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Het authentieke met de hand geschreven oorlogsdagboek van Lieutenant Colonel 
R.Peyton Reid DSO, die tijdens de Slag om Arnhem het 7e (Galloway) Battalion The 
Kings Own Scottish Borderers commandeerde,werd door zijn weduwe, Mrs Nan Peyton Reid 
aan het museum geschonken.

Museumbezoekers.
Wij zijn verheugd U te kunnen melden dat het Airborne Museum, hetwelk toch ook een 
beetje ons museum is, zich in een grote belangstelling mag verheugen, hetgeen U 
zult kunnen afleiden uit het aantal van 68614 bezoekers dat tot en met 31 oktober 
j.1. de voordeur passeerde. /

Ledenaantal.
Met U meegerekend heeft onze Vereniging thans 192 leden, waarvan ongeveer de helft 
afkomstig is uit Engeland en Amerika.

Aanwinsten in het Museum.
Ook wat betreft het verkrijgen van aanwinsten heeft ons museum niet te klagen over 
gebrek aan belangstelling. Sedert begin september werden de navolgende aanwinsten, 
en daarbij mag gerust van enige zeer spectaculaire gesproken worden, door het be
stuur ontvangen.
Het uniform van Squadron leader R.F.S.Cleaver DSO,DEC,RMWO, commandant van het 
nr. 570 Squadron RAF, hetwelk met Stirlings gedurende de Slag om Arnhem dagelijks 
vluchten naar Arnhem uitvoerde.
Deze vlieger van de Royal Air Force werd voor zijn moedige daden tijdens deze hero
ïsche dagen door H.M.Koningin Wilhelmina benoemd tot Ridder der Militaire Willemsorde 
4e klasse, omdat hij ondanks het feit dat hij eerst op 12 september 1944 werd belast 
met het commando over zijn squadron en slechts 5 vluchten met een Stirling had ge
maakt op 17 september naar Arnhem vloog met een Horsa zweefvliegtuig op sleep, 
terwijl hij vervolgens op 19, 21 en 23 september bevoorradingsdroppings nabij Arnhem 
uitvoerde, waarbij op de laatste dag zijn vliegtuig in brand werd geschoten zodat 
het neerstortte. Gelukkigerwijze wist hij deze crash te overleven en zag hij kans 
via Brussel naar Engeland te ontsnappen alwaar hij op 25 september terugkeerde om 
het bevel over zijn squadron weer op zich te nemen.
Deze historische vluchten staan vermeld op de bladzijde van zijn logboek, waarvan 
een fotocopy door zijn echtgenote aan het museum werd geschonken.

Vrienden van het Airborne Museum
Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek /

Beste Vriend.

Allereerst hartelijk dank voor het geduld wat U heeft kunnen opbrengen om ons toch 
een warm hart te blijven toedragen, zonder dat U maar enig teken van leven van Uw 
Vereniging vernam, maar neemt U van ons aan dat alle begin moeilijk is en dat de 
tijd vliegt.
Maar hoe dan ook hier is onze eerste " Nieuwsbrief ", .
Met deze " Nieuwsbrieven " willen wij U voorlopig op de'-hoogte houden van het wel 
en wee van onze Vereniging en natuurlijk ook van het Airborne Museum.

Ook ontving het museum haar eerste " medalset " van een Arnhemveteraan, die bij 
velen geen onbekende zal zijn. George Gatland,Regimental Sergeant Major van het 
11e Battalion The Parachute Regiment, die als Company Sergeant Major deelnam aan 
de gevechten in september 1944 schonk op 21 september, na afloop van de herdenking, 
zijn zoals hij zelf memoreerde " met bloed zweet en tranen " verdiende medailles 
aan het museum om aldaar voor eeuwig gekoesterd te worden.
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Algemene Ledenvergadering.

Contributiebetalinq 1981.
Voor wat betreft de betaling van Uw contributie voor het jaar 1981 verzoeken 
wij U af te wachten tot U van de penningmeester een acceptgirokaart hebt ont
vangen.

Het voorlopig bestuur is voornemens een le Algemene Ledenvergadering te be
leggen eind januari 1981. Deze vergadering zal vergezeld gaan van het ver
tonen van een korte authentieke film omtrent de landingen in september 1944. 
De voorkeur van het voorlopig bestuur gaat uit naar het Airborne Museum als 
locatie voor deze vergadering, doch in verband met de beperkte ruimte is het 
noodzakelijk om tijdig te weten of U voornemens bent om deze vergadering te 
bezoeken. Wij zouden het daarom op prijs stellen middels aangehechte strook 
van U te vernemen of wij in principe op Uw komst mogen rekenen. Mogen wij 
U vragen de strook voor 5 januari 1981 af te geven of op te zenden aan het 
secretariaat Airborne Museum Hartenstein Utrechtseweg 232 te Oosterbeek?

De bibliotheek van het museum werd door een omvangrijke schenking ook flink 
uitgebreid, terwijl er voorts nog vele kleine stukken aan de collectie werden 
toegevoegd, die allen staan geëxposeerd in de aanwinstenvitrine in de grote zaal.

- ■ .... 

Vanaf zaterdag 29 november a.s. wordt in het Airborne Museum in samenwerking met 
Photo Aviation Service door middel van een fototentoonstelling de aandacht ge
vraagd voor heden ten dage nog in Europa vliegende en tot monument geworden, 
historische vliegtuigen van tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog.

Ondergetekende:
Naam:  
Adres:................................•

zal in principe met .... personen de vergadering bezoeken/zal de vergadering niet bezoeken.
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" bestaat uit ongeveer 60 zwart/wit en kleurenfoto's als
mede een aantal zogenoemde diaboxen, een soort verlichte maxi dia's van dé 
navolgende vliegtuigen: Boeing B 17, North American B 25 "Mitchell", Douglas 

.> A 26 "Invader", North American T-6 "Harvard", Douglas DC-3"Dakota", Avro 
Lancaster, Supermarine Spitfire, Hawker Hurricane, De Havilland"Tiger Moth" 
Fairey "Firefly" en de Junker Ju 52.
Deze tentoonstelling die tot 25 januari 1981 duurt is voor U als Vriend van 
het Airborne Museum op vertoon van Uw jaarkaart uiteraard gratis toegankelijk.
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Beste Vrienden,

Vrienden van het Airborne Museum
Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek

Er werd een voorlopig bestuur geformeerd, bestaande uit 
de heer H. van Krieken, voorzitter, 
Dr. Breveestraat 23, Oosterbeek
de heer J.A. Eijkelhoff, vice-voorzitter
J. van Oudenallenstraat 7, Oosterbeek
Mevrouw S.G. Beek-Hobart, le secretaresse 
Wolfhezerweg 13, Oosterbeek
Mevrouw M.H. Steinweg-ten Horn, 2e secretaresse 
Kerkweg 18, Heelsum
de heer C.G. Klaver, le penningmeester 
Wolfhezerweg 20, Wolfheze
de heer H.A. Hendriks, 2e penningmeester 
Meijrooslaan 54, Arnhem
de heer M.E. Mooij, lid 
Voortstreven 2, Renkum.

Verslag over 1980
Nadat enige geïnteresseerden het initiatief hiertoe hadden genomen, werd de Vereni
ging Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek officieel op 21 februari 1980 
opgericht. Dit gebeurde met volledige instemming van het Bestuur van de Stichting 
Airborne Museum Oosterbeek, dat sindsdien de Vereniging op allerlei wijze steun 
heeft verleend.
De statuten werden gepasseerd bij Notaris van der Staaij te Oosterbeek.

In deze tweede Nieuwsbrief kunnen wij u tot ons genoegen berichten, dat onze 
le algemene ledenvergadering, tevens jaarvergadering, gehouden zal worden op zater
dag 14 februari 1981 om 14.30 uur in de tuinzaal van de Concertzaal te Oosterbeek. 
Bij deze worden de leden vriendelijk uitgenodigd daarbij aanwezig te willen zijn. 
Deze zaal is gelegen ongeveer tegenover de N.H. kerk aan de Benedendorpsweg, u 
als geïnteresseerden in de "Slag om Arnhem" goed bekend. Er is parkeergelegenheid. 
De vergadering is alleen toegankelijk voor gewone en buitengewone leden.
Na de vergadering, om ca. 15.30 uur, zullen enige authentieke, nog niet eerder 
vertoonde films van de Operatie Market Garden voor u worden gedraaid. Hierbij 
zijn de door u schriftelijk al aangemelde introducées welkom. Tijdens de vergade
ring zouden zij op eigen gelegenheid eventueel het Museum kunnen bezoeken. Ook 
is het mogelijk het begin van.de filmvoorstelling af te wachten in de bar van 
de Concertzaal.
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Namens de Stichting Airborne Museum treedt Majoor W.J.M. Duyts als vaste adviseur 
van de Vereniging op.
Mr. A. Maynard, M.B.E. te Londen is de vertegenwoordiger van de Vereniging in 
Groot Brittannië.
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le Algemene Vergadering

AGENDA

Tnel i nhtinn anenda

1. Opening
2. Algemeen verslag 1980
3. Financieel verslag 1980
4. Verkiezing bestuur
5. Benoeming Kascommissie
6. Rondvraag
7. Sluiting.

