 
zich in het donkere vijvertje spiegelt (46) 

55. Na de opening van de expositie ‘Gewonde 
bevrijders, burgers en bezetters’ praat dr. Jan 
Terlouw met de Britse artsen Derrick Randell en 
David Wright (46) 

56. De burgemeester van de gemeente Renkum, 
drs. J.W. Verlinden (geheel rechts) ontvangt uit 
handen van drs. J. Smits het eerste exemplaar 
van het boekje ‘Who was Who’. Links van de 
heer Smits de heer C. van Roekel, samensteller 
van het boekje. Geheel links de heer Siegers 
van de drukkerij Meijer & Siegers (46) 

57. Burgemeester Verlinden dankt Commander 
Moore voor de 75mm Pack Howitser. Links: 
Sergeant-majoor Meijers van de E.O.D. Kon. 
Landmacht en Sergeant eerste klas Stauber (47) 

58. De 75mm Pack Howitser wordt na aankomst bij 
het museum uitgepakt (47) 

59. Burgemeester Scholten, Majoor Bush, 
burgemeester Verlinden en Pastoor Wissing in 
gesprek op een van de door de Dinners Club 
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van het 3rd Parachute battalion (1941-1945) 
geschonken zitbanken (48) 

60. Onder goedkeurende blikken van mevrouw 
Eleonore van der Vlist (l), penningmeester R. 
Fennema en redacteur R. Voskuil (r), signeert 
mevrouw Hendrika van der Vlist de eerste 
exemplaren van haar boek ‘Oosterbeek 1944’ 
(48) 

61. Het Airborne Museum, dat sinds 1978 is 
gevestigd in huize ‘Hartenstein’, wordt 
binnenkort ingrijpend gerenoveerd (49) 

62. Omringd door zijn familie bekijkt Mr. J. ter Horst 
het eerste exemplaar van de heruitgave van het 
boek ‘Een Regimental Aidpost’ (50) 

63. Truus Oosterhaar bij de graven van de 
Geallieerde vliegers die zij al vijftig jaar verzorgt 
(50) 

64. Generaal-majoor John Frost tijdens de 
herdenkingen in 1989 (51) 

65. In het kader van de renovatie van het Airborne 
Museum hangen Eef Vellinga en Wiebo 
Boersma nieuwe foto’s op in en een van de 
benedenzalen (51) 

66. Memorial Service op de Airborne Begraafplaats, 
zondag 19 september 1993 (52) 

67. Op 19 september j.l. ontving ons lid mw. G.J.H. 
(Truus) Oosterhaar uit handen van de Britse 
ambassadeur Sir David Miers de versierselen 
doe behoren bij de onderscheiding Member of 
the British Empire (M.B.E.). Links de Britse 
militaire attaché Lt.-Col. John Young. Zie ook 
Nieuwsbrief 50 (52) 

68. De renovatie van het Airborne Museum (onder 
leiding van Gerritsen Bouwgroep B.V. uit 
Renkum) vordert gestaag (52) 

69. De stoffelijke resten van de in januari van dit jaar 
gevonden soldaten van The Border Regiment 
werden op 8 oktober 1993 herbegraven op de 
Arnhem Oosterbeek War Cemetery (52) 

70. Kunstschilder Huub Milder legt de laatste hand 
aan de achtergrond van het nieuwe diorama (53) 

71. Luitenant Jongen van de Gravendienst legt de 
stoffelijke rest bloot van een Britse soldaat (53) 

72. Renkums burgemeester Verlinden en 
wijnimporteur Brünning heffen het glas bij de 
presentatie van de ‘Airborne wijn’ op 17 maart 
1994 (54) 

73. Generaal King, gefotografeerd door Berry de 
reus tijdens de Airborne-herdenking van 1991 
(MS 43) 

74. Het nieuwe diorama van de opstelling van 75mm 
Pack Houwitsers in de uiterwaarden bij de Oude 
Kerk in Oosterbeek, dat voor een belangrijk deel 
werd gefinancieerd met gelden van de 

Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 
(55) 

75. Airborne Begraafplaats zondag 19 september 
1944. Van links naar rechts generaal Sir John 
Hackett, Koningin Beatrix, Prins Charles, drs. 
J.W.A.M. Verlinden, burgemeester van de 
gemeente Renkum (56) 

76. Drukte bij de inschrijving van de veteranen in het 
gemeentehuis in Oosterbeek (september 1994) 

77. Onthulling van het monument voor de Gelders 
burgers door generaal Sir John Hackett op 14 
september 1994 (56) 

78. Herdenkingsdienst n de Eusebius Kerk in 
Arnhem op 15 september 1994. V.l.n.r. Dr. J. 
Terlouw, Commissaris van de Koningin in de 
Provincie Gelderland, generaal Sir John Hackett 
en Prins Willem Alexander (56) 

79. Veteranen bij de Stille Tocht naar het Airborne 
Monument bij de Rijnbrug in Arnhem op 16 
september 1994 (56) 

80. Prins Bernard, generaal Sir John Hackett en 
Prins Charles tijdens een informeel gesprek na 
de dropping op de Ginkelse heide op 17 
september 1994 (56) 

81. 17 september 1994. Drie kleinkinderen van 
generaal Stanislaw Sosabowski, in 1944 
commandant van de Eerste Onafhankelijke Para 
Brigade, leggen bloemen bij het Poolse 
Monument in Driel (56) 

82. Charles, Prince of Wales, legt een krans bij het 
Cross of Sacrifice op de Airborne Begraafplaats 
tijdens de herdenkingsdienst op 18 september 
1994 (56) 

83. Tijdens de herdenkingsdienst op de Airborne 
Begraafplaats leggen kinderen bloemen op de 
graven (18 september 1994) (56) 

84. Tijdens een bezoek aan het Airborne Museum 
krijgt generaal Sir John Hackett een schilderijtje 
aangeboden van het huis waar hij in het najaar 
van 1944 zat ondergedoken. Mevrouw Urquhart 
ziet belangstellend toe (56) 

85. Bij de onthulling van het monument voor de 
omgekomen Air Despatchers houdt kolonel 
Rupert Wallis, vice-presedent van het 
organiserende comité, een toespraak (56) 

86. Voor de video-documentaire ‘We’ll See You in 
September’ wordt kolonel Paddy de Burgh 
geïnterviewd in Park Hartenstein, op de plaats 
waar in september 1944 het hoofdkwartier van 
de artillerie was gevestigd (56) 

87. Zaerdag 27 augustus 1994. Na 50 jaar staan 
weer jeeps klaar om door de tunnel in de 
spoordijk Arnhem – Utrecht te rijden. In de 
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vorige nieuwsbrief deden we daar verslag van 
(57) 

88. Afgelopen september werd een plaquette 
aangebracht op de muur van het 
Belastingkantoor bij de Rijnbrug in Arnhem, 
ongeveer de plaats van luitenant-kolonel John 
Frost in september 1944 zijn hoofdkwartier had 
(57) 

89. Na de opening van de tentoonstelling ‘De 
Bevrijders’ op 5 april jl., schenkt de voorzitter 
van de Stichting Airborne Museum, drs. 
J.W.A.M. Verlinden, een exemplaar van de vlag 
’50 jaar bevrijding’ aan de Canadese militaire 
attaché, kolonel F.K. Laforge (58) 

90. 5 april 1995. Chris van Roekel, samensteller van 
het Scholenproject, overhandigt de eerste 
exemeplaren van de nieuwste editie, aan de 
voorzitter van de Vereniging Vrienden, drs. J. 
Smits (links) en aan de heer Verlinden, voorzitter 
van de Sichting Airborne Museum (58) 

91. Tijdens de excursie naar Hamminkeln (27 mei jl) 
geeft de heer Nitrowski aan de hand van foto’s 
uit maart 1945 uitleg over de landingen van de 
6e Britse Airborne Divisie (59) 

92. De overdracht van de thermo-hydrograaf en de 
Cine-Kodak 8 camera op 8 juni 1995. V.l.n.r. 
Geert Maassen, J.W.A.M. Verlinden, A. 
Groeneweg, mevrouw I.E. Clous-Veen en haar 
zoon, en de heer W. Boersma (59) 

93. Zaterdag 16 september 1995. Kolonel John L. 
Waddy, die dit jaar de Pilgrimage leidde, 
feliciteert op de Ginkelse Heide veteraan Ted 
Shaw met zijn geslaagde parachutesprong. Ted 
Shaw is de vertegenwoordiger van de 
Vereniging Vrienden in Groot-Brittannië (60) 

94. Tijdens de herdenkingsdienst op de Airborne 
Begraafplaats in Oosterbeek op 17 september jl. 
wist The Reverend R.F. Bowers zijn gehoor te 
boeien met een indrukwekkende, ontroerende 
en ook humoristische preek (60) 

95. De HAMILCAR glider in het Museum of Army 
Flying in Middle Wallop, een van de musea die 
tijdens de excursie naar Engeland bezocht 
zullen worden (61) 

96. De Renkumse burgemeester Verlinden, 
voorzitter van de Stichting Airborne Museum, 
dankt Eef Vellinga bij zijn afscheid, op 12 januari 
jl. in ‘Hartenstein’, voor het vele werk dat Eef 
gedurende 17 jaren voor het museum heeft 
verricht. Rechts Neli Vellinga-Nijholt (61) 

97. Oosterbeek, 13 december 1995. Luitenant 
Jongen en adjudant Bolle van de Gravendienst 
bezig met het opgraven van het stoffelijk 

overschot van een Britse militair bij de 
Westerbouwing (61) 

98. In het Airborne Forces Museum in Aldershot 
overhandigt 18 april 1996, Jan Altink namens de 
excursiegangers een Arnhemse 
herdenkingsvlag uit 1994 aan assistent 
conservator Diana Andrews (62) 

99. Squadron Leader R.E.A. Wadley geeft op 19 
april 1996 uitleg in de grote hangar van No. ! 
Parachute Training School op Brize Norton, 
waar aanstaande parachutisten hun grond-
training krijgen (62) 

100. Vrijdag 7 juni 1996, Airborne Museum 
‘Hartenstein’ te Oosterbeek. Onder het 
goedkeurend oog van Luuk Buist (rechts), 
bekijken Brigadier Dauncey en zijn vrouw de 
tentoonstelling ‘No Engines’ (63) 

101. Culemborg, 1996 (week 30). In aanwezigheid 
van de voorzitter en de scretaris van de Politie 
Sport Vereniging Renkum, HH P. Vos en H. 
Boers, en voor de camera van Joop Bal bij de 
firma Stol de afslag van de eerste, speciale 
medaille voor de komende 50e Airborne 
Wandeltocht (63) 

102. 21 september 1996. Major T.I.J. Toler, die dit 
jaar ‘Leader of the Pilgrimage’ was, feliciteert op 
de Ginkelse Heide een aantal veteranen met 
hun geslaagde parachutesprong (64) 

103. Helaas liet het weer enigszins te wensen over 
tijdens de herdenkingsdienst op 22 september jl. 
op de Airborne Begraafplaats. Als bescherming 
tegen de regen hebben deze meisjes van de 
Koninklijke Harmonie een plastic zak om hun 
klarinet gedaan (64) 

104. Tijdens een informele bijeenkomst op 21 
september 1996 legt een delegatie van het 10th 

Battalion, The Parachute Regiment, bloemen bij 
het monumentje in de tuin voor het huis 
Utrechtseweg 192 in Oosterbeek. De panden in 
deze omgeving werden in september 1944 
verdegigd door leden van het genoemde 
bataljon (64) 

105. Bij een rondleiding door het nieuwe magazijn 
van het Airborne Museum ‘Hartenstein’ tijdens 
de themadag op 15 december jl. toont Wybo 
Boersma belangstellende leden uniformstukken 
uit de collectie (65) 

106. De reconstructie van een ontmoeting tussen een 
Britse patrouille en Oosterbeekse burgers tijdens 
de Slag om Arnhem, ten behoeve van het 
affiche voor de tentoonstelling ‘Onverwachte 
Gasten’ in het Airborne Museum ‘Hartenstein’. 
Op de achtergrond De Tafelberg, een van de 
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hotels die in september 1944 dienst dedden als 
noodhospitaal.(13 maart 1997) (66) 

107. Oosterbeek, 19 februari 1997. Samensteller Cor 
Janse (midden) overhandigt in het Airborne 
Museum de eerste exemplaren van zijn tweede 
boek “Blik Omhoog” aan Philip Reinders en 
Peter Vrolijk, als dank voor hun waardevolle 
medewerking (66) 

108. Tijdens de afgelopen Algemene 
Ledenvergadering op 26 april 1997 bedankt 
voorzitter J. Smits de scheidende 
penningmeester R. Fennema voor al het werk 
dat hij voor de Vereniging heeft gedaan (67) 

109. Twee militairen van de Bergings- en 
Indentificatiediensr van Koninklijke Landmacht, 
verzamelen de stoffelijke resten van een 
gesneuvelde Britse militair, die op 7 juli 1997 bij 
graafwerkzaamheden, werden gevonden lags de 
Van Lennepweg in Oosterbeek (67) 

110. Oosterbeeb, 16 september 1997. De heer E.R. 
Oosterwijk uit Meppel poseert bij het Airborne 
Museum ‘Hartenstein’ met de jachthoorn van 
John Frost, die hij in juli 1945 vond bij de 
Rijnbrug in Arnhem (68) 

111. Tijdens de paradropping op de Ginkelse Heide 
op 20 september jl. geniet The Reverend R.F. 
Bowers samen met een kennis van een glaasje 
oude jenever (68) 

112. Zaterdag 20 september 1997. Voertuigen van de 
vereniging "Airborne Battle Wheels 
Oosterbeek’rijden in kolonne op de 
Telefoonweg, die hen midden over het 
voormalige landingsterrein ‘X’ voert. De tocht 
eindigde bij het Airborne Museum (68) 

113. De bouwploeg van ‘Bevrijders achter 
prikkeldraad’: Theo Diepenbroek, Roland 
Boekhorst, Barry Tijssen, Jaap Jansen, Henk 
van de Brand en Willem de Ruyter (70) 

114. Een Douglas C-47 Skytrain (door de Britten 
‘Dakota’ genoemd) in het Airborne Museum in 
St. Mère Église. Dit is een van de musea die 
tijdens de excursie naar Normandië in mei 1999 
zullen worden bezocht (71) 

115. Oosterbeek, 20 september 1998. The Reverend 
J.G. Morrison tijdens zijn preek op de Airborne 
Begraafplaats. Links van hem luitenant-kolonel 
H.B.M. Wanders, aalmoezenier bij de Koninklijke 
Landmacht (72) 

116. Tijdens de herbegrafenis van stoffelijke resten 
van Britse militairen op 18 september 1998, 
wordt een van de drie kisten naar het nieuwe 
graf op de Airborne Begraafplaats gedragen (72) 

117. Op 16 september jl. legde Major Tony Hibbert 
een krans bij het monument in Brummen, dat 

herinnert aan de Britse militairen die daar tijdens 
een vluchtpoging op 23 september 1944 door de 
Duitsers werden doodgeschoten. Hibbert, die 
zelf bij deze actie betrokken was, wist te 
ontsnappen en dook onder (72) 

118. Bij de opening van de expositie ‘Ontsnapping 
over de Rijn’ in het Airborne in het Airborne 
Museum op 16 april 1999, waren ook Job en 
Maarten van den bent aanwezig. Zij waren in het 
najaar van 1944 nauw betrokken bij de 
organisatie van de Pegasus operaties. Hier 
ontvangen zij van de museumstichtingvoorzitter 
J.W.A.M. Verlinden (tweede van rechts) een 
exemplaar van het boekje ‘Ontsnapping over de 
Rijn’. Rechts de heer Wybo Boersma, de 
organisator van de expositie (74) 