Punt 4
Stemrecht hebben de gewone leden. Dit zijn volgens de statuten natuurlijke perso
nen, woonachtig in Nederland, die per 1 januari de leeftijd van 16 jaar bereikt 
hebben en als lid zijn tcegelaten.

De nieuwe vereniging werd op 6 maart 1980 geregistreerd bij de Kamer van Koophan
del en Fabrieken voor Midden Gelderland onder no. V121543.
Bij de eerste, nog slechts mondelinge, berichten over de oprichting meldden zich 
spontaan al 80 leden. Hun enthousiasme is voor het bestuur een morele steun geweest. 
Vervolgens zette het bestuur zich aan de taak, de jonge Vereniging organisatorisch, 
administratief en financieel van de grond te tillen en aan de Vereniging bekendheid 
te geven.
Dit laatste geschiedde door middel van een persbericht, dat in meerdere gevallen 
integraal werd cpgenomen. Ook sindsdien heeft de pers welwillende aandacht aan 
de Vereniging besteed, waarvoor wij erkentelijk zijn. Door middel van vele monde
linge contacten alsook een inlichtingenblad in het Nederlands en Engels werd een 
behoorlijk aantal leden geworven. Momenteel zijn wij met 234 Vrienden in binnen- en 
buitenland en de groei zet zich gestadig voort.
Nu de betrokkenheid van zovelen het oprichten van onze Vereniging heeft gerecht
vaardigd en er tevens een financiële basis is gelegd, acht het voorlopige bestuur 
de tijd gekomen om u allen bijeen te roepen om een definitief bestuur te kiezen, 
dat aan de verdere uitbouw van de Vereniging vorm kan geven.

Punt 2 en 3
Overeenkomstig art. 12 onder 3 van de statuten brengt het bestuur binnen 6 maanden 
na afloop van het verenigingsjaar op een algemene ledenvergadering zijn jaarver
slag uit, alsmede een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen 
jaar. De financiële stukken treft u hierbij afzonderlijk aan.

De statuten liggen voor u ter inzage aan de balie van het Airborne Museum van 
11 - 17 uur (op zondagen 12 - 17 uur) en bij de heer H. van Krieken, p/a Generaal 
Urquhartlaan 1, Oosterbeek van 9-17 uur van maandag tot en met vrijdag.



H. van Krieken.

Met vriendelijke groet, 
de voorzitter,

De heer C.G. Klaver en de heer M.E. Mooij hebben, zoals vanaf het begin hun plan 
was, de Vereniging mede opgericht en bestuurd, maar zich niet verkiesbaar gesteld 
voor het definitieve bestuur.
Punt 5
Artikel 12 lid 4 van de statuten schrijft voor, dat jaarlijks uit de leden een 
commissie van tenminste twee personen wordt benoemd, die geen deel uitmaken van het 
bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur 
en brengt aan de algemene vergadering verslag daarover uit.
Het voorlopige bestuur wil deze Nieuwsbrief gaarne beëindigen met een oprechte betui
ging van dank aan het bestuur van de Stichting Airborne Museum en aan de directie 
van het Museum voor de in velerlei vorm geboden steun, die voor onze Vereniging van 
bijzondere betekenis is geweest.
Een speciaal woord van dank ook aan onze adviseur, Maj. Duyts, die zich met veel verve 
voor de Vereniging heeft ingezet.
Wij danken voorts de leden en begunstigers voor het vertrouwen, dat zij on ons hebben 
gesteld.
Beste Vrienden van het Airborne Museum, u kunt thans op democratische wijze uw 
eigen bestuur kiezen. Het woord is nu aan u!

De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten 
van het bestuur of tien leden.
Kandidaatstelling
De leden kunnen kandidaten voordragen voor dit bestuur, dat uit min. 5 en max. 7 
personen moet bestaan. De kandidaatstelling dient tc geschieden : schriftelijk, 
voor de vergadering. De voordracht moet voorzien zijn van 10 handtekeningen van 
leden. De kandidaten moeten gewoon lid zijn van de Vereniging en meerderjarig zijn. 
Bestuursleden worden volgens art. 8 sub 6 van de statuten "bij voorkeur benoemd 
uit die leden, die hetzij persoonlijk, hetzij door familieverband, betrokken zijn 
(geweest) bij de geallieerde luchtlanding tijdens de "Slag om Arnhem" in september 
1944". Het is daarom wenselijk, dat de betrokkenheid in de voordracht wordt vermeld. 
Kandidaatstelling graag zo spoedig mogelijk.
De statuten bepalen, dat de bestuursfunkties door de gekozenen zelf onderling 
verdeeld moeten worden. De funkties spelen dus bij de verkiezing geen rol.
De praktijk wijst uit, dat er voor alle 7 leden, die het bestuur kan tellen, een 
vrij omvangrijke taak te vervullen is, die naast betrokkenheid en inzet nogal 
wat tijd vergt. Bereikbaarheid is wegens de noodzakelijke veelvuldige contacten 
binnen het hestuur en met leden en geïnteresseerden eveneens van essentieel belang 
gebleken. Wij kunnen u verzekeren, dat het een boeiende opgave betreft.
Voordracht van het voorloqiqe bestuur (in alphabetische volgorde):

1. Mevrouw S.G. Beek-Hobart
Wolfhezerweg 13, Oosterbeek

2. de heer J.A. Eijkelhoff
J. van Oudenallenstraat 7, Oosteueek

3. de heer H.A. Hendriks
Meijrooslaan 45, Arnhem

4. de heer H. van Krieken
Dr. Breveestraat 23, Oosterbeek

5. Mevrouw J. Smit-Duchdteau 
Utrechtseweg 33c, Heelsum

6. Mevrouw M.H. Steinweg-ten Horn 
Kerkweg 18, Heelsum

7. de heer Drs. R.P.G.A. Voskuil 
p/a Weverstraat 183, Oosterbeek



Oosterbeek, 16 januari 1981

Bank
Giro
Kas

ƒ 2.592,92ƒ 2.592,92

Lasten:
Contributies ƒ 2.922,09

ƒ 1.367,50
Giften ƒ 1.143,25

Rente ƒ 0,63

ƒ 4.065,97ƒ 4.065,97

BEGROTING 1981

ƒ 6.000,—
ƒ 2.500,—

Giften ƒ 1.000,—
ƒ 2.500,—

"ƒ 10,-Rente

ƒ 7.010,—ƒ 7.010,—

Lasten:
Stichting Airborne 
Museum
Drukkosten, porti, 
admin. kosten
Vergaderkosten 
(zaalhuur)
diversen
Voordelig resultaat

ƒ 
ƒ

ƒ 
ƒ

Baten:
Contributies

Stichting Airborne 
Museum
Drukkosten, porti, 
admin. kosten
Diversen
Resultaat

250,—
100,—

ƒ 1.660,—

BALANS PER 31.12.1980 
ƒ 2.081,84 

473,38 
37,70

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1980
Baten:

Te betalen kosten ƒ 108,— 
Stichting Airborne Museum ƒ 1.367,50 
Kapitaal ƒ 1.117,42

VERENIGING VRIENDEN VAN HET AIRBORNE MUSEUM OOSTERBEEK
Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek 

tel. 085 - 337710

ƒ 1.300,80
ƒ 85,75 
ƒ 1.311,92

no. 77/D7
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Voskuil.
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Berichten van het secretariaat.

Bi

hebt U kennis kunnen 
Vereniging.
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Vrienden van het Airborne Museum
Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek
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Beste Vrienden,
Op de algemene ledenvergadering van februari j.1. 
maken met het eerste definitieve bestuur van onze 
Inmiddels heeft binnen dit bestuur de funktieverdeli'ng plaatsgehad 
dit heeft tot resultaat, dat er nu een vaste redacteur is voor de 
Nieuwsbrief.
Wat echter nog niet vastligt zijn de toekomstige omvang van de Nieuws
brief en het aantal keren, dat het blad gaat verschijnen. Dit zal o.a. 
afhangen van de beschikbare financiën. Tot nog toe werd de Nieuwsbrief 
kosteloos gedrukt door een bevriende relatie. Deze kan ons helaas niet 
blijvend helpen. Wij zullen daarom naar een andere, vermoedelijk meer 
kostbare oplossing moeten zoeken. Ook de hoge portokosten maken dat on
ze mogelijkheden niet onbeperkt zijn.
Voorlopig streven wij ernaar de Nieuwsbrief driemaal per jaar te laten 
verschijnen. Het is de bedoeling in ons blad naast nieuws over de Ver
eniging en over het Airborne Museum ook meer algemene informatie op te 
nemen over zaken, die verband houden met de Operatie Market Garden. 
Hierbij wordt b.v. gedacht aan bespreking van nieuwe boeken over dit 
onderwerp.
Uiteraard houden wij ons gaarne aanbevolen voor suggesties en ideeën 
van de leden. „ „ „ .R.P.G.A. Voskuil.

Redactie: Drs. R.P.G.A.

De eerste algemene ledenvergadering:
ZoalsU weet,werdopl5 februariÏ98I onze eerste algemene ledenverga
dering gehouden. Het deed het voorlopige bestuur veel genoegen, dat 
96 leden van hun belangstelling blijk gaven door aanwezig te zijn. Ook 
mochten wij Mr. Maynard, M.B.E. onze vertegenwoordiger in Gr.Brittan- 
nië, begroeten, die er de tijd en kosten voor over heeft gehad om de 
vergadering bij te kunnen wonen.
De voorzitter opende de vergadering met een hartelijk woord van welkom 
en stelde daarna het algemeen jaarverslag 1980 aan de orde. Hierover 
werden geen opmerkingen gemaakt.
Vervolgens werd het financieel jaarverslag 1980 behandeld, dat onge
wijzigd werd vastgesteld.
De verkiezing van Uw eerste definitieve bestuur vormde agendapunt 4.
De voorzitter dankte de aftredende bestuursleden, de Heer C.G. Klaver 
en de Heer M.E. Mooy, voor hun belangrijke aandeel in de totstandko
ming van de Vereniging. Voorts bedankte hij onze adviseur, Maj. W.J.M. 
Duyts, voor de daadwerkelijke steun, die hij onze jonge Vereniging in 
velerlei vorm heeft gegeven.
De twee nieuwe kandidaten op de voordracht van het voorlopige bestuur 
werden aan de aanwezigen voorgesteld. Aangezien er geen tegenkandida
ten waren gesteld door de leden, werd deze voordracht zonder stemming 
aangenomen.
Sedertdien heeft de funktieverdeling plaatsgehad en Uw definitieve be
stuur is nu als volgt samengesteld: de Heer H. van Krieken, voorzitter; 
de Heer J.A. Eykelhoff, vice-voorzitter; Mevr. S.G. Beek-Hobart, 1e 
secretaris; Mevr. M.H. Steinweg-ten Horn, 2e secretaris; de Heer H.A. 
Hendriks, penningmeester; Mevr. J. Smit-DuchSteau, lid; Drs. R.P.G.A. 
Voskuil, lid.
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De voorzitter bedankte alle aanwezige leden voor hun vertrouwen. 
Tot lid van de Kascommissie werden benoemd de Heer J. Kardol, Paas- 
berg 17, Oosterbeek, en de Heer J. Smits, Boulevard 9, Velp. Omdat de 
Vereniging in het oprichtingsjaar nog niet over een kascommissie kon 
beschikken, zal de thans benoemde commissie zowel de kas onderzoeken 
over 1980 als over 1981.
Hierna volgde de rondvraag, waarin vele leden doordachte vragen stelden 
en goede suggesties deden, variërend van beleidsonderwerpen tot prak
tische punten. Deze zijn intussen in een bestuursvergadering besproken 
en de betreffende leden kregen of krijgen persoonlijk bericht over 
het resultaat.
Tijdens de vergadering ontving het bestuur tot zijn verrassing enkele 
geschenken voor het Museum, te weten van de Heer Schagen te Zaandam 
drie niet meer in de boekhandel verkrijgbare boeken over de "Slag om 
Arnhem" en van de Heer Polderman te Zwijndrecht een cap-badge van de 
Royal Artillery voor een van de diorama's. Dit alles werd in dank 
aanvaard.
Maj. Duyts bedankte het voorlopige bestuur namens de Stichting Air- 
borne Museum voor het initiatief om deze Vereniging op te richten en 
voor de tijd en aandacht sindsdien aan de Vereniging besteed. Hij 
wenste het definitieve bestuur veel succes toe. De woorden van Maj. 
Duyts werden door de leden met een hartelijk applaus onderstreept. 
Tot slot sprak de voorzitter zijn dank uit aan alle aanwezigen voor 
hun enthousiaste inbreng, die veel tot het slagen van de vergadering 
heeft bijgedragen.
Nadat de vergadering was gesloten, werden enige authentieke films ver
toond, die door het Museum hiervoor beschikbaar waren gesteld. Tezamen 
met een aantal introducéés hebben de leden hier geboeid naar gekeken, 
terwijl Drs. A. Groeneweg uitleg gaf en vragen beantwoordde.
Al met al een middag, waar de Vereniging met genoegen en voldoening 
op kan terugzien.
Schenkingen van leden:
Sedert onze laatste Nieuwsbrief mocht de Vereniging enige voorwerpen, 
bestemd voor het Museum, ontvangen. Een lid, dat onbekend wenst te 
blijven, verraste ons met de aanbieding van zes Engelse stafkaarten 
uit 19^, terwijl hij tevens een nog gebruiksklare 62 set (radio- 
zendapparaat) met documentatie in bruikleen gaf. Een geïnteresseerde 
gaf een trommeltje voor waterzuiveringstabletten. Deze aanwinsten wer
den in dank aanvaard en hebben al een plaats in de collectie gevonden. 
Misschien wilt ook U eens rondkijken, of U iets hebt, dat voor het 
Museum van belang zou zijn. Ook documenten en foto's zijn welkom. 
Voorts ontvingen wij enige donaties. De Veteranen Club van de U allen 
bekende 21st Independent Parachute Company deed een schenking van 
ƒ500,-. Ons lid Mr. K.G. Prockter zond ons via Mr. Maynard reeds 
tweemaal een bedrag, door veteranen bijeengebracht, en een ander lid 
maakte een donatie over in herinnering aan Cdr. H. Heukesfeldt Jansen. 
Deze schenkingen vormen een belangrijke financiële, maar ook morele 
steun voor de Vereniging. Zij werden in dank in ontvangst genomen.
Ledenaanta1:
Wij zijn thans met bijna 300 leden, waaronder een aantal oud-strijders 
van de 1st British Airborne Div., de 1st Polish Independent Parachute 
Bde. en van Squadrons van de R.A.F.
Mocht U zelf buitenlandse vrienden lid wij.len maken, dan kunt U een 
Information Sheet met aanmeldingsformulier afhalen bij het Museum of 
schriftelijk aanvragen. Opgave van nieuwe' leden per brief, zonder ge
bruikmaking van het formulier, is ook mogelijk.
Mededelingen;
Om de portokosten wat te drukken, zenden wij slechts één ex. van de 
Nieuwsbrief per adres, ook als daar meerdere leden wonen. U kunt ech
ter in dat geval op aanvraag een extra ejf. toegestuurd krijgen.



3

Nieuws van het Museum.
Engelse 3 inch mortier voor het Museum.
De vorige maand is een langgekoesterde wens van het Museum-bestuur 
in vervulling gegaan. Het Museum kwam n.1. in het bezit van een 
Engelse 3 inch mortier, van het type dat tijdens de Slag om Arnhem 
veelvuldig is gebruikt.
Nadat de Heer McAnelly uit Westervoort ruim een jaar geleden zijn

Op veler verzoek zal op zaterdag 13 juni a.s. in de Concertzaal in 
Oo.sterbeek (gelegen aan de Benedendorpsweg, tegenover d® oude kerk) 
de film "Theirs is the Glory" worden vertoond. De meeste opnamen voor 
deze film over de "Slag om Arnhem" werden in augustus en september 
19^5 gemaakt in Arnhem en Oosterbeek, op de plaatsen waar zich het 
jaar daarvoor de werkelijke gevechten hadden afgespeeld. Er werd geen 
gebruik gemaakt van beroeps-acteurs, maar van militairen die in septem
ber 19^ zelf aan de strijd hadden deelgenomen en die speciaal voor 
deze filmopnamen naar het voormalige slagveld waren teruggekeerd. 
Deze Engelse film is niet voorzien van Nederlandse ondertitels. 
Voorafgaande aan de vertoning zal de Heer Voskuil een korte inlei
ding houden over het maken van deze film. Deze inleiding zal worden 
geïllustreerd met dia's.
De voorstelling, die uitsluitend toegankelijk is voor leden van onze 
Vereniging, begint om 14.00 uur.
Om-do kost-en van dezo middag niot al to—zwaa-r—op do kao van do Vor--
•eniging—te—laten drukken,—za-1—e-en bijdrage van ƒ—2-r50 per persoon 
■worden- gevraagd, „ „ „ . ,°R.P.G.A. Voskuil.