119. De battledress van generaal Sir John Hackett, 
die nu, samen met andere persoonlijke 
bezittingen, in het Airborne Museum 
‘Hartenstein’ wordt tentoongesteld (74) 

120. Hns Timmerman, Philip Reinders, Peter Vrolijk 
en Alex Junier stelden de tentoonstelling ‘I regret 
to have to inform you’ samen. De foto werd op 4 
augustus 1999 gemaakt in het gemeentehuis te 
Oosterbeek door Berry de Reus (75) 

121. Met militair ceremonieel worden de vaandels 
van het 10e Battalion The Parachute Regiment 
overgedragen aan het Airborne Museum (76) 

122. Vlak voor de aanvang van de herdenkingsdienst 
op de Airborne begraafplaats lopen de 
geestelijken die de dienst zullen leiden naar het 
spreekgestoelte. Vooraan The Reverend R.F. 
Bowers (76) 

123. Na de onthulling van de REME bank achter het 
Airborne Museum bekijkt burgemeester 
Verlinden de inscriptie die op de rugleuning is 
aangebracht (76) 

124. Mr. Mervyn Potter bij de Clarlair bulldozer die 
door de Vereniging Vrienden voor het Airborne 
Museum is aangeschaft. Mr. Potter was in 
september 1944 ingedeeld bij de 261 Field Park 
Company Royal Engineers, die een dergelijke 
bulldozer meenamen naar Arnhem (76) 

125. Tijdens de herdenking bij de brug in Arnhem 
worden de vaandels gestreken (76) 

126. In een lange kolonne van meer dan 100 oude 
militaire voertuigen worden de veteranen op 
zondag 19 september 1999 door de dorpen van 
de gemeente Renkum rondgereden (76) 

127. Tijdens de ‘Farewell Parade’ op zondagmiddag 
19 september 1999 marcheren de veteranen 
onder luide toejuichingen van de burgerij van het 
Airborne Museum naar het Gemeentehuis (76) 
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128. Staande in een jeep leidt Brigadier Mike 
Dauncey de Farewell Parade (76)  

129. Een Brencarrier was een van de oude militaire 
voertuigen die door de vereniging ‘Airborne 
Battle Wheels’ tijdens de herdenking aan het 
publiek werd getoond (76)  

130. Airborne Museum ‘Hartenstein’ te Oosterbeek, 
17 december 1999. De militaire attaché van de 
Britse ambassade, luitenant-kolonel Simon 
Lloyd, heeft uit handen van de samesteller, 
Peter Alexander van Teeseling, het eerste 
exemplaar ontvangen van het boek ‘Over & 
Over’ (76) 

131. De heer M. Kremer van de Nederlandse 
Luchtmobiele Brigade en Mr. J. Elliot, de jongste 
Britse Air Despatcher, drukken gezamenlijk de 
knop op de lessenaar in, waarmee de 
tentoonstelling “Green On” is geopend (78) 

132. De Herdenkingsdienst op de Airborne 
Begraafplaats te Oosterbeek was op zondag 17 
september 2000, en daarbij waren drie 
geestelijken betrokken. De Britse Reverend 
R.A.W. Boyce, geflankeerd door twee 
Nederlandse vrouwelijke collega’s: dominee 
M.M. van Soest (links) en pastor M.H.A. 
Wiendels-Neijenhuis (80) 

133. 15 september 2000. In het Airborne Museum 
‘Hartenstein’ontvangt Wybo Boersma uit handen 
van de Renkumse burgemeester Verlinden de 
onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau (80) 

134. Het uniform van de Nederlandse Commando 
Tom Italiaander, dat onlangs door zijn weduwe 
werd geschonken aan het Airborne Museum. 
Korporaal Italiaander nam in september 1944 
deel aan de Slag om Arnhem. Zie ook Ministory 
No. 68 bij Nieuwsbrief no. 80 (81) 

135. Tijdens de opening van de tentoonstelling over 
de Royal Engineers op 23 april jl. bekijken de 
auteur van het boek ‘Airborne Engineers’, The 
Shiny 9th’,Patrick Pronk, en veteraan E.C. 
O’Callaghan de tentoongestelde foto’s (82) 

136. Deelnemers aan het ‘Engelse Weekend’ van 22 
tot 24 juni 2001, poseren voor het Airborne 
Museum (foto 23 juni 2001) (83) 

137. Op 22 juni jl. bezocht de 50.000ste leerling het 
Airborne museum in het kader van het 
Scholenproject. Hij kreeg van Vriendenvoorzitter 
Chris van Roekel een aantal cadeaus als 
aandenken aan deze dag (83) 

138. Frosts jachthoorn met inscriptie, die onlangs 
werd teruggevonden (83) 

139. 23 september 2001. Naar aanleiding van de 
aanslagen 12 dagen eerder in de Verenigde 

Staten hadden de kinderen die op de Airborne 
Begraafplaats bloemen op de graven legden, 
vlaggetjes gemaakt met daarop het woord 
‘Vrede’ of ‘Peace’. Na de herdenkingsdienst 
gaven zij deze vlaggetjes aan de veteranen (84) 

140. Woensdag 19 september 2001. Prins Willem-
Alexander en Maxima Zorreguieta arriveren bij 
het Airborne Museum (84) 

141. Patrick Pronk hield op 3 november jl. in huize 
‘Overdal’ in Oosterbeek een lezing over de 9th 

(Airborne) Field Company, Royal Engineers (84) 
142. 12 september 2001. Major en Mrs. Holt poseren 

voor het Airborne Museum met hun nieuwe gids 
voor Operatie Market Garden (84)  

143. Voor de opening van het Dorset terras op de 
Westerbouwing op 20 september, werd veteraan 
Walter Smith, net als in september 1944, per 
boot over de Rijn gezet (84) 

144. Modelbouwer Guy DeLillio en zijn vrouw Nina bij 
de opening van de tentoonstelling ‘Market 
Garden in miniatuur’op 18 april 2002 (86) 

145. 31 maart 2002. Peter Wilkinson (links) draagt 
een aantal persoonlijke bezittingen van de op 27 
februari jl. overleden Dennis Munford over aan 
de directuer van het Airborne Museum, de heer 
W. Boersma (87)  

146. 5 juni 2002. Slopers zijn bezig het de afbraak 
van Huize de Tafelberg. Alleen het voorste deel, 
dat de status van monument heeft gekregen, zal 
worden behouden (87) 

147. Airborne Begraafplaats, 22 september 2002. 
Tijdens de herdenkingsdienst leggen kinderen 
bloemen op de graven (88) 

148. 16 september 2002. De vorige voorzitter van de 
Vereniging Vrienden, Chris van Roekel, ontvangt 
uit handen van auteur Karl Margry een 
exemplaar van het boek ‘Operation Market 
Garden, Then and Now’. Chris kreeg dit boek als 
dank voor al het werk dat hij de afgelopen twintig 
jaar heeft gedaan voor onze vereniging. Dit 
cadeau was hem toegezegd bij zijn afscheid op 
6 april van dit jaar, toen hij, vooruitlopend op het 
verschijnen van deze publikatie, een 
‘symbolische boekenbon’ ontving (88) 

149. Op 8 september jl. hield Niall Cherry een lezing 
in restaurant Schoonoord in Oosterbeek (88) 

150. Miniatuur Hartenstein (89) 
151. Arend Langenberg en Joop Bal bespreken de 

tekst voor de nieuwe audiovisuele presentatie in 
het Airborne Museum (89) 

152. Philip Reinders toont een Duitse helm, die hij in 
2002 vond bij het opgraven van een Duitse 
luchtafweerstelling in de Rosandepolder te 
Oosterbeek (89) 
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153. 20 september 2003. Na afloop van hun 
parachutesprong op de Ginkelse Heide praten 
Britse veteranen met Nederlandse 
schoolkinderen (92) 

154. 21 april 2004. Na de opening van de 
tentoonstelling ‘We will remember them’ bekijken 
burgemeester Bruinooge van Renkum en 
mevrouw van Slooten, echtgenote van de 
voorzitter van de Stichting Airborne Museum, 
Mr. J. van Slooten, de vitrine met 
gedenkpenningen (93) 

155. Social evening, 13 februari 2004. Ouders wijzen 
hun kinderen op de maquette in het Airborne 
museum de plaatsen aan, die een belangrijke rol 
hebben gespeeld bij de Slag om Arnhem. In het 
midden onze voorzitter Ben Kolster (93) 

156. 14 september 1994, nabij het Airborne Museum. 
Sit John Hackett (geheel rechts) onthult het 
monument voor de Gelderse burgers (MS 82) 

157. De op 1 december jl [2004] overleden Z.K.H. 
Prins Bernard bezocht op 11 mei 1988 het 
Airborne Museum, ter gelegenheid van het 10-
jarig bestaan in Huize Hartenstein (96) 

158. Kinderen bewonderen de medailles van een 
veteraan, tijdens de herdenkings-bijeenkomst in 
het Geldredome op 16 september 2004 (96) 

159. Tijdens de receptie bij het Airborne Museum op 
zaterdag 18 september 2004, spreekt Prins 
Charles de genodigde toe (96) 

160. Airborne Museum ‘Hartenstein’, 8 april 2005. 
Nadat hij de officiële opneing van de 
tentoonstelling over operatie Amherst heeft 
verricht, ontvangt de heer Tupet-Thomé van 
directeur Wybo Boersma een herinneringsbord. 
In april 1945 nam de heer Tupet-Thomé als 
eerste luitenant deel aan de luchtlandingen in 
Noord-Nederland (98) 

161. 18 maart 2005. Dr. Michael Hal Sosabowski 
houdt in de Concertzaal in Oosterbeek een 
lezing over zijn overgrootvader, generaal 
Stanislaw Sosabowski (98) 

162. 23 maart 2005. Soldaat Arthur Poster wordt met 
militaire eer begraven op de Airborne 
Begraafplaats te Oosterbeek (98) 

163. Terugblik op de 61-ste herdenking van de Slag 
om Arnhem. Drie veteranen bij de 
herdenkingsbijeenkomst in de ‘Berenkuil’ in 
Arnhem op 16 september 2005. Rechts Jim 
Flavell, die tijdens de slag bij de Arnhemse brug 
vocht (100) 

164. Tijdens het symposium dat ter gelegenheid van 
het afscheid van Wybo Boersma werd 
georganiseerd in de Pietersberg in Oosterbeek, 
dankt waarnemend voorzitter Mr. J. van Slooten 

Wybo voor al het vele werk dat hij sinds 1972 
voor het Airborne Museum heeft gedaan (100) 

165. 16 september 2005. De as van Ted Shaw wordt 
bijgezet op de Airborne Begraafplaats in 
Oosterbeek (100)  

166. Tijdens de presentatie van het boek ‘The Royal 
Airforce at Arnhem’ op 16 september 2005, 
overhandigt een van de auteurs, Philip Reinders, 
het eerste exemplaar aan Mrs. Anne Long uit 
Canada. Zij is de suster van warrant Officer P.B. 
Tonner, die gewond raakte bij een crash van 
Dakota KG 418 bij de Buunderkamp, ten westen 
van Wolfheze. Hij overleed in 1945 in een 
krijgsgevangenkamp in Duitsland (100) 

167. De samenstellers van het boek ‘All Men are 
Brothers’, Andries Hoekstra (midden), 
overhandigt de eerste exemplaren aan 
veteranen van de eerste Onafhankelijke Pools 
Parachutisten Brigade en aan de ambassadeur 
van Polen. Hij wordt daarbij geassisteerd door 
Frans Ammerlaan (100) 

168. 18 september 2005. Op het bordes van het 
Airborne Museum ontvangt Wybo Boersma uit 
handen van Majoor Tj. Herman (retd.) en 
Generaal Secretary Mevrouw Luitenant (retd.) I 
Hrynkiewicz het vaandel van de Polish Airborne 
Forces Association. Het vaandel zal permanent 
in het museum worden tentoongesteld ter 
herinnering aan de rol van de 1st Polish 
Parachute Brigade bij de Slag om Arnhem (100) 

169. De op 18 november jl [2005] overleden Cora 
Baltussen, nam op 18 september 2005 nog deel 
aan de herdenkingsplechtigheden in Driel. Hier 
zit zij tussen de Poolse majoor T.J. Herman 
(Retd) en de kleinzoon van generaal-majoor 
Stanislaw Sosabowski, Mr. Michael Sosabowski 
(101) 

170. 15 september 2005. Het door Sergeant Kevin 
Costello in september 1944 buitgemaakte pistool 
van de Duitse generaal Kussin, wordt door de 
heer Tanno Pieterse overgedragen aan Frans 
Smolders, directeur van het Airborne Museum 
(101) 

171. 14 juli 2006. Burgemeester P.M. Bruinooge van 
Renkum opent de expositie ‘Burgers’, door het 
opgraven van ‘door burgers in oorlogstijd 
begraven kostbaarheden’ (103) 

172. 1 juni 2006. Onder het toeziend oog van Michael 
Sosabowski legt Frans Smolders de Bronzen 
Leeuw van generaal Stanislaw Sosabowski in 
een vitrine van het Airborne Museum (103) 

173. 4 mei 2006. Joop Bal maakt opnamen op de 
Rijnbrug in Arnhem voor de documentaire over 



31 
 

de geschiedenis van de film Theirs is the Glory 
(103) 

174. 15 juni 2006. Patrica Summers-Hartley (links) 
poseert met haar twee dochters bij het graf van 
haar vader Edward Hartley (103) 

175. 15 september 2006. Burgemeester P.M. 
Bruinooge van Renkum feliciteert Alan Hartley 
met het nieuwe monument voor de RAF, dat een 
plaats heeft gekrgen voor het Airborne Museum. 
Alan Hartley nam het initiatief voor dit monument 
en verzamelde de benodigde fondsen (104)  

176. 9 september 2006. Producent Joop Bal 
overhandigt in de Concertzaal in Oosterbeek de 
eerste exemplaren van de DVD-box met de film 
“Theirs is the Glory” aan burgemeester 
Bruinooge en aan Ben van Dillen (104) 

177. 16 september 2006. Het nieuwe monument voor 
generaal Stanislaw Sosabowski op het 
Polenplein in Driel (104) 

178. 7 september 2006. De nieuwe voorzitter van de 
Stichting Airborne Museum, de heer Driekus Heij 
(midden) bekijkt samen met de auteurs Wybo 
Boersma (links) en Philip Reinders (rechts) het 
nieuwe boekje ‘Bruintje Beer bij Arnhem’ (104) 

179. 5 juli 2007. De gerestaureerde container van het 
type H wordt door de Vereniging Vrienden 
overgedragen aan de Stichting Airborne 
Museum. V.l.n.r. Ivar Goedings (secretaris 
VVAM), Wybo Boersma (lid van het 
Stichtingsbestuur), Driekus Heij (voorzitter van 
de Stichting) en de heer Wamelink (de 
restaurateur) (107) 

180. Arnhem-veteranen James Cleminson, John 
Waddy en Tony Hibbert poseren bij de plaquette 
voor generaal Sosabowski, die op 21 september 
werd onthuld op het Polenplein in Driel (108) 

181. Op 12 december jl. [2007] opende de 
burgemeester van Arnhem, mevrouw Krikke, 
samen met de voorzitter van de stichting 
Airborne Museum, Driekus Heij, het Info 
Centrum over de Slag om Arnhem in het 
gebouw van de afdeling Volkshuisvesting naast 
de Rijnbrug (108) 

182. Teun Berserik, schrijver en illustrator van het 
boek ‘Jaap Jansen, ongewoon soldaat’ toont 
Bep Jansen, de weduwe van Jaap, na afloop 
van de presentatie op 14 september, zijn 
orginiele tekeningen, die voorlopig worden 
tentoongesteld in het Airborne Museum (108) 

183. Dankzij het prachtige weer kon de rechtstreekse 
uitzending van het radioprogramma ‘Verre 
Verwanten’ op zaterdagmiddag 20 oktober 
plaatsvinden vanuit de ‘achtertuin’ van het 
Airborne Museum. Aan de tafel v.l.n.r. Chris van 

Roekel, Robert Voskuil, Driekus Heij en (met 
koptelefoon) radiomaker Ben Kolster (108) 

184. 28 januari 2008. Chris van Roekel (rechts) en 
wethouder Nico Peek bekijken samen met 
kinderen van de bernulphus School de nieuwe 
uitgave van het boekje ‘De Tommies komen’ 
(109) 

185. Kolonel John Waddy geeft tijdens de battlefield 
tour op 19 april 2008 uitleg bij het punt langs de 
Dreijenseweg, waar hij op 19 september 1944 
gewond raakte (110) 

186. Tijdens de herdenkingsdienst op de Airborne 
begraafplaats leest Brigadier Mike Dauncey 
DSO DL, “Leader of the Pilgrimage”, een aantal 
verzen uit de Bijbel. In september 1944 speelde 
luitenant Dauncey een zeer belangrijke rol bij de 
verdediging van het gebied rond de Beneden-
Weverstraat in Oosterbeek (112) 

187. In aanwezigheid van familie en vrienden werd op 
19 september het kistje met de as van Bill Fulton 
begraven op de Airborne Begraafplaats in 
Oosterbeek. Rechts The Very Reverend Dr. Jeff 
Cuttell, die de korte plechtigheid leidde (112) 

188. 23 september 2008. Tijdens een speciale 
herdenkingsbijeenkomst op de 
oosterbegraafplaats in Enschede leggen 
kinderen bloemen op de graven van Britse 
militairen, die op 23 september 1944 werden 
neergeschoten tijdens het zogenaamde 
‘Brummen-incident’ (112) 

189. De grote plataan, die meer dan 120 jaar achter 
huize Hartenstein heeft gestaan, werd afgelopen 
september gekapt, om plaats te maken voor de 
ondergrondse uitbreiding van het Airborne 
Museum (112) 

190. Met een handdruk bezegelen de burgemeester 
van Renkum, de heer Gebben (midden), en de 
voorzitter van de stichting Airborne Museum, de 
heer Heij, de overdracht van de villa Hartenstein. 
Links Paul Tirion, de bouwcoördinator (113) 

191. Voor de “Airborne Experience, September 1944” 
is een deel van een HORSA glider nagebouwd. 
De foto toont het moment dat de cockpit bij het 
Airborne Museum wordt afgeleverd (115) 

192. Na de officiële opening worden de VIP’s 
rondgeleid door voorzitter Driekus Heij en 
bouwcoördinator Paul Tirion (116) 

193. Adam en Judith Urquhart bij de smock, die hun 
vader, generaal-majoor R.E. Urquhart, droeg 
tijdens de Slag om Arnhem (116) 

194. De witte jas die dokter Randall Martin in 
september 1944 droeg in de verbandpost, die 
was gevestigd in Huize ter Horst in Oosterbeek 
werd op 17 september jl [2009] door Sophie 
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Lambrechtsen – ter Horst overgedragen aan het 
Airborne Museum. Links naast Sophie, haar 
broer Kees en links op de achtergrond 
burgemeester Gebben (116) 

195. Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis in 
Oosterbeek op 2 september overhandigt 
joernalist Laurens van Aggelen (links) 
Burgemeester Gebben van Renkum het eerste 
exemplaar van zijn boek ‘Airborne Memoral6 

Service’ (116) 
196. De Canadese Sherman tank, die tot voor kort 

aan de oostzijde van het museum stond, is 
begin september door een grote kraan 
neergezet naast het nieuwe ingangsgebouw van 
het Airborne Museum (116) 

197. In de weken voor de opening van het museum 
moest nog keihard gewerkt worden om alles op 
tijd klaar te krijgen. Hier zijn Hans van de Velden 
en Michel Clements bezig met het opknappen 
van de jeep op het ‘landingsterrein’ in de 
‘Airborne Experience 1944’ (116) 

198. Jan Hovers, de nieuwe directeur van het 
Airborne Museum (121) 

199. Burgemeester Gebben van de gemeente 
Renkum speldt Robert Voskuil de versierselen 
op, die behoren bij de benoeming tot ‘Ridder in 
Orde van Oranje Nassau’. Dit gebeurde na 
afloop van de Algemene Ledenvergadering van 
de VVAM op 19 maart jl. [2011] (122) 

200. Op 1 september 2011 werd bij het Airborne 
Museum in Oosterbeek een luistersteen’ 
onthuld. Op de foto v.l.n.r. Driekus Heij 
(voorzitter van de Stichting Airborne Museum), 
Gerrit Staal (initiatiefnemer voor het Airborne 
Bier), Paul Tirion (penningmeester van de 
Stichting Airborne Museum), Erik Heinrich 
(wethouder), Jan Hovers (directeur van het 
Airborne Museum) en Hans Wiegel (voorzitter 
van de Nederlandse Bierbouwers) (124) 

201. Op 3 september 2011 onthulde Johnny Peters, 
voorzitter van de Arnhem Veterans Club samen 
met scholiere Emma Arfman het beeldje 
‘Soldaat met bloemenkind’. Het beeldje staat 
tegenover het Airborne Museum (124) 

202. Herbegrafenis van Lewis Curtis op 3 oktober 
2012 (MS 116) 

203. Onder de goedkeurende blikken van enkele 
museumvrijwilligers probeert 
bibliotheekmedewerker Pieter Augustinus in het 
Airborne Museum de nieuwe ‘verhalen 
secretaire’ uit (130) 

 
6 Onjuist opgenomen, moet zjn Memorial 

204. Een foto uit de 80-jaren van de vorige eeuw. 
Berry de Reus en directeur Carel Wilhelm 
poseren in het souterrain van het museum bij 
het (nu niet meer bestaande) grote diorama van 
de intocht van de Britse tropen (AM 1) 

205. Airborne Begraafplaats, Oosterbeek, 21 
september 2014. Kinderen leggen bloemen op 
de graven van de gesneuvelde millitairen (AM 3) 

206. 21 september 2014. Tijdens de 
herdenkingsdienst op de Airborne Begraafplaats 
in Oosterbeek leest Colonel (retd) John Waddy 
een aantal verzen uit de Bijbel (AM 3) 

207. 20 september 2014. Koning Willem Alexander 
legt in Driel een krans bij het monument voor de 
1e Onafhankelijke Poolse Parachutisten 
Brigade. Deze herdenking werd o.a. bijgewoond 
door de Poolse president Komorowski en 
Premier Rutte (AM 3) 

208. 19 september 2014. Tijdens de conferentie 
‘Bridge tot he Future’ ontvangt Sophie 
lambrechtsen-ter Horst uit handen van Renkums 
burgemeester Jean Paul Gebben versierselen 
die behren bij de onderscheiding ‘Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau’ (AM 3) 

209. Met een wervelend muziekaal theaterspektakel, 
‘Thank you Mr. Veteran’ kwam zondagmiddag 
21 september 2014 in Oosterbeek een einde 
aan de 70eherdenking van de Slag om Arnhem. 
De musicalachtige show, op het grasveld voor 
het Airborne Museum, werd bijgewoond door 
ruim 30 Britse en 10 Poolse veteranen. 
Oosterbeekse schoolkinderen deelden 
zonnebloemen uit aan de veteranen (AM 3) 

210. Kranslegging bij het Airborne Monument 
tegenover het Airborne Museum ‘Hartenstein’ in 
Oosterbeek (AM 4) 

211. Wim Duyts neemt op 21 september 2011 in het 
Airborne Museum de medailleset in ontvangst 
van Mr Owen, veteraan van de Slag om Arnhem 
(AM 4) 

212. Tanno Pieterse tijdens zijn toespraak voor de 
Arnhem Veterans Club op 21 september 2011 
(AM 4) 

213. Kranslegging bij het Airborne Monument in 
Arnhem. Op de achtergrond de Walburgis kerk 
(AM 5) 

214. Sarah Thurling-Heijse, de nieuwe directeur van 
het Airborne Museum (AM 5) 

215. Tijdens een bijeenkomst op 9 mei jl. in de 
Concertzaal in Oosterbeek ontvangt 
Burgemeester Gebben van Renkum uit handen 
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Ingrid Maan het eerste exemplaar van haar boek 
‘Weggemoffeld’ (AM 5)  

216. Koning Willem Alexander legt op 20 september 
2014 een krans bij het monument voor de Eerste 
Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade op 
het Polenplein in Driel (AM 6) 

217. De eerste ‘Afternoon Tea’ die op 27 september 
2015 werd gehouden in het Airborne Museum 
(AM 6) 

218. 12 september 2015. Anje Brummelkamp- van 
Maanen bekijkt samen met drie jeugdige 
familieledn het eerste exemplaar van haar 
zojuist gepresenteerde dagboek (AM 6) 

219. Na de opening van de expositie over de 
gebroerders Kuik bekijken burgemeester Jean 
Paul Gebben vab Renkum en Els Kuik de 
objecten in een van de vitrines (AM 6) 

220. Het Airborne Museum in Heelsum, na de 
kranslegging op 17 september 2014 (AM 7) 

221. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de 
VVAM op 19 maart jl. geeft Wybo Boersma 
uitleg over de verslechterde verhouding tussen 
de VVAM en de Stichting Airborne Museum (AM 
7) 

222. De ere-voorzitter van de VVAM, Chris van 
Roekel, luistert tijdens de Algemene 
Ledenvergadering ingespannen naar de 
discussies over de toekomst van de Vereniging 
Vrienden (AM 7) 

223. Op zaterdagmiddag 4 juni [2015] organiseerde 
een groep bezorgde burgers, onderleiding van 
Wiljo Pas uit Oosterbeek een spontane 
protestactie tegen de sloop van Hotel 
Dreijeroord. Met oude historische militaire 
voertuigen zoals jeeps en een halftrack reed 
men naar het voormalige hotel, waar journalisten 
van TV Gelderland en van lokale kranten te 
woord werden gestaan (AM 7) 

224. Zittend in een rolstoel, die geduwd wordt door de 
waarnemend burgemeester van Renkum, Hein 
Bloemen, bekijkt de 93-jarige Poolse veteraan 
Jozef Wojciechowski in het Airborne Museum de 
expositie over zijn leven (AM 7) 

225. De Oude Kerk in Oosterbeek, met op de 
voorgrond een van de jeeps die op 17 
september 2016 deel nam aan de ‘Race tot he 
Bridge’(AM 8) 

226. Op Bevijdingsdag (5 mei 2016) vloog een Britse 
Dakota laag over Hartenstein en het Airborne 
Monument (AM 8) 

227. Tijdens de plechtigheid op zondagmiddag 18 
september jl. [2016] staat veteraan Geoff 
Roberts in gedachten verzonken voor de ingnag 
van Hotel Dreyeroord, waar hij kort daarvoor een 

krans heeft gelegd. Geoff Roberts vocht in 
september 1944 bij Dreyeroord (AM 8) 

228. Tijdens de herdenkingsdienst op de Airborne 
Begraafplaats legt ‘the leader of the Pelgrimage’, 
Laurie Weeden, in september 1944 Staff 
Sergeant in het Glider Pilot Regiment, een krans 
bij het Cross of Sacrifce (AM 8) 

229. John Grayburn, zoon van luitenant John ‘Jack’ 
Grayburn die op 20 september 1944 sneuvelde 
bij de Rijnbrug in Arnhem, staat in de expositie 
EGO in het Arborne Museum bij zijn vaders 
medailleset. De meest linkse medaille in de set 
is het Victoria Cross (AM 8) 

230. 5 oktober 2016. Onder grote belangstelling 
worden achtereenvolgens Corporal Donald S. 
Noble en Private Harold J. Lewis herbegraven 
op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek (AM 
8) 

231. Een zuster van een van de geïdentificeerde 
militairen van het Border Regiment kijkt naar de 
nieuwe steen op het graf van haar in 1944 
omgekomen broer (AM 8) 

232. De Regimental Aid Post, die van 16-18 
september in de Concertzaal was ingericht, gaf 
een indruk van de omstandigheden, waaronder 
het Britse medische personeel in september 
1944 moest werken (AM 8) 

233. Bij de Concertzaal met de ‘Regimental Aid Post’ 
vertelt een Britse veteraan aan belangstellenden 
wat zijn eigen ervaringen waren tijdens de Slag 
om Arnhem (AM 8)  

234. Zoals ieder jaar bemande Wybo Boersma op 17 
september jl. [2016] de stand van de Vereniging 
Vrienden op de Ginkelse Heide in Ede (AM 8)  

235. De achterkant van Hotel Dreijeroord tijdens de 
sloop afgelopen najaar. Naar verwachting zal 
het nieuw te bouwen ‘White House’ eind dit jaar 
klaar zijn. In uiterlijk zal het sterk gelijken op 
Hotel Dreijeroord zoals de soldaten van 7 KOSB 
dat in september 1944 aangetroffen (AM 11) 

236. Chris van Roekel, 1934 -2018 (AM 12) 
237. Wim Duyts (AM 15) 
238. Medailles in de Stiltekamer (AM 15) 
 
Rieder, Fred 
1. September 1944. Een brandend zweefvliegtuig 

op landingszone ‘S’ (collectie Gemeentearchief 
Arnhem) (MS 72) 

 
Rieken, Wil 
1. Wil Rieken legt als 11-jarig meisje bloemen op 

het graf van Trooper Edmond op de Airborne 
begraafplaats in Oosterbeek (130) 
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Royal Air Force 
1. Luchtfoto van de omgeving van het Rijnhotel in 

Arnhem, 19 september 1944 (MS IX) 
2. Luchtfoto, genomen op 12 september 1944. In 

het midden de Sonnenberg. De circel geeft bij 
benadering de posities van het 4th Parachute 
Squadron Royal Engineers gedurende de slag 
aan (MS 83) 

3. Luchtfoto van 6 september 1944 waarop in het 
midden het gebied zichtbaar is dat Dr. R.S. 
Tjaden-Modderman op 17 september 
fotografeerde. 1. De Lisztstraat, waar de 
fotograaf stond met zijn camera, 2. De 
Beetenhovenstraat met huizen aan de 
noordzijde, 3. De Mahlerstraat met het talud 
naar het toenmalige Gemeenteziekenhuis, met 
daarop een strook donker gekleurde sparren. 
Tussen de drie genoemde straten ligt een 
driehoekig open terrein, dat op de foto van de 
heer Tjaden-Modderman zichtbaar is op de 
voorgrond. Na de oorlog werd dat stuk grond 
volgebouwd (99) 

4. Luchtfoto van de Arnhemse Rijnbrug die werd 
genomen in de middag van 16 september 1944. 
Het is een van de laatste foto’s van de brug voor 
de slag. De analist die de foto interpreteerde 
heeft de coördinaten van de zuidelijke oprit met 
inkt aangegeven (collectie Robert Voskuil) (105) 