Op de adressen wordt geen titulatuur vermeld, omdat deze ons in vele 
gevallen niet of onvolledig bekend is en wij daarom over de hele linie 
van vermelding afzien.
Het bestuur zal, ook buiten de algemene vergaderingen om, steeds graag 
Uw opmerkingen en suggesties behandelen. Het is Uw vereniging en Uw 
inbreng is en blijft daarom van groot belang.
S.G. Beek-Hobart, 1e secr. M.H. Steinweg-ten Horn, 2e secr.
Berichten van de penningmeester.
Bij de financiële administratie zal gebruik gemaakt gaan worden van 
de door de Heer C.G. de Graaf, accountant te Oosterbeek, aangeboden 
zeer welkome belangeloze hulp. Daarbij zal tevens een computer worden 
benut. In verband met de invoering van de gegevens in deze computer 
zou ik U willen verzoeken, Uw adres op de Nieuwsbrief te willen con
troleren en mij bij noodzakelijke wijzigingen bericht te zenden. 
Tevens verzoek ik die leden, die hun contributie over 1980 of 1981 
nog niet voldeden, dit zo spoedig mogelijk te doen. Een duplicaat- 
acceptgirokaart gaat voor hen hierbij.
Wij bedanken hierbij graag speciaal die leden, die meer dan de mini
mum contributie overmaakten. Hun bijdragen vormen een belangrijke 
aanvulling.
Wat de contributie betreft (min. ƒ 15,-) deel ik U nog mede, dat in 
overeenstemming met onze doelstelling: steun aan het Museum, de 
helft hiervan wordt afgedragen aan het Museum bij wijze van finan
ciële steun. U ontvangt hiervoor tevens Uw jaarkaart voor het Museum. 
U zult begrijpen, dat de polsstok, waarmee de Vereniging kan springen 
(ƒ 7,50 per lid) niet lang is. U kunt er echter van overtuigd zijn, 
dat wij met deze ƒ 7,50 zoveel mogelijk voor de leden trachten te doen.

H.A. Hendriks, penningmeester.
Vertoning van de film "Theirs is the Glory".
Op veler verzoek zal op zaterdag 13 juni a.s.



4

Museum.

komt bijwonen en

redacteur.

Het aantal niet-betalende bezoekers (veteranen etc.) 
jaar 678.
In 1979 was het aantal bezoekers 68.636.

draag-
Museum

Wij hopen, dat U de filmvoorstelling op 13 juni a.s. 
eindigen deze brief gaarne met vriendelijke groeten.

R.P.G.A. Voskuil,

nog enkele aanvullingen zoals helmen, 
voor 3 inch mortiergranaten (kokers en 
of delen hiervan.

Airborne Museum toegankelijk voor bezoekers in rolstoelen.
Sinds enige tijd is het Airborne Museum aangepast voor bezoekers in 
rolstoelen. De Gemeente Renkum heeft een bedrag van ƒ 40.000,- be
schikbaar gesteld, waardoor het mogelijk was een drietal speciale 
rolstoel-liften aan te leggen.
Het probleem was dat de hoofdingang aan de achterzijde van het gebouw 
alleen toegankelijk is via een tamelijk steile trap. Bezoekers in rol
stoelen moesten daarom altijd door een paar mensen naar binnen worden 
gedragen. De trap naar de eerste verdieping is echter te steil om daar
langs mensen in rolstoelen naar boven te dragen.
Daarom is er nu een rolstoellift aan de voorzijde aangelegd, zodat 
invaliden via deze weg de begane grond van het gebouw kunnen bereiken. 
Binnen is er een lift naar de eerste verdieping en aan de achterzijde 
is er een lift naar de kelderverdieping met de diorama's.
Stijging van het aantal museum-bezoekers,
In 1980 bezochten 72.702 betalende bezoekers het Airborne Museum.

bedroeg in dat

relaties in Engeland had laten weten dat een dergelijk wapen door het 
Airborne Museum werd gezocht, kwam in februari het definitieve be
richt uit het "Central Ordnance Depot" in Donnington dat een mortier 
aan ons Museum kon worden overgedragen.
Voor hun medewerking aan deze overdracht dankt het Museum-bestuur 
speciaal de Heer McAnelly, Mr. A. Maynard, M.B.E.. Liaison Officer 
R.M. Captain Langford en de Nederlandse Militaire Attaché in Londen. 
Voor zover bekend bezit in Nederland alleen het "Koninklijk Neder
lands Leger en Wapen Museum" in Leiden ook een Engelse 3 inch mortier. 
De "Ordnance, smooth bore, muzzle loading, 3 inch mortar", zoals de 
officiële Engelse benaming luidt, is ontwikkeld uit de 3 inch mortier 
die in 1915 door Sir Wilfred Stokes werd 'gemaakt. De schootsafstand 
was oorspronkelijk ca. 1500 meter, maar deze werd later vergroot tot 
ca. 2600 meter (Mark 2). Het gewicht bedraagt 66 kg. Er kunnen bri
sant-, rook- en lichtgranaten mee verschoten worden.
De mortieren die bij Arnhem gebruikt werden hadden een gemodificeerde 
grondplaat. De grondplaat die momenteel in het Museum geëxposeerd 

wordt, is enige jaren geleden in het park bij Hartenstein opgegraven. 
Het mortier kon in vier aparte delen worden gedragen. Hiervoor werd 
gebruik gemaakt van een speciale draaguitrusting. Van deze 
uitrusting zijn er 52 bij Arnhem gedropt. Helaas bezit het 
hiervan niets.
Voorlopig is het mortier opgesteld in de garderobe van het 
Het plan is om het mortier in de kelder bij de jeep te plaatsen. 
De bestaande vitrine moet hiervoor worden vergroot, zodat naast de 
jeep een voortuin kan worden gecreëerd. Daarin kan het stuk dan met 
zijn bemanning worden opgesteld. Voor deze opstelling zoekt het Museum 

schoenen, verpakkingsmateriaal 
houten kisten) en etalagepoppen

W. Boersma.



Vrienden van het Airborne Museum

Redactie:
Drs. R.P.G.A. Voskuil

NIEUWSBRIEF No, 4.
NOVEMBER I98I

Berichten van de voorzitter.
Onze 2e secretaris, Mevrouw Steinweg - ten Hom, heeft vanaf de oprichting veel tijd in 
de Vereniging gestoken. Eind september j.1. heeft zij te kennen gegeven het op prijs te 
zullen stellen, als iemand tegen het eind van het jaar haar functie zou willen overne
men, zodat zij weer wat meer tijd krijgt voor haar activiteiten van vroegere datum. 
Mevrouw Steinweg blijft echter tot ons genoegen ook zonder bestuursfunctie actief voor 
de Vereniging.
Op de 2e Algemene Vergadering dienen, volgens het rooster van aftreding, 2 bestuursleden 
af te treden; zij zijn herkiesbaar. Volgens de Statuten, art. 8 sub 6, worden de bestuurs
leden "bij voorkeur benoemd uit die leden, die hetzij persoonlijk, hetzij door familie
verband betrokken zijn (geweest) bij de geallieerde luchtlanding tijdens de Slag om 
Arnhem in september 1944", Voorts is het van belang, dat kandidaten over ruime tijd be
schikken, zeer bereikbaar zijn en geregeld allerlei in en om Oosterbeek kunnen onder
nemen. Het is tevens gewenst, dat zij over een betere dan de doorsnee kennis van het 
Engels beschikken, dit in verband met o.a. de Engelse correspondentie en het feit, dat 
onze Nieuwsbrief ook in het Engels verschijnt. Mogen wij U, met het oog op de toekomst, 
verzoeken eens Uw gedachten te willen laten gaan over mogelijke kandidaten?

H. van Krieken, voorzitter.

Utrechtseweg 232 
6862 AZ Oosterbeek

Berichten van het secretariaat.
Het doet ons genoegen U te laten weten dat onze adviseur, Maj. W.J.M. Duyts, op 18 sep
tember j.1. uit handen van Lt. Z. Gasowski de Poolse paravink met gouden lauwerkrans 
mocht ontvangen van de Zwiazek Polskych Spadochroniarzy, gevestigd in Londen. Deze onder
scheiding werd aan Maj. Duyts verleend voor zijn talloze aktiviteiten voor het Airborne 
Museum als geheel en voor de Poolse afdeling in het bijzonder. Het bestuur heeft Maj. 
Duyts namens U allen van harte hiermee gefeliciteerd.
Onze filmmiddag op 13 juni j.1. werd door zovelen van U bezocht, dat de zaal geheel be
zet was. Ter inleiding van de film "Theirs is the Glory" gaf de heer Voskuil een korte 
uiteenzetting over de totstandkoming van de film, waarna hij een aantal dia's vertoonde 
van plaatsen waar in 1945 filmopnamen waren gemaakt. Vervolgens werd de film "Theirs is 
the Glory" vertoond, die zoals altijd niet naliet ons allen te fascineren en te ontroeren. 
Alle aanwezigen gaven de Vereniging een vrijwillige donatie van ƒ 2.50 of belangrijk 
hoger, wat uiteraard welkom was.