5. Een detail van een luchtfoto van Oosterbeek, die 
op 6 september 1944 werd gemaakt door een 
verkenningsvliegtuig van de RAF. Boven in de 
foto loopt de Utrechtseweg en parallel daar aan 
de Cornelis Koningstraat. In het midden van de 
foto loopt de Johannaweg vanaf de Cornelis 
Koningstraat in zuidelijke richting en eindigt in 
een circelvormig wijkje. Op de linkerhoek 
(westhoek) van de Cornelis Koningstraat en de 
Johannaweg bevond zich het huis/winkel van de 
familie van Zanten. Op het open terrein 
noordelijk van de Cornelis Koningsstraat was 
tegen over dat huis al in het begin van de oorlog 
een zigzag-loopgraaf gegraven, waarin kon 
worden geschuild bij beschietingen vanuit de 
lucht. Deze schuilloopgraaf is op de foto 
zichtbaar als een donkere zigzag-lijn. In de 
linkerbenedenhoek van de foto is met enige 
moeite een deel van het Lukassenpad zichtbaar 
en links daarvan een klein stukje van de 
Annastraat. In de rechterbenedenhoek is een 
deel van de Weverstraat te zien (Collectie 
Gelders Archief) (MS 126) 

6. Afbeelding 6. Detail van een door de RAF 
gemaakte luchtfoto op 15 maart 1945 van 

Oosterbeek. De zichtbare loopgraven zijn Duitse 
stellingen van na de Slag (MS 127) 

7. Luchtfoto (2) van 6 september 1944: spoorlijn 
Utrecht – Arnhem ten westen van Station 
Oosterbeek Hoog, rechts aan de rand van de 
linkerfoto (RAF 541 squadron) (MS 130) 

8. Luchtfoto 15 maart 1945: In de laatste dagen 
van de slag lag het operatiegebied van het 
squadron in de wijk ten noorden van 
Hartenstein: tussen Oranjeweg, Paul 
Krugerstraat en Mariaweg (AM 16) 

 
Ransom, George 
1. Woensdag 20 september 1944. De ‘waterploeg’ 

van 133 PFA in de bossen bij Otterlo. Op de 
achterste rij Cpl. Pimperton en Pte Easthough; 
vooraan WO I Boyes and Sgt. Floyd. (collective 
Fred Pimperton) (MS 53) 

 
Ree, Herco van de / Joop Topma 
1. 11 november 2012. Tijdens het college ‘spionage 

met luchtfoto’s in de oorlog’ voor kinderen van 
het Museum Jeugd Universiteit, toont docent 
Robert Voskuil een kleine luchtcamera uit de 
Tweede Wereldoorlog (129) 

 
Regionaal Archief Nijmegen 
1. Keizer Lodewijkplein, kijkrichting oostelijk, op de 

achtergrond het afgebrande Huize Belvoir, 
stelling van de Fallschirmjäger (MS 129) 

2. Keizer Lodewijkplein met uitgeschakeld Duits 
88mm-geschut, kijkrichting zuidelijk naar de 
Meester Franckenstraat (MS 129) 

3. Keizer Lodewijkplein, kijkrichting zuidelijk. 
Linksachter Graadt van Roggenstraat, 
rechtsachter Meester Franckenstraat (MS 129) 

 
Renes, Dick 
1. Deze halfrupsen staan op het conto van de Britse 

soldaten die in de Van Limburg Stirumschool 
zaten. De eerste, een Sd.Kfz.250/1 alt, werd later 
in de strijd opgeblazen door de parachutisten om 
te voorkomen dat de vijand gebruik kon maken 
van de inhoud: wapens, munitie en voedsel. 
Achter het voertuig de ruïne van de ‘Rode 
School’ (foto: 1945, Gelders Archief, Arnhem; 
negatiefnummer B3056/3) (MS 78) 

 
Revell, Scott (collectie) 
1. Generalmajor Friedrich Kussin, in September 

1944 commandant van Feldkommandantur FK 
632 (AM 6) 

2. Pagina uit het rapport van Jan Hey (MS 123.2) 
3. Het bidprentje van Willi Haupt (MS 123.2) 
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4. Het graf van Willi Haupt op de begraafplaats 
Ysselstein (MS 123.2) 

 
Roekel, Chris van 
1. Arnhem veteranen tijdens de Stille tocht naar het 

monument bij de Rijnbrug in Arnhem, 21 
september 1985 (20) 

2. Enkele historische militaire voertuigen die tijdens 
de excursie in augustus zijn gebruikt (44) 

3. Onze secretaris, Mieke de Langen, verkoopt 
artikelen voor de Vereniging tijdens de 
eendaagse Airborne Wandeltocht (44) 

4. Voor het inpakken, adresseren en sorteren van 
de nieuwsbrief wordt mooit tevergeefs een 
beroep gedaan op vrijwilligers. Op de foto vier 
van de ‘stille werkers achter de schermen’in het 
Airborne Museum: (v.l.n.r. Willem de Ruyter, Jan 
Smits, Cees Wichhart en Mieke de Langen (63) 

5. September 1994. Samen met Johan Snoek 
(uitererst rechts) en mevrouw drs. Elsa Caspers 
staat generaal John Hackett voor het 
koetshuis/garage van het Huis te Maarn. Uiterst 
links mevrouw M. Hackett-Frena, en naast haar 
de heer Idenburg (MS 58) 

6. Generaal Sir John Hackett in een karakteristieke 
houding op later leeftijd (MS 58) 

7. De ‘Leader of the Pilgrimage’, Major-general A.J. 
Deane-Drummond (links), in gesprek met Major 
Tony Hibbert, vlakbij het ‘crossingpoint’ van 
Pegasus I (76) 

8. Een fraaie antieke haard siert sinds kort de 
koffiekamer van het Airborne Museum (76) 

9. Kapitein Otto Hugo Blaauw, ca. 1947 (MS 87) 
10. De Pieterbergseweg in Oosterbeek, 

gefotografeerd voor de Tweede Wereldoorlog. 
Rechts op de voorgrond het huis dat toen het 
nummer 28 droeg, waar oud-gezagvoeder 
Blaauw kamers huurde en van waaruit hij eind 
september 1944 de Joodse waardepapieren wist 
te redden (MS 87) 

11. De graven van de Luitenants Bussell en Cambier 
op de Algemene Begraafplaats in Vorden (MS 
100) 

12. Huize ’t Selsham is gelegen aan de rand van 
Vorden, bij de weg naar Zutphen (MS 100) 

13. De beruchte S.D. officieren van de Arnhemse 
Dienstelle. Deze foto is destijds, omdat hij 
gespiegeld (zie onderscheidingen) werd 
afgedrukt, waarschijnlijk weggegooid en aldus in 
‘onbevoegde’ handen geraakt. 1e rij: Nitsch – 
Elsholz – Strröbel – Schwarzenbäcken -Meijer – 
Wit. 2e rij: Ungen – Michels – Voskamp. (De 
juiste volgorde is niet zeker omdat de afbeelding 
is gespiegeld) (MS 100) 

14. De vrijwilligers die vier keer per jaar de 
Nieuwsbrief van de VVAM verzendklaar maken, 
kunnen dat sinds kort doen in het gebouwtje van 
de Politie Sport Vereniging op Park hartenstein 
(117) 

15. Izak de Vries, 1915 – 2009 (MS 112) 
16. Zomer 1945. Voor het huis van de familie 

Breman. V.l.n.r. Evert Jan Breman, Roelie 
Breman, Gerald Valvona, Jeanne Breman en 
Izak (Piet) de Vries (MS 112) 

17. Tijdens de 50e herdenking van de Slag om 
Arnhem in 1994 bezocht ik [Chris van Roekel] 
met Piet [Izak de Vries] het bruggetje waar hij 
zich tijdens de terugtocht in 1944 ernstig had 
bezeerd (MS 112)  

18. Samen met Chaplain General the Reverend 
Jonathan Woodhouse en Assistent Chaplain 
Geenral the Reverend Colonel Ian A. Evans 
feliciteerd de Abt van Downside Abbey, Dom 
Aidan Bellenger, Dom Selwyn Thorne met zijn 
100e verjaardag. Zij overhandigen hem het 
schildje met het embleem van de Royal Army 
Chaplains (AM 3) 

 
Ruiter, Herman de 
1. Kolonel b.d. N.J.A.P.H. van Es te paard voor het 

tuinhuis bij Utrechtsestraat 1. Foto uit 1914-1919 
van Herman de Ruiter, glasnegatief bestemd 
voor ‘J. Kooiman, De Nederlandsche Strijdmacht 
en hare Mobilisatie in 1914’. De school waarvan 
aan de rechterkant een stukje te zien is, staat er 
anno 2010 nog steeds (niet zichtbaar vanaf de 
Utrechtsestraat) (foto via het Legermuseum, 
Delft) (MS 104) 

 
Rutkowski, PK Kriegsberichter 
1. De door de Duitsers bij de van Borsselenweg in 

Oosterbeek ingezette Char B tank, 
gefotografeerd nadat deze door de Britten met 
een 6-ponder kanon was uitgeschakeld (collectie 
Airborne Museum) (AM 6) 

 
Ruyter, W. de 
1. Een van de geschenken die leden kunnen 

verdienen door de verkoop van tien of meer 
loten in de loterij, is een originele ‘klok’ van een 
parachute harnas uit 1944 (50) 

2. Een verkleinde afbeelding van de Market 
Garden plaquette, die bij de Vereniging Vrienden 
van worden besteld (55) 

3. Het nieuwe, speciaal voor onze Veneniging door 
Peter Hicks ontworpen en vervaardigde, 
parabeeldje. Het is uitgevoerd in brondskleurig 
kunsthars, en is ca 25cm hoog (67) 



36 
 

 
Saidman, Popperphoto 
1. Augustus 1945. Op de hoek van de 

Utrechtseweg en de Klinkelbeekseweg in 
Arnhem spelen twee jongens met het restant van 
een achtergelaten Britse 6-ponderkanon. Links 
op de foto is nog een klein deel zichtbaar van de 
serre van de witte villa op de hoek van de 
Utrechtseweg en de Diependalstraat. Deze villa 
staat er heden ten dage nog steeds. Graag 
zouden wij in contact komen met deze jongens of 
met mensen die zich deze situatie nog weten te 
herinneren (114) 

 
Sajah Productions 
1. Het monument op de dijk in Batenburg, dat 

herinnert aan de omgekomen bemanning van 
Stirling LJ 833, die daar op 21 september 1944 
werd neergeschoten. Het gedenkteken bestaat 
uit een deel van het landingsgestel, dat zestig 
jaar na de crash als toegangspoort voor een 
varkensweide werd teruggevonden in Dieden, 
niet ver van Batenburg (100)  

 
Schaik, W. van  
1. Eikenhouten overwegbeplating bij statation 

Wolfheze (Utrechts Archief, nr. 836116, 
opnamedatum 6 februari 1954) (AM 14) 

 
Sigmond, R.N. (Robert) (collectie) 
1. Het 14e peloton ‘D’ Compagnie 7 KOSB. 

Scarborough, 1943 (MS XXXI) 
2. Major R.D. Sellon (MS XXXVII)  
3. De conservator van het Airborne Museum, de 

heer Berry de Reus, ontvangt op 27 maart 1997 
uit handen van John Bui suit Canada de 
medailleset en het medisch instrumentarium van 
dokter Frazer. Rechts de heer A. Groeneweg 
bestuurslid van de museumstichting (66) 

4. De schrijver van het boekje ‘For no apparent 
Reason’, ons lid Bob Gerritsen, bij het graf van 
dokter Brownscombe op het Airborne Kerkhof te 
Oosterbeek (80) 

 
Sigmond, Robin 
1. Op 19 september 2005 vond de onthulling plaats 

van een plaquette ter herinnering aan de 
gevchten die tussen 19 en 22 september 1944 
rond hotel Dreyenoord werden gevoerd door de 
mannen van het 7th Galloway Battalion The 
King’s Own Scottish Borderers. Op de foto in het 
midden de iegenaar van het Hotel Dreyeroord, de 
heer A. van der Straaten, met achter hem de 
plaquette. De heer van Straaten en zijn zoon Jan 

Willem, de bedrijfsleider, geven al jaren 
belangeloos hun medewerking aan de jaarlijkse 
reunie van het 7th KOSB. Rechts Henk 
Duinhoven (100) 

 
Sijde, R. van der 
1. Een Jagdpanzer IV op de Utrechtseweg in 

Arnhem, ter hoogte van de Rosandelaan, rijdend 
in de richting van Oosterbeek, 18 september 
1944 (88) 

 
Smith, Dennis (AFPU) 
1. De eerste foto die fotograaf Smith maakte, nadat 

hij bij de Duitse stafauto was gearriveerd, toont 
de dode Generalmajor Kussin, voorin op de 
pasagiersstoel. Naast hem chauffeur Josef 
Willeke (collectie IWM, London) (AM 6) 

2. Nadat de beide dode mannen voorin de auto 
naar buiten zijn getrokken, fotografeert Smith 
eerst Generalmajor Kussin (Smith foto 2. Deze is 
niet bij dit artikel afgebeeld) en vervolgens aan 
de andere kant van de auto chauffeur Josef 
Willeke (Smith, foto 3). Die ligt buiten de auto met 
op zijn lichaam een Nederlandse karabijn Model 
1895 (collectie IWM) (AM 6) 

3. Op 19 september 1944 staan de 75mm Pack 
Howitsers van No 1 Battery van het 1st 
Airlanding Light Regiment Royal Artillery 
opgesteld langs een open veld, westelijk van de 
Valkenburglaan in Oosterbeek. Op de foto vuurt 
Bombardier J. Buckley met zijn Pack Howitser in 
westelijke richting. Op de achtergrond de bossen 
van de Bilderberg (collectie IWM, BU 1095) (AM 
9) 

 
Snoek, Johan 
1. Johan Snoek, op de pasfoto van zijn 

persoonsbewijs (MS 82) 
 
Smulders, Kees 
1. Een demonstratie van het afvuren van een 75mm 

Pack Houwitser op 15 september 2000, bij de 
Westerbouwing in Oosterbeek (81) 

 
Sony Pictures 
1. De bespreking zoals weergegeven in de film A 

Bridge too Far (film still, 1977) (AM 16) 
 
Steenhuis, Peter 
1. Ons lid Peter Steenhuis viel op zaterdag 21 

september van het vorig jaar, als lid van de 
Luchtmobiele Brigade, de eer te beurt om deel te 
nemen aan de dropping op de Ginkelse Heide. 
De foto is gemaakt bij het vertrek op de 
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vliegbasis Soesterberg (foto via Peter Steenhuis) 
(89) 

 
Steer, Frank 
1. Lieutenant Colonel Michael Pak, commandant 

van het Royal Army Service Corps, 1st Airborne 
Division (MS 95) 

2. Captain Paddy Kavanagh, No. 2 Platoon, 250 
Airborne Light Company (MS 95) 

3. Captain Jack Cranmer-Byng MC, No. 1 Platoon, 
250 Airborne Light Company RASC (MS 95) 

 
Tadema – Böhmer, Mevrouw A. 
1. De villa aan de Van Lennepweg, gefotografeerd 

ca. 1939 (MS 38) 
 
Tiemens, W.H. (collectie) 
1. Verwoeste gebouwen langs de 

Eusebiusbuitensingel in Arnhem, westelijk van 
de oprit van de Rijnbrug, gefotografeerd in 1945. 
Op de achtergrond de St. Walburgis Basiliek, die 
tijdens de gevechten zwaar werd beschadigd. 
Tegen één van de twee torens vloog op 19 
september 1944 de Duitse jachtvlieger Schmidt 
zich te pletter. De gebouwen van waaruit 
Captain Mackay dit incident zag gebeuren 
bevonden zich aan de oostzijde van de oprit MS 
30) 

2. Fliegerleutnant Johann Ransmayer, die niet 
omkwam door de botsing met een van de torens 
van de St. Walburgis Basiliek in Arnhem, maar 
die op 20 september 1944 in zijn FW 190 ergens 
tussen Nijmegen en Eindhoven door Duits 
luchtdoelgeschut werd neergeschoten (MS 30) 

 
Tillmann, SS PK-berichter 
1. Onbekende locatie (M 127) 
2. SS-Panzergrenadiere in actie (archief NIOD) (MS 

128) 
 
Timmerman, Dick (Arnhem) 
1. Afdekstuk van de loop van een 75mm Pack 

Howitser, dat op 10 oktober 1998 werd gevonden 
langs een pad bij een akker tussen Hotel De 
Bilderberg en de Valkenburglaan in Oosterbeek 
(73) 

 
Timmerman, Hans (Arnhem) 
1. Op 12 augustus 2009 wordt Hans Kürten voor de 

camera geïnterviewd in Driel (MS 103) 
2. David van Buggenum bij het onderzoek van de 

voortuin van villa ‘de Brem’, hoek Hoofdlaan / 
Van Lennepweg in Oosterbeek. Dit huis was 
tijdens de slag om Arnhem een verbandplaats 

van het 1st Battalion, The Border Regiment. Op 
de foto zijn o.a. twee Britse parachutistenhelmen 
en delen van brancards te zien, die bij het graven 
tevoorschijn kwamen (MS 110)  

3. Vondsten bij de Oude Kerk (AM 12) 
 
R.S. Tjaden - Modderman 
1. Foto van een onbekende lokatie in Arnhem, 

gemaakt op 17 september 1944. Waar is dit? 
(95) 

2. De foto [dezelfde foto als hiervoor onder 1.] 
waarvan we vorig jaar nog niet wisten dat hij 
was gemaakt bij de Beethovenlaan in Arnhem. 
Datum: 17 september 1944 (99) 

 
Todd, Amanda 
1. Captain Harvey Todd, 1945 (MS 49) 
 
Topografische Dienst, Emmen 
1. Sterk uitvergrote luchtfoto van de plaats op 

Schouwen Duiveland waar glider 283 
neerkwam. De foto werd gemaakt op 23 
september 1944, dus zes dagen na de 
noodlanding. Het uitgebrande wrak van de glider 
is op de foto zichtbaar als een donker kruisje in 
de bocht van de sloot. Links boben de boerderij 
van Langeraad (MS XXXI) 

 
Truin, Herman 
1. Herdenkingsdienst op de Airborne 

Begraafplaats, september 1949 (MS XXXIV) 
2. Eerste steenlegging Airborne Monument, 

Oosterbeek, 25 september 1945 (MS XXXIV) 
3. 25 september 1945. Schoolkinderen leggen 

bloemen op graven op het Airborne Kerkhof in 
Oosterbeek (59) 

4. De Welbike van de Oosterbeekse padvinders in 
gevouwen toestand, voorjaar 1946 (MS 50) 

5. Dhr. Th. Werningh Cöster op de aangepaste 
Welbike, zie het kenteken M62201, voorjaar 
1946 (MS 50) 

6. De tweede was een ongepanserde Sd.Kfs.10, 
die in april 1945 op de foto werd gezet door de 
Arnhemse fotograaf Herman Truin. Zonder 
pantserbescherming was dit voertuig net zoals 
de vrachtwagens een erg gemakkelijk doel voor 
de luchtlandingstroepen. Duidelijk zijn de grote, 
op het zuiden georienteerde, ramen in de 
noordelijke vleugel van de Van Limburg 
Stirumschool te zien, en zelfs de kleine ramen 
die naar het noorden waren gericht. (Gelders 
Archief, Arnhem; negatiefnummer B6433/8) (MS 
78) 
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Utrechts Archief 
1. Spporwegovergang met eikenhouten 

overwegbeplating in Wolfheze, nr. 836116, 
opnamedatum 6 februari 1954 (MS 130) 

 
Vaessen, Hennie 
1. De voorkant van het nieuwe stripboek over de 

Slag om Arnhem (127) 
 
Veen, J.A. van der 
1. Op 18 september 1944 was de toe 10-jarige 

Ruud van der Veen er getuige van dat een Britse 
militair een inscriptie kerfde in een beukeboom 
langs de Hoofdlaan in Oosterbeek. In mei 1997, 
toen deze foto werd genomen, was de tekst nog 
goed leesbaar. Zowel de boom als de getuige 
zijn echter sinds 1944 wel wat gegroeid! (70) 

 
Veenhuijsen, H.P. 
1. De achtertuin van pension Veenhuijsen in 1942 

(MS XIV) 
 
Velden, Hans van der 
1. Met een detector onderzoekt Hans van der 

Velden het gebied achter de Oude Kerk in 
Oosterbeek (MS 98) 

2. Een van de vele containers die Hans in de loop 
van de afgelopen 35 jaar boven de grond haalde 
(MS 98) 

3. Een kistje met antennedraad en radio-
onderdelen, dat in 1991 werd opgegraven bij de 
“Pergola” op de Hemelse Berg in Oosterbeek. In 
september 1944 zat daar het hoofdkwartier van 
de Royal Artillery ingegraven (MS 98) 

4. 54 Jaar na de Slag om Arnhem ziet Freddy 
Ladds de resten terug van de namenlijst, die hij 
in september 1944 in zijn baret bewaarde en die 
na de slag was achtergebleven in een 
schuttersput langs de Oranjeweg in Oosterbeek 
(MS 98) 

5. De Britse handkar die werd gevonden op het 
terrein van Hoog Doorwerth, werd door Hans van 
der Velden en zijn vrienden geheel gerestaureerd 
en vervolgens overgedragen aan het Airborne 
Museum. Boven: de kar zoals die er uitzag, toen 
hij net was opgegraven (MS 98) 

6. Beneden: dezelfde handkar na restauratie (MS 
98) 

 
Verre Verwanten, redactie 
1. Tjdens de radio-uitzending van Verre Verwanten 

praat Ben Kolster in het Airborne Museum met 
(v.l.n.r.) Robert Voskuil, Hans Timmerman en 
Wybo Boersma (116) 

 
Versteegh, Frank 
1. De eenvoudige plaquette op de boom op de 

Rosendaelsche Golfclub, waarnaast op 3 
november 1944 Bert en Hans Kuik werden 
doodgeschoten. De onthulling van dit 
gedenkteken vond plaats op 3 november 2015 
(AM 6) 

 
Versluijs, Axe Jon 
2. 21 september 2003. Na de onthulling bekijken 

maker Rob van der Zon en veteraan Mr. M. J. 
Potter het nieuwe monument voor operatie 
‘Berlin’ in de uiterwaarden langs de Rijn bij 
Oosterbeek (92) 

3. De restanten van de dropkooi zoals de auteur ze 
aantrof vóó’r de restauratie (foto A.J. Versluijs, 
oktober 2003) (MS 85) 

4. Na enig gepuzzel begint de dropkooi vorm te 
krijgen (foto A.J. Versluijs, november 2003) (MS 
85) 

5. De dropkooi vóór het aflassen, opnieuw stralen, 
verven, en monteren van de laatste delen (foto 
A.J. Versluijs, maart 2004) (MS 85) 

6. Het eindresultaat, de gerestaureerde dropkooi, 
gefotografeerd op een plek in een straal van 100 
meter van de vindplaats bij Driel (foto A.J. 
Versluijs, september 2004) (MS 85) 

7. 12 maart 2006. Voor het Airborne Museum staan 
24 Welbikes opgesteld (102) 

 
Verzetsmuseum Friesland 
1. De vier kinderen De Vries in de dertiger jaren. 

V.l.n.r. Salomon, Izak, Jacob en Gesina (MS 112) 
 
Vos, Erik 
1. Zonder onderschrift (AM 12) 

 
Voskuil, Ir. J. 
1. Trein op spoordijk bij Oosterbeek (24 september 

1945) (MS III) 
 
Voskuil, R.P.G.A. (collectie) 
1. Een stuk van het 64e Medium Regiment in actie 

in de nabijheid van de Electrische Centrale (MS 
VI) 

2. Sergeant S. Hope, 64e Medium Regiment Royal 
Artillery, 2nd Army. Het Pegasus-embleem op de 
rechter benedenmouw (MS VI) 

3. Vrijdag 21 september [1984]. Kolonel Graeme 
Warrack onthult een gedenksteen in de Koning 
Willem III kazerne in Apeldoorn, die na de Slag 
om Arnhem fungeerde als ‘Airborne Military 
Hospital’ (FB 16) 
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4. Zaterdag 22 september [1984]. Kranslegging bij 
het Airborne Monument bij de brug in Arnhem 
(FB 16) 

5. Zaterdag 22 september [1984]. Overhandiging 
van het “Commemorative Sword” door generaal 
Urquhart in het Huis der Provincie in Arnhem 
(FB 16) 

6. Zondag 23 september [1984]. De 
Herdenkingsdienst op het Airborne Kerkhof in 
Oosterbeek. Op de voorste rij: generaal Hackett, 
Prins Charles, Koningin Beatrix, generaal 
Urquhart en Prins Claus (FB 16) 

7. Dr. Randall Martin (rechts) en Scan Bolton 
ontmoeten elkaar voor de eerste keer sinds 
september 1944 in de tuin van de familie ter 
Horst (MS XV) 

8. Een aantal buizenframes waarmee in september 
1944 Royal Enfield “Flying Flea” motorfietsen 
werden gedropt. Bij het opruimen van de 
landingsterreinen bij Wolfheze, na de bevrijding 
in 1945, werden deze buizenframes samen met 
allerlei onderdelen van gliders, containers en 
ander achtergelaten materiaal opgeslagen langs 
de Wolfhezerweg. Achter de buizenframes is het 
lage dijkje van de spoorlijn naar het vliegveld 
Deelen zichtbaar. De fotograaf, die dit beeld 
vastlegde, had kennelijk weinig verstand van dit 
soort materiaal. Hij noteerde bij deze foto: 
‘achtergebleven stoelen van zweefvliegtuigen’(!) 
(MS XX) 

9. Fotografische afdruk van een filmbeeldje uit 
september 1944. Een Britse soldaat holt in de 
richting van het tuinhek van de villa aan de Van 
Lennepweg (MS 38) 

10. Fotografische afdruk van een filmbeeldje uit 
september 1944. De patrouille loopt langs de 
erker van de villa aan de Van Lennepweg. 
Rechts is de ‘krul’ in het hek zichtbaar (MS 38) 

11. De huidige situatie. Nadat de villa was verwoest, 
werd in 1947/48 een veel kleiner huis op die 
plaats gebouwd. Het hek dateert nog van voor 
de oorlog. Links achter de lantarnen-paal zit, 
nauwelijks zichtbaar, de krul in het hek (MS 38) 

12. Fotografische afdruk van een filmbeeldje uit 
september 1944. Britse militairen brengen 
enkele Duitse krijgsgevangenen, waaronder de 
Luftnachrichtenhelferin, naar een verzamelpunt 
in Wolfheze (MS 39) 

13. Fotografische afdruk van een filmbeeldje uit 
september 1944. Staff Sergeant Joe Prince 
geeft Irene Reimann een vuurtje (MS 39) 

14. De conservator van het Airborne Museum Berry 
de Reus, monteert een originele richtkijker op de 
75mm Pack houwitser in het desbetreffende 

diorama van het museum. Deze richtkijker, de 
enige die nog over is van de 24 exemplaren die 
naar Arnhem werden meegnomen, is afkomstig 
uit een particuliere collectie (57) 

15. De voormalige gliderpiloot Louis Hagen, auteur 
van het boekje ‘Arnhem Lift’, staat samen met 
Ans en Sander Kremer voor het huis 
Stationsweg no. 8. In september 1944 vocht hij 
een aantal dagen in en bij dit huis van de familie 
Kremer in Oosterbeek. In de vorige nieuwsbrief 
maakten we melding van zijn bezoek in 
september jl. (57) 

16. Tijdens de afgelopen september-herdenking 
voorzag een bewoner van de Beneden-
Weverstraat in Oosterbeek zijn in de oorlog 
beschadigde hek van een, helaas tijdelijk, bordje 
(58) 

17. [Close-up van het bordje] (58) 
18. Vergroting van een deel van een 

verkenningsfoto van 6 september 1944, waarop 
in het midden duidelijk het open terrein tussen 
de Graaf van Rechterenweg en de Cronjéweg 
zichtbaar is. Bij ‘1’huize Zonnewende, met 
daarachter haaks op de weg de op de foto BU 
1092 afgebeelde, langwerpige schuur. Bij ‘2’ het 
huis van landbouwer Jansen, waarvan de 
voorgevel op de foto van Smith zichtbaar is (MS 
47) 

19. Met Tom Henney achter het stuur van zijn Morris 
rijdt de vrachtwagen, met daarachter het niet 
zichtbare 17-ponder anti-tankkanon, over de 
Trechtseweg in de richting van Oosterbeek. De 
exacte locatie is niet duidelijk, en de datum 19 
september 1994 (film Imperial War Museum, 
London; stills-collectie Voskuil) (MS 51) 

20. Tijdens de 50e herdenking van de Slag om 
Arnhem in september 1994 poseert Major-
General Eric Mackay, staande voor hotel De 
Bilderberg in Oosterbeek, met een exemplaar 
van zijn boekje ‘Whoa Mahomet’(63) 

21. Op 5 mei 1997 wordt op de Airborne 
begraafplaats in Oosterbeek een korte 
plechtigheid gehouden bij het van een nieuwe 
steen voorziene graf van de Nederlandse 
Commando August Bakhuis Roozeboom (67) 

22. Een RAF-luchtfoto van 23 december 1944 laat 
duidelijk de plek zien waar de Stirling een 
noodlanding maakte (vrijwel bovenaan, rechts 
van het midden). Onder van links naar rechts de 
Amsterdamseweg, met ten zuiden van de 
rijbaan restaurant Planken Wambuis (MS 57) 

23. Zomer 1945. Bij Hotel De Tafelberg in 
Oosterbeek worden opnamen gemaakt voor de 
film ‘Theirs is the Glory’. (69) 
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24. Niall Cherry, auteur van het boek ‘Red Crosses 
and Red Berets7’ poseert voor ‘De Tafelberg’ in 
Oosterbeek met de helm van Corporal Ken 
Holdsworth, van het 181 Airlanding Field 
Ambulance, die daar in 1944 gewerkt heeft (76) 

 

         
 
25. Onze nieuwe vertegenwoordiger in het Verenigd 

Koninkrijk is Niall Cherry, onder meer bekend 
van zijn vorig jaar verschenen boek Red Berets 
and Red Crosses, over de medische dienst van 
1st British Airborne Division (September 1999) 
(78) 

26. Professor Richard Holmes voor de camera in het 
weiland bij de Oude Kerk te Oosterbeek, tijdens 
de opnamen voor de BBC-documentaire over 
Operatie Market Garden (79) 

27. De ondervraging van Regimental Quartermaster 
Sergeant Dave Morris (11th Battalion), nadat hij 
op 24 september 1944 in de Beneden 
Weverstraat in Oosterbeek krijgsgevangen was 
gemaakt. Waar is deze (Duitse) foto genomen? 
(86) 