Beste Vrienden,
De herdenking van de Slag bij Arnhem ligt alweer twee maanden achter ons. Zoals ieder 
jaar waren het weer dagen waarin velen terugdachten aan die dramatische weken, toen de 
Bevrijding zo dichtbij leek. Ook deze keer waren weer enkele honderden Engelse en Pool
se oudstrijders teruggekeerd naar de plaats, waar zij 37 jaar geleden streden. Burgers 
en oudstrijders ontmoetten elkaar tijdens herdenkingsdiensten en bijeenkomsten, waarbij 
vele herinneringen werden opgehaald. Het Airborne Museum werd overstroomd door bezoe
kers uit binnen- en buitenland, Rond de herdenkingen vonden weer vele gebeurtenissen 
plaats, die wij graag in de Nieuwsbrief hadden willen vermelden. Ruimtegebrek dwingt 
ons helaas een keuze te maken uit al dit nieuws. Wij hopen echter dat wij met onze 
Nieuwsbrief een bescheiden bijdrage leveren aan het levend houden van de herinnering 
aan de Slag bij Arnhem. R<p>G>A>



M.H. Steinweg - ten Hom, 2e secr.

Berichten van de penningmeester.
Het verheugt me U te kunnen mededelen, dat de contributie voor 1982, ondanks ook voor ons 
sterk gestegen onkosten, wederom minimaal ƒ 15-- zal bedragen. Dank zij een flinke leden- 
aanwas en dank zij velen, die meer dan de minimum-contributie bijdragen, kunnen wij door
gaan onze doelstelling: "Steun aan het Museum verlenen" te verwezenlijken.
Voorts een tweede verheugend feit: er wordt een Gezinskaart ingevoerd. Degene op wiens 
naam de Gezinskaart wordt gesteld blijft hierbij als gewoon lid gelden; zijn gezinsleden 
zullen buitengewoon lid zijn. Het verschuldigde bedrag voor een Gezinskaart zal zijn: 
minimum ƒ 25.-, ongeacht het aantal gezinsleden, die echter wel op hetzelfde adres die
nen te wonen.
De bijgevoegde Accept-Girokaart kunt U gebruiken om Uw contributie voor 1982 over te 
maken. Wilt U s.v.p. op deze kaart vermelden: "Gewoon lid" of "Gezinskaart"?
Ten slotte nog een opmerking: bij aanmelding als nieuw lid na 1 juli van het lopende ver- 
enigingsjaar is slechts de halve jaarcontributie verschuldigd. Bij aanmelding na 31 octo- 
ber behoeft voor het lopend jaar geen contributie meer te worden betaald, mits de contri
butie voor het volgend kalenderjaar terstond wordt overgemaakt.

H. Hendriks, penningmeester.
Thema-middag over verwoest Arnhem en Oosterbeek.
Toen na de Bevrijding in mei 1945 de burgerbevolking terugkeerde naar de Zuid-Veluwe 
troffen zij grote delen van Arnhem, Oosterbeek en omgeving verwoest en leeggeplunderd 
aan. Over deze periode zal op zaterdag 28 november a.s. een thema-middag worden ge
organiseerd. De Heer G.H. Maassen, samensteller van het boekje "Oosterbeek Verwoest" 
zal een korte inleiding houden over zijn studie over dit onderwerp. Vervolgens zullen hij 
en de heer Voskuil U aan de hand van dia's van in 1945 gemaakte foto's meenemen op een 
denkbeeldige wandeling door verwoest Oosterbeek en omgeving. De middag zal worden beslo
ten met de vertoning van de film "Thuiskomst". Deze film-documentaire werd in 1945 ge
maakt door R. Homecker in opdracht van de Gemeente Arnhem. De film toont ons hoe de 
Arnhemmers terugkeerden in hun gehavende stad en hoe zij die weer enigszins leefbaar
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Wij gaven onze morele en tevens enige financiële steun aan de actie yan_7 Roya} Horse 
Artillery, die door een sportieve prestatie te leveren met succes geld inzamelden voor 
een aangepaste auto voor de oud-militair Len Clarke, die tijdens de Slag bij Arnhem zo 
ernstig gewond raakte, dat hij blijvend invalide is.
Ons lid, Mr. Ray Sheriff, leverde op 18 september j.1. een marathon zwemprestatie op Pa
pendal. Dit was een persoonlijk initiatief van Mr. Sheriff, genomenin het kader van het 
Jaar voor de Gehandicapten. Mr. Sheriff, die zoals U wellicht weet in 19*+ zijn gezichts
vermogen heeft verloren, werd gesponsord door vele Airbornes. De grote opbrengst schonk 
hij aan "Het Dorp". Mevrouw Beek en de Heer Eykelhoff gingen hem op Papendal aanmoedigen

.. —   -~o  van rle Royal British Legion,
ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van deze mooie organisatie, die.zoveel bijdraagt 
aan het welzijn van de Britse oud-strijders en hun gezinnen. Mevrouw Steinweg, zelf lid 
van de Royal British Legion, woonde de door de Branch gehouden Herdenking op het Jonker- 
bosch War Cemetery en de receptie bij.
De Vereniging ontving weer enige schenkingen van leden, te weten van de Heer J.H.Adama 
drie foto's en twee documentjes, van Mr.K.G.Prockter een groepsfoto van A Gompany, 2nd 
Batallion, The Parachute Regiment, van Mr.C.Wedgebury een "Gelderlander" d.d. 26.9.19- 
en een "Vrij Nederland” d.d. 14.10.1944, van de Heer E. van de Weerd zijn onlangs ver
schenen boeken "De Slag om de Veluwe" en "Bevrijdingskroniek West-Veluwe" en voorts in 
bruikleen van de Heer J.P. den Boer een Amerikaanse tas. Deze welkome aanwinsten zijn in 
dank aanvaard.
Ons lid, de Heer B.J. van der Meer uit Kruiningen, schonk aan het Museum een door hem met 
zeer veel zorg vervaardigd naambord "Airborne Museum", dat nu boven de hoofdingang aan de 
achterzijde van het gebouw is aangebracht.
Tot slot willen wij nog vermelden dat de Nieuwsbrieven door het bestuur geheel in eigen 
hand worden vervaardigd. Alleen het offsetten gebeurt professioneel. Wij vragen als "op
rechte amateurs" om Uw clementie, als aan de uitvoering wat mankeert.
Gaarne bedanken wij de leden voor hun belangstelling, die uit vele persoonlijke gesprek
ken, brieven en telefoontjes blijkt.
S.G. Beek - Hobart, le secr.

en feliciteren.
Wij ontvingen een uitnodiging van de Amhem-Nijmegen Branch

het welzijn van de Britse oud-strijders en hun gezinnen. Mevrouw Steinweg, zelf lid



Luitenant-Kolonel Mackenzie bezocht het Airborne Museum.
Op zondagmiddag 20 september j.1. bezocht Luitenant-Kolonel Mackenzie, tijdens de Slag 
bij Arnhem Stafofficier Operaties in de staf van Generaal Urquhart, voor het eerst het 
Airborne Museum in Hartenstein. Mackenzie werd rondgeleid door de heren Wilhelm en 
Boersma. Tijdens de rondgang gaf Mackenzie een interessant overzicht van de situatie in 
Huize Hartenstein tijdens de Slag bij Arnhem, toen -het gebouw in gebruik was als hoofd
kwartier van de Eerste Engelse Luchtlandingsdivisie. Na afloop van de rondleiding sig
neerde Mackenzie een aantal exemplaren van de 13e druk van het door hem geschreven 
boekje "It was like this/Zo was het".
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trachtten te maken, De film werd ons welwillend ter beschikking gesteld door het Ge
meente Archief in Arnhem.
De thema-middag op 28 november a.s. begint om kwart voor twee en wordt gehouden in de 
Concertzaal, gelegen aan de Benedendorpsweg tegenover de oude kerk, te Oosterbeek.
Om de kosten van deze middag niet al te zwaar op de kas van de Vereniging te laten 
drukken, zal een bijdrage van ƒ 2.50 per persoon worden gevraagd.

Boekje "It was like this/Zo was het" voor de 13e keer herdrukt.
Weinig beschrijvingen over de Slag bij Arnhem zullen gedurende de afgelopen vijf en 
twintig jaar zo regelmatig zijn herdrukt als het boekje "It was like this/Zo was het", 
dat werd geschreven door Luitenant-Kolonel C.B. Mackenzie, D.S.O., O.B.E.
De eerste druk verscheen in 1955 en telde 48 pagina's. In de loop der jaren werd vooral 
het fotomateriaal voortdurend aangevuld. In de 9e druk werd voor het eerst een verslag 
opgenomen over de rol die de Eerste Zelfstandige Poolse Parachutisten Brigade Groep 
had gespeeld tijdens de gevechten in Oosterbeek en Driel, Zo groeide het aantal pagina's 
tot 84. In totaal zijn al méér dan 29.000 exemplaren verkocht. Het publikatierecht, dat 
oorspronkelijk berustte bij het Airborne Comité, is bij deze 13e druk overgegaan naar 
de Stichting Airborne Museum. De prijs van het boekje bedraagt ƒ 9-50.

Tijdens de rondgang door het Airborne Museum bezocht Luitenant-Kolonel 
Mackenzie het diorama van de commando-post van Generaal Urquhart in de 
kelder van Hartenstein. Rechts de heer Boersma. (Foto B. de Reus).

I 
u ■

BI I '



- 4 -

uitgebreide beschrij-

Nieuwe gids voor het Airborne Museum.
Onlangs verschenen, kort na elkaar, de Nederlandse en Engelse editie van de nieuwe 
gids voor het Airborne Museum. Op de eerste bladzijden van dit boekje wordt een kort 
en zakelijk overzicht gegeven van de gebeurtenissen in september 19^- De rest van 
de gids is gevuld met korte beschrijvingen van iedere expositie-ruimte die men tijdens 
een rondgang bezoekt. De prijs van deze 16 bladzijden tellende, geïllustreerde gids 
bedraagt één gulden.

Monument voor de 21st Independent Parachute Company.
De 21st Independent Parachute Company heeft op 21 september 1981 in de tuin van het 
huis Quatre Bras (op het kruispunt Utrechtseweg - Stationsweg in Oosterbeek) een 
monument onthuld ter nagedachtenis aan hun verblijf in die omgeving in 1944. Op zich 
is dat niet byzonder: er zijn in de loop der jaren reeds vele gedenktekens van dat 
soort geplaatst. Opvallend in dit geval is echter dat het een zeer origineel gedenk
teken betreft (naar ontwerp van de 23-jarige Oosterbeekse Saskia Deurvorst) en dat 
de tekst voor de eerste maal dank betuigt aan de hulp van de bevolking: "In memory of 
the 21st Independent Parachute Company which held this area during the Battle of 
Arnhem and of the people of Oosterbeek who sacrificed so much to give their support". 
David Eastwood, C.B.E., M.C., destijds een van de pelotonscommandanten, en Ans Kremer, 
in 1944 wonend op Stationsweg 8, spraken bewogen woorden en namen daarna gezamenlijk 
de Engelse en Nederlandse vlaggen weg van het beeld.
De burgemeester van Renkum en zijn echtgenote waren samen met vele Engelse en Neder
landse belangstellenden getuige van deze plechtigheid.
De stimulerende en actieve medewerking van de eigenaars van Quatre Bras, het archi
tectenbureau B & D, was voorbeeldig. De Engelse veteranen en hun Nederlandse gasten 
werden onthaald op een warme ontvangst die geestelijk en lichamelijk stimuleerde. 
En dat laat ongezegd alle moeite die de gastheren zich reeds voordien belangeloos 
hadden getroost.
Binnen het kader van deze zakelijke berichtgeving moge voor deze gelegenheid melding 
worden gemaakt van een individueel-menselijke gebeurtenis: David Eastwood zag na 37 
jaar het toen vijfjarige meisje terug dat hij als vierentwintigjarige luitenant 
tussen zijn bezigheden door in de kelder van Quatre Bras met spelletjes had trachten 
af te leiden van het voor haar onbegrijpelijke oorlogsgeweld.

A. Groeneweg,

Het boek opent met een hoofdstuk over de landingen op de Ginkelse Heide op 18 septem
ber 1944 en de daarop volgende gevechten. Vervolgens wordt een ’'„ ' 
ving gegeven van de operaties "Pegasus" I en II, in october en november 19^4, die ten 
doel hadden het veilig over de Rijn brengen van na de Slag bij Arnhem achtergebleven 
Geallieerde militairen. Het derde hoofdstuk is gewijd aan "The Incredible Patrol". 
Het is het verhaal van een inlichtingen-officier van de 101ste Amerikaanse Airborne 
Division, die met vijf man vanuit de Betuwe op 30 october 1944 de Rijn overstak naar 
de nog door de Duitsers bezette Veluwe en die na een zwerftocht van enkele dagen via 
o.a. Wolfheze, de Ginkel en Heelsum met twintig Duitse krijgsgevangenen naar zijn 
onderdeel in de Betuwe terugkeerde.
Het boek is in zakelijke stijl geschreven en bevat vele interessante foto's en kaart
jes. Het is een uitgave van de Bameveldse Drukkerij en Uitgeverij en kost ƒ 28.-.

Nieuwe uitgaven over de Slag bij Arnhem.
Het aantal publikaties, dat sinds 1945 over het onderwerp "Arnhem" is verschenen 
neemt nog steeds toe. Ditmaal willen wij de aandacht vestigen op het onlangs ver
schenen boek "Bevrijdingskroniek West-Veluwe" door E. van de Weerd en G. Crebolder. 
Het grootste deel van het boek handelt weliswaar over de gevechten in de gemeenten 
Ede en Bameveld in april 1945, maar de eerste drie hoofdstukken zijn geheel gewijd 
aan de strijd in 1944 en aan een aantal gebeurtenissen die daarop volgden, voor zover 
zij zich afspeelden in de bovengenoemde gemeenten.



Vrienden van het Airborne Museum

i.

toond (zie mededeling hieronder).
Namens het bestuur,

R.P.G.A.Voskuil.

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

NIEUWSBRIEF No. 5.
FEBRUARI 1982

Vertoning van de film "De Bevrijding van Nederland" na afloop van de Algemene Leden
vergadering op 20 maart.
Na het mislukken van de Slag bij Arnhem in september 1944 kwam het front in Nederland 
stil te liggen in het gebied van de grote rivieren. Zuid-Nederland was bevrijd, maar de 
rest van Nederland bleef bezet gebied.
Eind maart 1945 begon eindelijk het langverwachte Geallieerde offensief. In Nederland 
opende het Eerste Canadese Legerkorps de aanval. Cameramensen, die waren ingedeeld bij 
het Canadese leger, filmden de opmars en de gevechten om de verschillende steden in 
het midden-, oosten- en noorden van het land.

Beste Vrienden,
Hierbij nodigen wij U uit voor de 2e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering 
van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek, die gehouden zal worden 
op zaterdag 20 maart om 14.00 uur in de Concertzaal, gelegen aan de Benedendorpsweg, 
tegenover de Oude Kerk, in Oosterbeek.
De agenda voor de Vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Notulen van de 1ste Algemene Ledenvergadering op 14 februari I98I
3. Algemeen Verslag I98I4.
5.6.
7-8.
9.

■oimai
ElOiSifïli

Utrechtseweg 232 
6862 AZ Oosterbeek

Financieel Verslag I98I en Begroting 1982
Verkiezing nieuwe bestuursleden
Benoeming leden Kascommissie
Rondvraag
Afscheid aftredende bestuursleden
Sluiting.

Toelichting bij punt 5: Zoals U in de vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, heeft 
Mevrouw M.H.Steinweg-ten Hom het bestuur verlaten. Mevrouw S.G.Beek-Hobart en de heer 
H. van Krieken hebben inmiddels laten weten dat zij om persoonlijke redenen hun bestuurs
functie ter beschikking willen stellen op 20 maart a.s.
Volgens artikel 8 van de Statuten kunnen zowel de leden als het bestuur kandidaten voor
dragen, die de openvallende plaatsen kunnen innemen. De kandidaatstelling door de leden 
dient te geschieden: schriftelijk, uiterlijk 10 dagen voor de Vergadering, op boven
staand adres. De voordracht moet voorzien zijn van de handtekening van ten minste 10 
leden. De kandidaten moeten lid zijn van de Vereniging en meerderjarig.
Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor (in alphabetische volgorde):

de heer R.Fennema Benedendorpsweg 150, 6862 WP Oosterbeek
2. mevrouw J.M. de Langen Sportweg 2, postbus 69, 3870 CB Hoevelaken
3. de heer J.Smits Boulevard 9, 6881 HN Velp.