28. Dave Morris wordt bij de ingang van een villa 
door een Duitser ondervraagt (87) 

29. De Poolse luitenant-kolonel Marcin Rotter, die bij 
Oosterbeek gevangen werd genomen, in 
gesprek met een aantal Duitse militairen. Is dit 
voor hetzelfde pand als waar Dave Morris werd 
gefotografeerd? (87) 

30. Tijdens de receptie in het Airborne Museum ter 
gelegenheid van hun 25-jatig jubileum op 9 mei 
2003, worden Berry de Reus en Els Catersels 
gefeliciteerd door de Renkumse wethouder Chr. 
van Waveren (links) (90) 

 
7 De titel van het boek is hier onjuist opgenomen. 

31. Jan ter Horst en generaal Urquhart tijdens de 
eerste Airborne Herdenking in september 1945 
(collectie Voskuil) (91) 

32. Pater Dijker tijdens de opnamen van de film 
Theirs is the Glory in Hotel De Tafelberg in 
augustus/september 1945 (collectie Voskuil) 
(91) 

33. 27 juli 2004. Frans Smolders, de nieuwe adjunct 
directeur / conservator van het Airborne 
Museum (95) 

34. Op 17 september 2004 werd aan de oostmuur 
van restaurant De Westerbouwing een grote 
plaquette onthuld ter herinnering aan de acties 
van het 1st Battalion The Border Regiment 
tijdens de Slag om Arnhem (96) 

35. Detail van een RAF luchtfoto van 15 maart 1945. 
In het midden het koetshuis, nu restaurant Kleyn 
Hartenstein. Links daarvan de nu niet meer 
bestaande kassen, en geheel links de 
tuinmanswoning. Rechts van het koetshuis ligt 
de oranjerie, waarvan het dak is verdwenen. 
Boven in de foto loopt de Utrechtseweg, met nog 
net zichtbaar een paar grote villa’s en de afsla 
naar de Steijnweg. De pijl geeft de plaats aan 
waar Sergeant Lewis stond toen hij de foto van 
de partrouille maakte. Het hier getoonde detail is 
niet geheel scherp, en dat komt omdat het sterk 
is uitvergroot. Op de originele foto bedroeg de 
afmeting van de afgebeelde uitsnede slechts 18 
bij 15 millimeter (96) 

36. Het nieuwe monument voor de Royal Air Force 
aan de Bentincklaan in Doorwerth, dat op 13 
september 2004 werd opgericht ter herinnering 
aan de operaties van de RAF tijdens de Slag om 
Arnhem (96) 

37. Op 17 september 2004 onthulde generaal-
majoor A. Deane-Drummond een bank op de 
Airborne Begraafplaats. De tekst op de 
gedenkplaat die in de muur van de bank is 
geplaatst luidt: ‘In lasting gratitude tot he people 
of this neighbourhood fort heir loving care of the 
graves of our comrades who lie here and in 
other cemeteries nearby and tot he children who 
honour them with their flowers. British and Polish 
Veterans of 1944, September 2004.’ (96)  

38. 13 februari 2005. De Dreyenseweg ten noorden 
van Oosterbeek ziet er sinds eind vorig jaar de 
gehele laanbeplanting werd gekapt, erg kaal uit. 
Inmiddels zijn wel jonge boompjes geplant. Links 
het monument voor de 156 Battalion, The 
Parachute Regiment (97) 
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39. Een terugblik op september 2004. Tijdens de 
herdenkingsdienst op de Airbrne begraafplaats 
te Oosterbeek ( op de 19e) was er één veteraan 
die niet met zijn baret opliep, maar met een 
traditionele Britse bolhoed. Hij was ons lid Major 
(retd.) Douglas Goddard, mede-auteur van het 
boek ‘112th (Wessex) Field Regiment RA, TA, 
1938-1946’. Eenheden van dit regiment gaven 
vanaf 23 september 1944 artilleriesteun aan de 
Britse troepen in Oosterbeek. Tijdens de 
herdenking werd de majoor in ruste vergezeld 
door zijn dochter Tina (97)  

40. Huize de Oorsprong met links de Van 
Borsselenweg, ca 1930. Rechts van het huis 
(aan de oostzijde) had de heer Frowein in het 
bos een schuilkelder laten bouwen (MS 88) 

41. De voormalige schuilkelder van huize de 
Oorsprong is nu in gebruik als onderkomen voor 
vleermuizen (foto 29 januari 2006) (MS 88) 

42. Scène van een Panther tank tijdens een aanval 
op de Beneden-Weverstraat in Oosterbeek (foto: 
via Robert Voskuil) (MS 90) 

43. Camera-opstelling op de Hoofdlaan in 
Oosterbeek (foto: via Robert Voskuil) (MS 90) 

44. ‘Hoofdrolspelers’ Peter Holt en Tommy Scullion 
graven een schuttersput achter hotel Hartenstein 
(foto: via Robert Voskuil) (MS 90) 

45. 16 september 2006. Tony Hibbert en Sir Brian 
Urquhart in gedachten verzonken bij de 
onthulling van het monument voor generaal 
Sosabowski (104) 

46. Het gedeelte van de Rijn waar in de nacht van 
25 op 26 september 1944 ‘Operation Berlin’ 
plaats vond, gezien vanaf de Westerbouwing. 
De foto werd gemaakt rond 1950. De 23e Field 
Company RCE opereerde vanuit de boomgaard, 
die rechts achter de dijk zichtbaar is (MS 92) 

47. 18 september 1945. Onder grote belangstelling 
doopt generaal R.E. Urquhart met een fles 
champagne de KLM Constellation ‘Arnhem’(105) 

48. De voorzijde van het St. Elisabeth Gasthuis, 
gefotografeerd tijdens of vlak na de Slag om 
Arnhem. Onder de hoofdingang bevindt zich de 
benedeningang (MS 94) 

 
 

49. Peter Veldheer op 16-jarige leeftijd (MS 96) 
50. Na de slag passeren Duitse soldaten in een 

buitgemaakte jeep op de Utrechtseweg in 
Oosterbeek een kapotte Bren carrier, die 
waarschijnlijk behoorde bij het 10th Parachute 
Battalion. De foto werd gemaakt door PK 
fotograaf Adendorf, ca honderd meter oostelijk 
van het kruispunt van de Utrechtseweg en de 
Stationsweg [1560-2027: GA] (MS 97) 

51. De Duitse Luftwaffe PK fotograaf Lutz Koch 
fotografeerde na de strijd een van de twee Bren 
carriers van 7 KOSB (MS 97) 

52. Het reusachtige gat achter Hartenstein, waarin 
de nieuwe ondergrondse uitbreiding zal worden 
gebouwd (25 januari 2009) 

53. In de schuur van Chris van Roekel maakt een 
groep vrijwilligers de Nieuwsbrieven en 
Ministories klaar om te versturen (11 november 
2008) (113) 

54. De renovatie van het Airborne Museum vordert 
gestaag. Op deze foto ziet u Huize Hartenstein 
met links de in aanbouw zijnde glazen 
ontvangstruimte, waarin de winkel, de lift en de 
trappen zullen komen. De grote ondergrondse 
betonnen ruimte, waarin de ‘Airborne 
Experience, September 1944’ wordt gebouwd, is 
bedekt met een deken van kunststof, waarop 
een laag, fijn donker gekleurd puin is gelegd (21 
juni 2009) (114) 

55. De zuidoosthoek van de grote ondergrondse 
betonnen ruimte achter het Airborne Museum 
(21 juni 2009) (114) 

56. De glazen ontvangst- en winkelruimte met de 
lifttoren wordt gebouwd aan de westkant van 
Huize Hartenstein (21 juni 2009) (114) 

57. Het bord dat maandenlang voor het museum 
stond met informatie over het renovatie-project 
kon in september worden voorzien van de 
opdruk ‘Heropend’ (116) 

58. Op 21 november van het vorig jaar hiled Hans 
Timmerman in de Concertzaal in Oosterbeek 
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een boeiende lezing over Duitse gewonden en 
gesneuvelden tijdens de Slag om Arnhem (117) 

59. Bloemstuk, neergelegd bij een oude 
kastanjeboom aan de Beneden-Weverstraat in 
Oosterbeek, ter herinnering aan major Robert 
Cain VC (119) 

60. Tijdens de eerste vergadering van de ‘Arnhem 
1944 Fellowship’ op 17 september jl. [2010] in 
Hotel Campman in Renkum bespreekt Tony 
Hibbert een aantal organisatorische zaken. 
Naast Tony Hibbert, de bestuursleden Hiltje van 
Eck en geheel links Arno Baltussen (120) 

61. 17 september 2010. Captain (retd) Peter 
Wilkinson, Leader of the Pilgrimage 2010, 
ontvangt uit handen van Marion Gerritsen een 
exemplaar van het door haar uitgegeven boek 
“Dagboek in krijgsgevangenschap” (120) 

62. 18 september 2010. Francie Cain, dochter van 
Major Robert Cain VC, vertelt bij de Oude Kerk 
over haar vader. In het mideen Sophie ter Horst, 
dochter van Kate ter Horst (120) 

63. Britse gewonden liggen op de grond in het huis 
Duitsekampweg 9, Wolfheze (Still uit AFPU film) 
(MS 107) 

64. September 2010. Vetreraan Tony Crane wordt 
geïnterviewd bij het huis aan de 
Pieterbergseweg in Oosterbeek, waarin hij in 
september 1944 als sluipschutter zat (121) 

65. Tijdens de Battlefield Tour over het 156e 
Parachutisten Bataljon op zaterdag 16 april, 
werd Colonel John Waddy rondgereden in een 
originele Willys Jeep uit de Tweede 
Wereldoorlog. Achterop zitten twee leden van 
een re-enactment groep, gekleed in Britse 
parachutistenuniformen uit 1944 (122) 

66. Het graf van Brigade Major Bruce Dawson op de 
Airborne Begraafplaats in Oosterbeek (MS 109) 

67. Ralph Hull en Lee Duke schilderen een van de 
17-ponder kanonnen achter het Airborne 
Museum (123) 

68. Drie mannen van het Nederlandse Verzet 
overleggen bij Hartenstein met een van de 
Nederlandse Commando’s (rechts op de foto), 
die was meegegaan met de Britse Airborne 
Divisie (AFPU Film IWM, Stills collectie Robert 
Voskuil) (125) 

69. Aan de Beneden-Weverstraat in Oosterbeek 
stond tijdens de Airborne Wandeltocht een van 
de borden met een grote foto van dezelfde 
locatie tijdens de Slag om Arnhem (127) 

70. Tijdens de Battlefield Tour voor de Afghanistan 
Trust geeft Colonel John Waddy op 20 
september 2012 uitleg over de gevechten bij de 
Rijnbrug in Arnhem. V.l.n.r. Jos hekking (van de 

Koninklijke Luchtmacht), Gerard Gijsbertsen 
(VVAM), Bob Kershaw en John Waddy (128) 

71. Frederick’s grafsteen op de Airborne 
Begraafplaats in Oosterbeek (MS 115) 

72. Zo ziet de plaats waar Frederick op 17 
september 1944 werd begraven er nu uit. Het 
veldgraf bevond zich naast de stenen pilaar op 
de achtergrond. Die pilaar markeert de toegang 
tot het landgoed ‘Hoog Oorsprong’ (MS 115) 

73. 27 oktober 2012. Voorzitter Ben Kolster bedankt 
Luuk Buist voor zijn interessante lezing over de 
Glider Pilots (129) 

74. Op 23 oktober 2012 werden met een ‘drone’ 
vanuit de lucht opnamen gemaakt van de Oude 
kerk en van het huis van Chris van Roekel in 
Oosterbeek. Onder het toeziend oog van 
filmmaker Jan Cees Ter Bruggen (links) 
monteert een technicus een kleine videocamera 
in de ‘drone’, die met zes kleine, horizontale 
propellers in de lucht gehouden kan worden 
(129) 

75. Links: de Rode Kruis tas (MS 117) 
76. Rechts: een detail van de binnenzijde, met 

daarop de naam Laing, zijn legernummer en zijn 
eenheid. De donkere vlek op de tas is 
veroorzaakt door bloed. Bob Laing vertelde later 
dat dit kwam doordat hij gewond was geraakt 
aan een van zijn handen (MS 117) 

77. Een van de vitrines met bodevondsten in het 
Airborne Museum (131) 

78. Scott Revell geeft tijdens de presentatie van het 
boek ‘Arnhem, A few Vital Hours’ op 31 juni jl 
[2013] een korte uitleg over de totstandkoming 
van deze publicatie. Links zijn mede-auteurs 
Niall Cherry en Bob Gerritsen (131) 

79. Op 19 augustus jl. [2013] filmde een Japanse 
televisieploeg bij het Airborne Museum (131) 

80. John Waddy ontvangt uit handen van voorzitter 
Ben Kolster de oorkonde die behoort bij zijn 
benoeming tot Lid van Verdienste van de VVAM 
(20 september 2013) (132) 

81. Berry de Reus beschrijft de stukken uit de 
collectie van kapitein-ter-zee Wolters, die 
afgelopen oktober werden overgedragen aan het 
Airborne Museum (132) 

82. De omslag van het in september 2013 
uitgekomen boek ‘Airborne Forever’ (132) 

83. Achter het museum, precies op de plaats waar 
generaal-majoor Urquhart in september 1944 
poseerde voor een van de fotografen van de 
Army Film and Photographic unit, staat een 
vergroting van de toen gemaakte foto. Zo ziet de 
bezoeker in een oogopslag dat hij zich op 
historische grond bevindt (AM 1) 
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84. Een van de vele mensen die tijdens de receptie 
op 28 november 2013 afscheid kwam nemen 
van Berry de Reus, was Jaap Korsloot, die 
vroeger o.a. veel werk deed voor het archief van 
het museum. Rechts Berry’s partner Jeannette 
(AM 1) 

85. De restanten van het afgebroken Air Despatcher 
Monument in Oosterbeek, gefotografeerd op 16 
december 2013 (AM 1) 

86. Luchtfoto van de Sinderhoeve en de naaste 
omgeving, genomen tijdens de landing van de 
1st Parachute Brigade. Schuin tegenover de 
boerderij hebben de mannen van de 21st 
Parachute Company met markeringslappen een 
“X” (code van de drop-zone) en een “T” 
(aanduiding voor de windrichting) uitgelegd 
(RAF, collectie Robert Voskuil) (MS 119) 

87. ‘Still’ uit een filmpscene, die door sergeant Mike 
Lewis (AFPU) werd opgenomen. Het beeld toont 
een deel van voorgevel an de Sinderhoeve met 
de naam van de boerderij (AFPU-film, IWM, 
Stills-collectie Robert Voskuil) (MS 119) 

88. Dezelfde locatie [Rosendaalseweg] in juni 2014 
(AM 2) 

89. Het meest oostelijke deel van de 
Klingelbeekseweg in Arnhem, met links het huis 
waarin de familie Mens woonde. De bomen op 
de achtergrond staan op het KEMA-terrein aan 
de Utrechtseweg (MS 120) 

90. Gedurende de herdenkingsweek in september 
2014 zond TV Gelderland een serie 
programma’s uit over Operatie Market Garden, 
onder de titel ‘Weg naar de Bevrijding’. Iedere 
aflevering werd uitgezonden vanaf een locatie 
die in september 1944 een belangrijke rol had 
gespeeld. Op 20 september [2014] stonden de 
TV camera’s achter de Oude Kerk in 
Oosterbeek. Hester Ketel (midden), hoofd 
educatie van het Airborne Museum, was een 
van de mensen die voor het programma werd 
geïnterviewd (AM 3) 