Een halfuur vóór de aanvang van de Vergadering zullen voor de leden ter inzage liggen:
a. de Notulen van de 1ste Algemene Ledenvergadering op 14 februari I98I;
b. het Verslag van de Kascommissie (bestaande uit de heren Kardol en Smits).
Na afloop van de Vergadering zal een film over de bevrijding van Nederland worden ver-

■ MmiïiBil
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( voorzitter)
(vi ce-voorzitter)
(1ste secretaris)
(2e secretaris)
(penningmeester)
(leden-administratie)
(redacteur Nieuwsbrieven, Themamiddagen).

x)

Jaarverslag over 1981.
Het ledental van de Vereniging Vrienden van het Airbome Museum Oosterbeek is in I98I 
flink gegroeid; tot vreugde van alle betrokkenen telden wij op 31 december I98I: 
374 leden in binnen- en buitenland (vorig jaar: 234).
De 1ste Algemene Ledenvergadering op 14 februari I98I werd door een verheugend groot 
aantal leden bijgewoond: 96 leden (onder wie Mr. A.Maynard, M.B.E., onze vertegenwoor
diger in Groot-Brittannië) waren aanwezig. Jaarverslag en Financieel Verslag over I98O 
werden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
Ter vervanging van het bij de oprichting van de Vereniging gevormde Voorlopig Bestuur 
werd een definitief bestuur gekozen, bestaande uit: 

de heer H. van Krieken 
de heer J.A.Eykelhoff 
mevrouw S.G.Beek-Hobart 
mevrouw M.H.Steinweg-ten Hom 
de heer H.A.Hendriks 
mevrouw J.Smit-Duchateau 
de heer drs R.P.G.A.Voskuil 
x) Tot onze spijt heeft Mevrouw Steinweg op 1-12-81 haar functie neergelegd.

Als adviseur van de Vereniging namens de Stichting Airborne Museum staat Majoor 
W.J.M.Duyts het bestuur met raad en daad bij.
Tot leden van de Kascommissie werden benoemd de heren J.Kardol en J.Smits.
De aanwezige leden toonden, o.a. door het aanbieden van enige schenkingen en door een 
levendige deelname aan de Rondvraag, hun belangstelling voor het wel en wee van de Ver
eniging, waarvoor hun door de Voorzitter dank werd gebracht bij het sluiten van de 
Vergadering.
De middag werd besloten met het vertonen van enige authentieke films over de Slag bij 
Arnhem, die door de heer A.Groeneweg van commentaar werden voorzien.
In 1981 werden drie Nieuwsbrieven verzonden, in Nederlandse zowel als Engelse uitgave.
De twee Thema-middagen, op resp. 13 juni en 28 november, die werden georganiseerd en 
gepresenteerd door de heer R.Voskuil, wekten grote belangstelling. De medewerking van de 
heer G.Maassen aan de themamiddag "Verwoest Oosterbeek" werd zeer op prijs gesteld.
In een brief aan het bestuur van de Politie Sport Vereniging Renkum werd bezwaar aange
tekend tegen het besluit van dat bestuur, geen toestemming te verlenen aan een Brits 
team om enige oude houwitsers mee te voeren in de Airborne Wandeltocht.
Namens onze Vereniging werd een gift overgemaakt aan de actie ten bate van een aange
paste auto voor de heer Len Clarke.
Een gewonde Britse militair in het Velpse Ziekenhuis kreeg onze aandacht.
Veel dank is verschuldigd aan Mr. A.Maynard, M.B.E., die zich zo verdienstelijk maakt, 
voor onze Britse leden; aan Majoor Duyts, voor zijn steun als adviseur; aan de Stichting 
Airborne Museum, die o.a. door het beschikbaar stellen van vergaderruimte onze Ver
eniging zozeer terwille is. En bovenal aan onze leden, zowel in binnen- als buitenland, 
voor hun belangstelling, hun schenkingen voor de collectie van het Museum en hun 
geldelijke bijdragen, die het onze Vereniging mogelijk maken te werken aan één van 
onze doelstellingen: steun verlenen aan het Airborne Museum.

S.G. Beek-Hobart, 1ste secr.

Wij zien o.a. enkele beelden van Arnhem tijdens de strijd op 17 april.
Ook de voedseldroppings boven de hongerende "Vesting Holland” en de capitulatie- 
onderhandelingen in Hotel De Wereld in Wageningen zijn op film vastgelegd.
Vervolgens zijn we getuige van het binnentrekken van de Geallieerde troepen in West- 
Nederland en van de daarop volgende bevrijdingsfeesten.
Het weer enigszins leefbaar maken van het ontredderde Nederland en het samenbrengen en 
afvoeren- van de Duitse krijgsgevangenen vormen het laatste deel van de film.
"De Bevrijding van Nederland", die voorzien is van Nederlands commentaar, zal worden 
vertoond door Ir.J.Voskuil, die kort na de oorlog een exemplaar van deze film verkreeg.
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Financieel Overzicht over 1981.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1981.

ƒ 6.750,—
BALANS EER 31 DECEMBER 1981.

ƒ

ƒ 10.275,03ƒ 10.275,03
BEGROTING 1982,

ƒ 7.000,—

H.Hendriks, penningmeester.

283,05
63,92 

8.093,06 
279,— 

1.556,-

ƒ 
pro1.150,—

300,—
1.500,—
100,—
350,—
200,—
325,—

ƒ 7.000,—

De Vereniging heeft nu ook een Technisch Adviseur:
In verband met de gebleken behoefte aan een Technisch Adviseur op het gebied van de 
audio-visuele activiteiten heeft het bestuur ons lid, de heer W.T.B. de Ruyter, bereid 
gevonden deze functie op zich te nemen.

Baten: 
ƒ 4.690,—

1.534,50
455,15
70,35

Baten: 
6.375,— 

1 memorie 
125,— 
300,— 

1 memorie 
200,—

Passiva: 
ƒ 3.403,3’9 

12,— 
322,14 

2.285,— 
3.807,50 
445,—

Lasten:
Afdracht aan Stichting Airb.Mus. ƒ 2.285,— 
Porti, telefoon etc. 1.458,05

131,90 
2.170,08

54,—
200,—
450.97

ƒ 6.750,—

Activa:
Kas
Bank
Giro
Tegoed contributie uit Gr.Britt.
Tegoed schenkingen uit Gr.Britt.

Representatiekosten
Drukkosten, drukwerk etc.
Inschrijving Kamer v. Koophandel
Zaalhuur
Resultaat

Contributies
Giften
Renten
Contributie leden Gr.Britt.
Giften uit Gr.Britt. pro
Inkomsten uit activiteiten

Kapitaal
Doorbetaling St.A.M. 
Te betalen drukwerk 
Afdracht Stichting A.M.
Contributies 1982
Schenkingen 1982 

Contributies
Schenkingen
Opbrengst themamiddagen
Renten

Berichten van de Penningmeester:
Zeer veel leden betaalden reeds hun contributie voor 1982 (met daarbij vaak nog een 
extra bijdrage!), waarvoor ik hun hartelijk dankzeg. Mag ik de leden, die hun contri
butie nog niet overmaakten, hierbij vriendelijk verzoeken dit zo spoedig mogelijk te 
doen door middel van de speciaal voor hen ingesloten accept-girokaart?
Wilt U bij overmaking s.v.p. op Uw accept-girokaart duidelijk aangeven of U een 
gewoon lidmaatschap of een Gezinskaart wenst? Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. 
Tenslotte wil ik hierbij gaarne bedanken ons lid de heer C.G. de Graaf, accountant 
te Oosterbeek, die geheel gratis onze financiële administratie met behulp van de com
puter aanzienlijk heeft vereenvoudigd.

Aantal Nieuwsbrieven per adres:
Met het oog op de portokosten zenden wij slechts één exemplaar van de Nieuwsbrief per 
adres, ook al wonen daar meerdere leden. Op verzoek zenden wij U echter graag een 
extra exemplaar toe.

Lasten:
Afdracht aan Stichting Airb.Mus. ƒ 3-175,— 
Porti, tel., kantoorkosten 
Representatie en diversen 
Drukkosten, drukwerk etc.
Inschr. Kamer v.Kooph. etc.
Zaalhuur
Activiteiten
Batig saldo
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2 (Dutch) Troop.

Arnhem.

R.P.G.A.Voskuil.

.Tentoonstelling over de Nederlandse Commando's tijdens Operatie ' Market Garden .
, 0p 5 'Februari j.1. werd in het Airborne Museum een tentoonstelling geopend .met als
” onderwerp: "De inzet van nr 2 (Dutch) Troop van nr 10, Allied Commando, tijdens Operatie 
"Market Garden", september 19^*4" •Op deze tentoonstelling, die is samengesteld door de heer W.Boersma, bestuurslid van 
de Stichting Airborne Museum, wordt door middel van foto's, teksten, documenten en 
voorwerpen een beeld gegeven van de rol die de Nederlandse Commando’s tijdens deze,, 
luchtlandingsoperatie hebben gespeeld. Ook wordt aandacht besteed aan de periode voor 
september 1944.
Bij de opening waren verschillende oud-Commando's aanwezig. Van de in september 1944 
bij Arnhem ingezette Nederlandse Commando's waren dat: de heren A.J.P.Beekmeyer, 
M.J.Knottenbelt en W. de Waard.
Op de tentoonstelling, die duurt t/m 14 maart, is een door de heer Boersma geschreven 
brochure verkrijgbaar over de geschiedenis en uniformering van nr 2 (Dutch) Troop.