91. Het Air Despatch Monument in Oosterbeek is 
weer herbouwd. De mannen die daar 
verantwoordelijk voor waren, poseren trots bij 
het resultaat. V.l.n.r. Karel Riksen, Cees 
Wichart, Joop van Ralen en Gerrit Eimers (AM 
3) 

92. Vivian en John Gilliard bekijken zojuist 
gevonden kleine stukjes van de Stirling, waarin 
Johns vader op 19 september 1944 om kwam, 
toen het toestel werd neergeschoten door Duits 
luchtafweergeschut. De Stirling crashte in de 
Bilderbergsebossen bij Oosterbeek (AM 3) 

93. Op 19 september 2014 werd in het park 
Hartenstein achter het Airborne Museum een 
boom geplant ter herinnering aan Sir James 
Cleminson KBE, MC (1921-2010). De onthulling 
van het bijbehorende monumentje, werd gedaan 
door zijn zoon, Mr Stacey Cleminson. Op de 
plaquette bij de boom staat de volgende, door 
Colonel John Waddy geschreven tekst: “On 17 
September 1944 Lieutenant Cleminson with his 
platoon of 3rd Parachute Battalion captured the 
Hotel Hartenstein, then part of the main German 
Headquarters in Holland. His soldiers then 
started to eat the lunch laid out for the enemy 
staff officers, until they were ordered to continue 
their march to Arnhem” (AM 3)  

94. Huize Hartenstein is ‘ingepakt’ in verband met 
de restauratie van de buitenkant van het 
gebouw. Op de voorgevel is een grote poster 
aangebracht met daarop de aankondiging van 
een tentoonstelling over ’75 jaar Rode Baret en 
25 jaar Luchtmobiele Brigade, die op 1 
september a.s. open gaat (AM 10)  

95. Royal Enfield ‘Flying Flea’-motorfietsen warden 
gedropt. Bij het opruimen van het landingsterrein 
bij Wolfheze, na de bevrijding in 1945, werden 
deze frames samen met allerlei onderdelen van 
gliders, containers en ander achtergelaten 
materiaal opgeslagen langs de Wolfhezerweg 
(AM 16) 

 
Vreman, H. (collectie) 
1. Fotograaf Herman Truin (2e van rechts) in 

gesprek met de heer en mevrouw Urquhart en 
met een onbekende veteraan (MS XXXIV) 

2. Na afloop van de herdenkingsdienst op de 
Airborne Begraafplaats op vrijdag 17 september 
1965 staat John Hackett in gedachten 
verzonken tussen de graven (68) 

 
Vrieze, Arjan 
1. Op 13 oktober 2012 hield Judy Urquhart in de 

Concertzaal in Oosterbeek een lezing over het 
leven van haar vader, Major General R.E. 
Urquhart CB, DSO (128) 

2. Tijdens de Social Evening op 15 februari jl. 
[2013] werd in het Airborne Museum uitleg 
gegeven over de werking van de parachute van 
het klassieke ronde type (130) 

3. Wybo Boersma overhandigt het Italiaanstalige 
nummer van het Duitse propagandatijdschrift 
‘Signal’ uit oktober 1944, met daarin een 
reportage over de Slag om Arnhem, aan Jan 
Hovers, directeur van het Airborne Museum (AM 
3) 
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4. De jaarvergadering op 19 november 2016 in de 
Concertzaal in Oosterbeek (AM 9) 

5. Voor Ben Kolster was de Algemene 
Ledenvergadering van 19 november van het 
vorig jaar [2016] de laatste vergadering, waarin 
hij als voorzitter optrad (AM 10) 

6. De aanwezigen tijdens het middagprogramma 
van de ALV (AM 14) 

7. Uit de bloemrijke toelichting van Erik Jellema op 
de VVAM-activiteiten in 2018 en het programma 
voor 2019 (AM 14) 

8. Arno Maan aan het woord (AM 14) 
 
Waddy, John 
1. Majoor John Waddy in 1943 (109) 
2. Majoor John Waddy8 (MS 105) 
 
Wark, Victor (collectie) 
1. Brian Desmond Hurst houdt geïmproviseerd 

werkoverleg. V.l.n.r. Victor Wark, Brian Desmond 
Hurst, Doreen North, Major Hugh Maguire, Major 
‘Boy’ Wilson en (vermoedelijk) Captain David 
Treharne (MS 106) 

 
Wasserij Van Hofwegen 
1. Schoorsteen van wasserij Van Hofwegen, 

waarlangs Sergeant Patton op 21 september 
1944 met zijn radio apparatuur omhoog klom (MS 
IV) 

 
Weerd, Evert van de 
1. Luitenant Hugo Sims (101 US Airborne Division), 

de leider van de ‘Incredible Patrol’ (AM 1) 
 
Wenzel 
1. Een jonge Landstormer op de Utrechtsestraat. 

Duidelijk zichtbaar is de zwarte kraagspiegel. In 
de boeken wordt deze jongen nooit herkend als 
Landstormsoldaat [Bild 101I-497-3526-21A, 
Wenzel] (MS 131) 

 
Wijnhout, Eugène (collectie) 
1. Bombardier L.R. Cook van de 1st Airlanding Anti 

Tank Battery R.A., die op 20 september 1944 
sneuvelde. Zijn graf is onbekend. Wie kan zijn 
familie helpen aan informatie over wat met hem 
is gebeurd? 

2. Het monument van de Amerikaanse 501st 
Parachute Infantry in Eerde staat op een van de 
plekken die bezocht zullen worden bij de 
‘Corridor excursie’ op 7 oktober aanstaande (79) 

 
8 Dezelfde foto als in Niewsbrief No. 109 

3. Excursie Nijmegen, 6 oktober 2001. Staande op 
het dak van het NUON gebouw wijst Marcel 
Anker naar de plaats waar op 20 september 
1944 het 3e Bataljon van het Amerikaanse 504e 
Regiment parachutisten de Waal overstak (84) 

4. Tijdens het ‘Engelse weekend’ werden de 
deelnemers op zondag 22 juni 2003 rond 
gereden in orginele voertuigen uit de Tweede 
Wereldoorlog (91) 

5. 20 augustus 2004. Drie vrijwilligers: Henk van de 
Brand, Cees Wichhart en Oost Rodermond, 
poseren bij de door hen opgeknapte Sherman 
tank naast het Airborne Museum (98) 

6. Het bij de ALV aanwezige deel van het bestuur 
van de vereniging op de trappen van de 
Concertzaal (AM 14) 

 
Willink (Oosterbeek) 
1. Generaal Urquhart leest de bijbeltekst tijdens de 

eerste Airborne Memorial Service. Op de 
voorgrond ds. Philip Bergkotte en hoofd-
Aalmoezenier Harlow met hun teksten. 
Daarnaast de geestelijken Buchanan en De 
Kivied9 (25 september 1945) (MS XXI) 

2. Zo vonden de bewoners hun geplunderde huis 
aan de Weverstraat in Oosterbeek terug, na acht 
maanden evacuatie (AM 1) 

 
Woerkom, D. van 
1. Maandag, 18 september. Lance-Sergeant 

William ‘Bill’ Bentall in een jeep van ‘D’ Troop, 
1st Airborne Reconnaissance Squadron, met de 
Nederlandse burgers H. Piek en B. Versteegh, 
aan het westelijke einde van de Backerstraat in 
Oosterbeek (AM 16) 

 
Wood, Janet P. 
1. Vijf leden van de bemanning van Stirling LJ-883: 

William Kirkham, Ernest Brown, David Atkinson, 
Morris Hand en George Wood (MS 57) 

 
WUR (Wageningen University & Research) 
1. Luchtfoto van 15 maart 1945 waarop de vele 

kraters te zien zijn die het resultaat zijn van het 
bombardement op 7 oktober 1944. De 
ochtendschaduw accentueert de PzIV midden 
op de Westervoortsedijk, rechts naast de 
zuivelfabriek. De track is gevonden in het 
omcircelde gebied net onder het midden van de 
foto. (215-06-3174, Arnhem 1945, WUR) (AM 
12) 

9 Onjuist opgenomen, moet zijn Ds de Kievid  
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2. Luchtfoto van 19 september 1944. Op de foto 
zijn voertuigen zichtbaar op de brug en de 
rookpluimen komen uit CAMIZ. Rechts naast de 
fabriek staat een voertuig wat de tank van de 
opleidingseenheid kan zijn. Of die dan al is  
uitgeschakeld is niet duidelijk. Onder de pijpbrug 
van de zuivelfabriek onttrekt een grote schaduw 
gedeeltelijk een rechthoekig voertuig aan het 
zicht. Is dat de tweede PzIV? (240-08-3030, 
Arnhem 1944, WUR) (AM 12) 

3. De locatie van de uitgeschakelde Renault Char 
B van Leutnant Höser en de vondstlocatie van 
de ontplofte hulzen (binnen witte cirkel) op een 
geallieerde luchtverkenningsfoto (Special 
Collections, WUR) (AM 13) 

 
Ykema, Familie Th. Ykema 
1. Stationsweg 18 in 1941 (MS 73) 
 
Zanten, Wim van 
1. Wim van Zanten bij het door hem geadopteerde 

graf van Corporal William Leslie George Simpson 
(Joe) op de Airborne Begraafplaats in 
Oosterbeek (MS 126) 

 
Zinnicq Bergmann, R.J.E.M. van 
1. F/Lt. Van Zinnicq Bergmann in de cockpit van zijn 

Typhoon (MS XXVIII) 
2. Typhoons van 181 Squadron (kenteken EL) op 

weg naar hun doel (MS XXVIII) 
 
Zwijnen - Reynen (collectie) 
1. Glider CN 759 is bij Indoornik geland (MS 44) 
2. Publiek stroomt samen rond zweefvliegtuig CN 

759 (MS 44) 
3. Glider CN 5000 heeft een noodlanding gemaakt 

bij Hemmen (MS 44) 
4. Burgers bij zweefvliegtuig CN 5000 (MS 44) 
5. Zweefvliegtuig Chalk nummer 5000 na de 

noodlanding bij Hemmen in de Betuwe (AM 4) 
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Duitse PK-Berichters 
 
Onbekende fotograaf 
Bild 183-J28621 (AM 11) 
 
Adendorf 
Bild nummer onbekend (78) 
Bild nummer onbekend (MS 79) 
Bild nummer onbekend (AM 16) 
Bild 183-2006-0819-500 (MS 129) 
 
Jacobsen 
Bild 101I-497-3529-03 (106), (AM 15), (MS 70) 
Bild 101I-497-3529-22 (92) 
Bild 101I-497-3530-26A (MS 63) 
Bild 101I-497-3530-14A (MS 104) 
Bild 101I-497-3530-15A (123), (MS 104) 
Bild 101I-497-3531-11 (MS 104) 
Bild 101I-497-3531A-30 (MS 131) 
Bild 101I-497-3531A-32 (MS 63) 
 
Höppner 
Bild 101II-M2KBK-771-18 (MS 65) 
Bild 101II-M2KBK-771-30 (93), (MS 63) 
Bild 101II-M2KBK-771-34 (MS 63) 
Bild 101II-M2KBK-771-36 (AM 15) 
 
Koch 
Bild nummer onbekend (MS 97) 
 
Kutzner 
Bild 183-J27757 (MS 63) 
 
Pospesch 
Bild 183 -191-0912-503 (MS 128) 
 
Seeger 
Bild onbekend nummer (MS 97) 
Bild onbekend nummer (AM 16) 
Bild 101I-590-2331-06 (AM 12) 
 
Wenzel 
Bild 101I-497-3526-21A (MS 131) 
Bild 101I-497-3526-22A (MS 104) 
Bild 101I-497-3527-11A (MS 94) 
 
Gedateerde foto’s 
 
1940 
5 mei 1940 (MS 114) 
 

 
10 Onjuist gedateerd op 14 april 1944 

1943 
25 juni 1943 (78) 
 
1944 
5 juni 1944 (MS 76) 
Ongedateerd augustus 1944 (MS XV) 
6 september 1944 (99), (AM 14), (MS 47), (MS 

126) 
12 september 1944 (MS 83) 
16 september 1944 (105) 
17 september 1944 (18), (95), (99), (118), (127), 

(AM 3), (MS 45), (MS 52), (MS 76) 
18 september 1944 (88), (94), (AM 12), (AM 13), 

(AM 14), (AM 16), (MS XXVI), (MS 68), (MS 
69), (MS 78), (MS 107) 

18-19 september 1944 (43) 
19 september 1944 (106), (AM 9), (AM 12), (AM 

15), (MS IX), (MS XI), (MS 45) (MS 47), 
(MS 51), (MS 63), (MS 70), (MS 94), (MS 
108), (MS 117) 

20 september 1944 (53), (92), (93), (AM 3), (MS 
58) 

21 september 1944 (MS 60), (MS 71), (MS 128), 
(AM 7), (AM 15) 

23 september 1944 (AM 13), (MS XXXI) 
24 september 1944 (86), (AM 11), (MS III), (MS 

61), (MS 81) 
26 september 1944 (MS 48), (MS 51) 
Ongedateerd september 1944 (MS IX) 
Ongedateerd oktober 1944 (AM 12) 
25 oktober 1944 (131) 
4 november 1944 (AM 10) 
 
1945 
15 maart 1945 (96), (AM 11), (AM 12), (AM 16) 
14 april 1945 (MS XIX10) 
16 april 1945 (MS 59) 
31 mei 1945 (MS 71) 
17 september 1945 (AM 5) 
24 september 1945 (MS III) 
25 september 1945 (59), (AM 3), (AM 4), (MS 

XVI), (MS XXI), (MS XXIV), (MS XXXIV) 
 
1946 
17 september 1946 (MS XXIV) 
18 september 1946 (105) 
Ongedateerd 1946 (MS V), (MS XVII) 
 
1949 
Ongedateerd september 1949 (MS XXXIV) 
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1954 
6 februari 1954 (AM 14) 
 
1965 
17 september 1965 (68) 
 
1981 
20 september 1984 (4) 
 
1982 
oktober 1982 (8) 
 
1983 
9 december 1983 (13) 
 
1984 
23 maart 1984 (14) 
24 juni 1984 (15) 
18 september 1984 (16) 
20 september 1984 (FB 16) 
21 september 1984 (FB 16) 
22 september 1984 (FB 16) 
23 september 1984 (FB 16) 
21 december 1984 (17) 
 
1985 
25 mei 1985 (19) 
21 september 1985 (20) 
 
1986 
21 maart 1986 (22) 
22 maart 1986 (22) 
19 september 1986 (24) 
 
1987 
4 maart 1987 (26) 
3 juni 1987 (27) 
17 september 1987 (28), (33) 
30 december 1987 (29) 
 
1988 
11 mei 1988 (30), (96) 
2 juni 1988 (31) 
19 september 1988 (32) 
26 november 1988 (33) 
 
1989 
28 april 1989 (35) 
14 september 1989 (FB 36) 
15 september 1989 (36), (FB 36) 
16 september 1989 (FB 36) 
17 september 1989 (FB 36) 
 
1990 

23 maart 1990 (38) 
10 juni 1990 (39) 
21 september 1990 (40) 
1 december 1990 (41) 
 
1991 
20 september 1991 (44) 
 
1992 
4 maart 1992 (46) 
20 maart 1992 (46) 
20 augustus 1992 (48) 
 
1993 
19 september 1993 (52) 
 
1994 
27 augustus 1994 (57) 
14 september 1994 (56), (MS 82) 
15 september 1994 (56) 
16 september 1994 (56) 
17 september 1994 (56) 
18 september 1994 (56) 
19 september 1994 (56) 
 
1995 
5 april 1995 (58) 
3 mei 1995 (60) 
27 mei 1995 (59) 
8 juni 1995 (59) 
16 september 1995 (60) 
17 september 1995 (60) 
13 december 1995 (61) 
 
1996 
12 januari 1996 (61) 
23 januari 1996 (63) 
18 april 1996 (62) 
19 april 1996 (62) 
7 juni 1996 (63) 
30 augustus 1996 (64) 
21 september 1996 (64) 
22 september 1996 (64) 
15 december 1996 (65) 
 
1997 
19 februari 1997 (66) 
13 maart 1997 (66) 
27 maart 1997 (66) 
26 april 1997 (67) 
1 mei 1997 (MS 56) 
5 mei 1997 (67) 
28 juni 1997 (MS 125) 
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16 september 1997 (68) 
20 september 1997 (68) 
12 oktober 1997 (MS 59) 
11 december 1997 (69) 
 
1998 
13 juni 1998 (71) 
6 september 1998 (73) 
16 september 1998 (72) 
18 september 1998 (72) 
20 september 1998 (72) 
10 oktober 1998 (73) 
 
1999 
16 april 1999 (74) 
16 mei 1999 (75) 
4 augustus 1999 (75) 
19 september 1999 (76) 
17 december 1999 (77) 
 
2000 
15 april 2000 (78) 
15 september 2000 (80), (81) 
17 september 2000 (80) 
 
2001 
15 april 2001 (82) 
23 april 2001 (82) 
22 juni 2001 (83) 
23 juni 2001 (83) 
12 september 2001 (84) 
19 september 2001 (84) 
20 september 2001 (84) 
23 september 2001 (84) 
6 oktober 2001 (84) 
7 oktober 2001 (84) 
3 november 2001 (84) 
 
2002 
31 maart 2002 (87) 
6 april 2002 (86) 
18 april 2002 (86) 
5 juni 2002 (87) 
8 september 2002 (88) 
16 september 2002 (88) 
21 september 2002 (89) 
22 september 2002 (88) 
2 november 2002 (89) 
 
2003 
29 maart 2003 (91) 
26 april 2003 (90) 
9 mei 2003 (90) 
22 juni 2003 (91) 

20 september 2003 (92) 
21 september 2003 (92) 
 
2004 
13 februari 2004 (93) 
21 april 2004 (93) 
13 juli 2004 (95) 
27 juli 2004 (95) 
20 augustus 2004 (98) 
16 september 2004 (96) 
17 september 2004 (96) 
18 september 2004 (96) 
19 september 2004 (97) 
 
2005 
13 februari 2005 (97) 
18 maart 2005 (98) 
23 maart 2005 (98) 
8 april 2005 (98) 
21 mei 2005 (99) 
15 september 2005 (101) 
16 september 2005 (100) 
17 september 2005 (100) 
18 september 2005 (100), (101) 
23 september 2005 (100) 
15 november 2005 (101) 
 
2006 
29 januari 2006 (MS 88) 
12 maart 2006 (102) 
8 april 2006 (102) 
4 mei 2006 (103) 
1 juni 2006 (103) 
14 juli 2006 (103) 
7 september 2006 (104) 
9 september 2006 (104) 
15 september 2006 (104) 
16 september 2006 (104) 
14 oktober 2006 (105) 
 
2007 
2 maart 2007 (106) 
16 juni 2007 (107) 
5 juli 2007 (107) 
12 september 2007 (108) 
14 september 2007 (108) 
21 september 2007 (108) 
20 oktober 2007 (108) 
 
2008 
28 januari 2008 (109) 
19 april 2008 (110) 
19 september 2008 (112) 
23 september 2008 (112) 
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11 oktober 2008 (112) 
11 november 2008 (113) 
19 december 2008 (113) 
 
2009 
25 januari 2009 (113) 
21 juni 2009 (114) 
26 juni 2009 (115) 
28 juni 2009 (115) 
12 augustus 2009 (MS 103) 
2 septemebr 2009 (116) 
17 september 2009 (116) 
20 september 2009 (116) 
11 oktober 2009 (116) 
21 november 2009 (117) 
 
2010 
24 april 2010 (118) 
28 april 2010 (118) 
17 september 2010 (120) 
18 september 2010 (120) 
 
2011 
19 maart 2011 (122) 
16 april 2011 (122) 
25 juli 2011 (123) 
1 september 2011 (124) 
3 september 2011 (124) 
17 september 2011 (124) 
21 september 2011 (AM 4) 
 
2012 
17 maart 2012 (126) 
28 april 2012 (126) 
10 augustus 2012 (127) 
20 september 2012 (128) 
3 oktober 2012 (128), (MS 116) 
23 oktober 2012 (129) 
27 oktober 2012 (129) 
11 november 2012 (129) 
 
2013 
15 februari 2013 (130) 
23 maart 2013 (130) 
21 juni 2013 (131) 
19 augustus 2013 (131) 
20 september 2013 (132) 
28 november 2013 (AM 1) 
16 december 2013 (AM 1) 
 
2014 
17 september 2014 (AM 7) 
19 september 2014 (AM 3) 
20 september 2014 (AM 3), (AM 6) 

21 september 2014 (AM 3) 
 
2015 
21 maart 2015 (AM 5) 
9 mei 2015 (AM 5) 
4 juni 2015 (AM 7) 
12 juni 2015 (AM 5) 
12 september 2015 (AM 6) 
27 september 2015 (AM 6) 
 
2016 
19 maart 2016 (AM 7) 
23 april 2016 (AM 7) 
5 mei 2016 (AM 8) 
14 september 2016 (AM 8) 
17 september 2016 (AM 8), (AM 9) 
18 september 2016 (AM 8) 
30 september 2016 (AM 9) 
5 oktober 2016 (AM 8) 
19 november 2016 (AM 9), (AM 10) 
 
2017 
26 april 2017 (AM 10) 
17 juni 2017 (AM 10) 
Ongedateerd september 2017 (AM 11) 
2 december 2017 (AM 11) 
 
2018 
17 maart 2018 (AM 12) 
6 oktober 2018 (AM 13) 
 
 
2019 
Ongedateerd februari 2019 (AM 14) 
15 februari 2019 (AM 14) 
16 maart 2019 (AM 14) 
13 april 2019 (AM 16) 
18 september 2019 (AM 16) 
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Aantal foto’s per Nieuwsbrief en Ministory 
 
 

Nieuwsbrief Ministory 
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s 

1 1   
2 -   
3 -   
4 1   
5 -   
6 1   
7 1   
8 1   
9 -   

10 1 I 3 
 6  3 

 
Nieuwsbrief Ministory 

Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s 
11 1 II 2 
12 1 III 2 
13 1 IV 2 
14 1 V 5 
15 1 VI 2 
16 1 VIIa 1 

  FB11 8 
17 1 VII 1 
18 2   
19 1 VIII 2 
20 2 IX 3 

 (18) 12   (31) 28 
 

Nieuwsbrief Ministory 
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s 

21 1 X 2 
22 2 XI 1 
23 1 XII 1 
24 2 XIII - 
25 1 XIV 2 
26 2 XV 3 
27 2 XVI 2 
28 1 XVII 2 
29 1 XVIII 1 
30 2 XIX 3 

 (33) 15   (48) 17 
 
Ministory XIII, eerste zonder foto’s. Tussen haakjes (..) zijn de cumulatieve aantallen vermeld. 

 
11 FB = Fotobijlage 
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Nieuwsbrief Ministory 

Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s 
21 1 X 2 
22 2 XI 1 
23 1 XII 1 
24 2 XIII - 
25 1 XIV 2 
26 2 XV 3 
27 2 XVI 2 
28 1 XVII 2 
29 1 XVIII 1 
30 2 XIX 3 

 (33) 15   (48) 17 
 

Nieuwsbrief Ministory 
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s 

31 2 XX 2 
32 2 XXI 2 
33 2 XXII 4 
34 1 XXIII 2 
35 1 XXIV 2 
36 1 FB12 8 
37 1 XXV 1 
38 2 XXVI 2 
39 2 XXVII 1 
40 1 XXVIII 2 

 (48) 15   (74) 26 
 

Nieuwsbrief Ministory 
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s 

41 2 XXIX 1 
42 1 XXX 2 
43 1 XXXI 2 
44 3 XXXII 1 
45 1 XXXIII 1 
46 3 XXXIV 3 
47 2 XXXV 1 
48 2 XXXVI 1 
49 1 XXXVII 2 
50 4 38 4 

 (68) 20  (92) 18 
 
  

 
12 FB = Fotobijlage 
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Nieuwsbrief Ministory 

Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s 
51 4 39 3 
52 4 40 1 
53 3 41 2 
54 2 42 2 
55 3 43 1 
56 12 44 5 
57 4 45 4 
58 4 46 2 
59 4 48 2 
60 4 47 3 

 (112) 44  (117) 25 
 

Nieuwsbrief Ministory 
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s 

61 3 49 2 
62 3 50 3 
63 4 51 2 
64 4 52 1 
65 2 53 1 
66 3 54 2 
67 4 55 2 
68 4 56 1 
69 2 57 3 
70 3 58 3 

 (144) 32  (132) 15 
 

Nieuwsbrief Ministory 
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s 

71 3 59 3 
72 3 60 2 
73 2 61 3 
74 3 62 3 
75 2 63 11 
76 12 64 2 
77 3 65 2 
78 7 66 1 
79 3 67 - 
80 6 68 2 

 (188) 44  (161) 29 
 
Ministory No. 67 is, sinds het verschijnen, de tweede editie waarin geen enkele foto is 
opgenomen! 
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Nieuwsbrief Ministory 

Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s 
81 2 69 2 
82 3 70 2 
83 3 71 4 
84 8 72 2 
85 2 73 3 
86 3 74 1 
87 4 75 2 
88 4 76 2 
89 7 77 2 
90 2 78 6 

 (224) 38  (187) 26 
 

Nieuwsbrief Ministory 
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s 

91 4 79 - 
92 3 80 2 
93 3 81 2 
94 3 82 2 
95 3 83 6 
96 7 84 2 
97 3 85 10 
98 4 86  
99 4 87 3 

100 12 -  
 (270) 46  (214) 27 

 
In de 100e editie van de Nieuwsbrief verscheen ook de 179e fotobijdrage van Berry de Reus. De 
eerste fotobijdrage van Berry de Reus werd in Nieuwsbrief No. 4 opgenomen. In totaal, tot op 
dit moment, waren ca. 61% van de fotografische afbeeldingen die in de Nieuwsbrieven werden 
opgenomen door Berry de Reus gemaakt. Bij Nieuwsbrief No. 100 is geen bijlage in de vorm 
van een ministory bijgevoegd. In totaal zijn er 484 foto’s in de eerste honderd Nieuwsbrieven 
(270 / 56%) en de daarbij gevoegde ministories (214 / 44%) opgenomen.  
 
Vier ministories (MS XIII, MS 67, MS 79 en MS 86) zijn (in de eerste 87 nummers) uitgebracht, 
zonder dat hier fotomateriaal aan toegevoegd was. In de ministories MS 79 en MS 86 is echter 
wel een afdruk van een kaart opgenomen. 
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Nieuwsbrief Ministory 

Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s 
101 3 88 2 
102 3 89 4 
103 4 90 4 
104 5 91 4 
105 4 92 2 
106 3 93 2 
107 2 94 3 
108 4 95 4 
109 2 96 1 
110 2 97 3 

 (302) 32  (243) 29 
 

Nieuwsbrief Ministory 
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s 

111 2 98 6 
112 5 99 1 
113 3 100 6 
114 4 101 1 
115 3 102 1 
116 11   
117 4 103 2 
118 3 104 13 
119 2 105 2 
120 3 106 3 

 (342) 40  (278) 35 
 
In Ministory No. 104 zijn de meeste afbeeldingen opgenomen, 13 in totaal. In deze Ministory 
van de hand van Paul Meiboom werd gezocht naar de plek van Bild 1011-497-3531-11. 

 
Nieuwsbrief Ministory 

Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s 
121 3 107 5 
122 3 108 2 
123 5 109 3 
124 5 110 3 
125 2 111 - 
126 5 112 5 
127 4 113 2 
128 3 114 4 
129 4 115 8 
130 9 116 4 

 (385) 43  (314) 36 
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Nieuwsbrief Ministory 

Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s 
131 5 117 6 
132 3 118 4 

 (393) 8  (324) 10 
 
Na 132 Nieuwsbrieven en 118 bijbehorende Ministories kan de volgende tussenstand worden 
opgemaakt: 
 
In totaal zijn 717 foto’s opgenomen, waarvan 55% in de Nieuwsbrieven zijn opgenomen. 
In al de jaren (1980-2013) leverde Berry de Reus 238 foto’s en Robert Voskuil 95 foto’s. Een 
beperkt aantal foto’s werd twee keer opgenomen. Daarmee is Berry de Reus de grootste 
leverancier van de afbeeldingen die in de periodieke uitgaven van de vereniging zijn geplaatst. 
 
De 500e afbeelding werd opgenomen in Nieuwsbrief No. 103 (Ministory No. 90).  
 
Gemiddeld zijn er 2,97 foto’s per Nieuwsbrief opgenomen. Per Ministory ligt dit iets lager, 
namelijk 2,68. Het record van 12 foto’s in de eerste 100 Nieuwsbrieven (No. 56, No. 76 en No. 
100) werd niet overtroffen. In Nieuwsbrief No. 116 werden nogmaals 11 foto’s geplaatst. Het 
eerste record van 10 afbeeldingen (Ministory No. 85) werd met Ministory No. 104 overtroffen 
met 13 afbeeldingen. 
 
Na Nieuwsbrief No. 132 en Ministory No. 118 werd het Airborne Magazine geintroduceerd. De 
publicatie van afbeeldingen in het Airborne Magazine is alsvolgt, waarbij een vermelding van 
het aantal afbeeldingen die in de ingevoegde Ministories zijn gebruikt, separaat is opgenomen. 
Ook dient vermeld te worden dat de cover en het achterblad, van het vernieuwde Airborne 
magazine, veelal voorzien zijn van fotografische afbeeldingen: 
 

Magazine Ministory 
Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s 

1 9 119 4 
2 7 120 3 
3 16   
4 9 121 3 
5 12 122 1 
6 10 123.1 3 
7 9 123.2 3 
8 14 124  
9 11 125 5 

10 9 126 2 
 (499) 106  (348) 24 
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Magazine Ministory 

Nr Aantal foto’s Nr Aantal foto’s 
11 14 127 7 
12 26 128 5 
13 34 129 5 
14 30 130 7 
15 38 131 4 
16 28 132 9 
17    
18    
19    
20    

 (669) 170  (385) 37 
 
De 1.000e afbeelding is opgenomen in Airborne Magazine No. 15. 
 
Omdat in Airborne Magazine No. 3 geen Ministory is opgenomen, konden wel 16 foto’s worden 
geplaatst, tot dan toe het hoogste aantal foto’s dat in een Airborne Magazine is opgenomen. 
Echter Airborne Magazine No. 15 overtrof dat aantal ruim, 38 afbeeldingen werden geplaatst in 
deze editie, dit is zonder de vier afbeeldingen van de bijbehorende Ministory No. 131. 
 
Gemiddeld zijn er 21 foto’s in de tot en met 2019 verschenen Airborne Magazines opgenomen 
(inclusief de ministories). 
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