Grote financiële gift voor de Stichting Airborne Museum.
De Stichting Airborne Museum heeft een bedrag van ƒ 25-000,— ontvangen voor de aanschaf 
van moderne audio-visuele apparatuur.
Door het combineren van geluid, dia-projectie en speciale verlichting van de maquette 
in het Museum, zal een duidelijk beeld worden gegeven van het verloop van de Slag bij 

Van het geschonken bedrag werd ƒ 3-500,— beschikbaar gesteld door het Natio
naal Bureau voor Toerisme, ƒ 10.000,— door het Comité Zomerzegels en ƒ 11.500,— door 
het Anjerfonds Gelderland.
Het "Oranje-bataljon" tijdens de Slag bij Arnhem.
Op vrijdag 30 october j.1. vond in Hotel Dreyeroord te Oosterbeek onder grote belang
stelling de presentatie plaats van het boek "Contra de Swastika" door Charles L.J.J. 
Douw van der Krap. In dit boek beschrijft de marine-officier Douw van der Krap zijn 
belevenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Na zijn deelname aan de gevechten tegen de Duitse troepen in Rotterdam in mei 1940 
raakt hij in krijgsgevangenschap. Via de gevangenkampen Colditz en Stanislau, waaruit 
hij na 'veel moeite weet te ontsnappen, komt hij terecht in Warschau. Daar sluit hij 
zich aan bij het Poolse verzet. In augustus 19^44 lukt het hem uit Polen weg te komen 
en via Duitsland Nederland te bereiken.
Begin september 1941 komt Douw van der Krap terecht in Arnhem, waar hij opnieuw zijn 
diensten aanbiedt aan de verzetsbeweging. De commandant van het verzet in Arnhem is op 
dat moment Piet de Kruyff, bijgenaamd "Piet van Arnhem". Douw van der Krap neemt zijn 
intrek in het huis van de waarnemend-commandant Toon van Daalen aan de Veerweg te 
Oosterbeek. Als op 17 september 1944 de luchtlandingen plaats vinden zoekt Douw van 
der Krap contact met de Engelse troepen. Op het hoofdkwartier Hotel Hartenstein ont
moet hij luitenant-ter-zee Wolters en luitenant Knottenbelt, die als verbindings
officieren zijn ingedeeld bij de luchtlandingstroepen. Douw van der Krap krijgt het 
verzoek om een kleine vrijwilligerseenheid te vormen uit een aantal burgers, die in
middels hun diensten hadden aangeboden aan de Engelsen. Deze uit ca. 20 man bestaande 
groep wordt bekend onder de naam "Oranje-bataljon".. (Een van de leden van deze groep 
is de heer Eykelhoff, de huidige vice-voorzitter van onze Vereniging).
Op bescheiden schaal helpen de Nederlanders in de daarop volgende dagen bij o.a. 
verkenningen en bij het verzamelen van gedropte voorraden. Toch maken de Engelsen mar 
relatief weinig gebruik van hun hulp.
Al op donderdag 21 september, als het duidelijk begint te worden dat de operatie niet 
volgens plan verloopt, wordt de vrijwilligerseenheid ontbonden. Na de strijd verlaat 
een enigszins ontmoedigde Douw van der Krap Oosterbeek en trekt hij naar Bennekom. Via 
de in die omgeving werkende verzetsbeweging krijgt hij het aanbod om deel te nemen aan 
operatie "Pegasus I". Samen met een grote groep Geallieerde militairen en een tiental 
Nederlanders weet hij in de nacht van 22 op 23 october 1944 over de Rijn te ontsnappen. 
Zo bereikt hij naeen zwerftocht van bijna viereneenhalf jaar eindelijk bevrijd gebied. 
Het 320 pagina's tellende boek "Contra de Swastika" werd uitgegeven door Van Holkema 
& Warendorf te Bussum en kost ƒ 39-50-



Allereerst werden behandeld het Algemeen Verslag 1981, het Financieel Verslag 1982 en 
de Begroting 1982. Hierna volgde de verkiezing van de nieuwe bestuursleden. De heer 
H. van Krieken en mevrouw S.G.Beek-Hobart traden af. Mevrouw M.H.Steinweg-ten Horn 
was reeds in december afgetreden.
De drie candidaten, die door het bestuur waren voorgedragen, werden aan de aanwezige 
leden voorgesteld. Aangezien door de leden geen tegencandidaten waren gesteld, werd 
de voordracht van het bestuur zonder stemming aangenomen. Sedertdien heeft de functie- 
verdeling plaatsgehad en het bestuur is nu als volgt samengesteld: de heer J.Smits, 
voorzitter; de heer J,A.Eykelhoff, vice-voorzitter; mevrouw J.M. de Langen, secretaris; 
de heer H.A.Hendriks, le penningmeester; de heer R.Fennema, 2e penningmeester; mevrouw 
J.Smit-Duchateau, lid; de heer R.P.G.A.Voskuil, lid.
De vice-voorzitter bedankte de afgetreden bestuursleden voor het vele werk dat zij 
voor de Vereniging hebben gedaan.
De kascommissie werd uitgebreid van 2 naar 3 leden: de heer Kardol was bereid nog een 
jaar zitting te nemen en verder gaven zich op de heren Van Soest en Bekkers.
Vervolgens werd de heer W.T.B. de Ruyter aan de leden voorgesteld. Hij zal het bestuur 
met technische adviezen terzijde staan.
Tijdens de daaropvolgende rondvraag werden door de leden vele onderwerpen ter sprake 
gebracht. Verschillende suggesties van de leden zijn reeds binnen het bestuur besproken. 
Voor zover de vragen rechtstreeks betrekking hadden op het Museum, werden zij beant
woord door de Majoor Duyts.
Aan het eind van de vergadering bood Majoor Duyts aan de vice-voorzitter een voorzit
tershamer aan namens de Stichting Airbome Museum. De vice-voorzitter bedankte namens 
het bestuur voor dit geschenk.
Tot slot bedankte de vice-voorzitter alle aanwezigen voor hun enthousiaste medewerking 
en nodigde hij hen uit, na sluiting van de vergadering, naar de aangekondigde film te 
gaan kijken.

Utrechtseweg 232 
6862 AZ Oosterbeek 
telefoon O85 - 337710

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

Thema-middag over de gevechten in Oosterbeek.
Op zaterdag 26 juni a.s. zal een thema-middag worden gewijd aan het verloop van de 
gevechten tijdens de Slag bij Arnhem rond Hartenstein en aan de westzijde van de zo
genaamde "perimeter". De perimeter was het hoefijzervormige bruggehoofd dat de Britten 
tot het einde van de Slag verdedigden tegen de Duitse aanvallen.
Tijdens een wandeling door dit gebied zal met behulp van kaarten, luchtfoto's en 
grondfoto's uit 19^(4 worden getracht een beeld te geven van de strijd zoals die in 
dit deel van Oosterbeek heeft gewoed.■
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

Vrienden van het Airborne Museum
NIEUWSBRIEF No. 6 

JUNI 1982

■iEiii&iEa
SBOfill

Beste Vrienden,
Op 20 maart 1982 vond in de Concertzaal in Oosterbeek de 2e Algemene Ledenvergadering 
van onze Vereniging plaats, die door 99 leden werd bijgewoond. Ook onze vertegenwoor
diger in Groot-Brittannië, Mr.A.Maynard M.B.E., was weer speciaal overgekomen. In 
verband met afwezigheid van de voorzitter, de heer Van Krieken, opende de vice- 
voorzitter, de heer Eykelhoff, de vergadering.
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Ca. twee uur:

Ca. vier uur:

van Uw

Museum een twee-

De middag zal worden geleid door de heren A.Groeneweg, Chr. van Roekel en R.P.G.A. 
kosten voor deze middag zijn ƒ 5-_» te betalen bij aankomst in het Museum.

Voskuil. 
De

Koffie in de Concertzaal. Vervolgens zal worden teruggewandeld via de 
"Pietersberg" en Sportpark Hartenstein.

Gemeente Archief Arnhem biedt luchtfoto-mozaiek aan.
Het Airbome Museum is onlangs verrijkt met een groot mozaïek, samengesteld uit 
luchtfoto's van Arnhem en omgeving, die op 12 september 19^4 door een Brits verken
ningsvliegtuig van 5^1 Squadron van de R.A.F. werden gemaakt.
Dit mozaiek, dat het Gemeente Archief Arnhem had vervaardigd voor de vorig jaar ge
houden expositie "Arnhem van boven", is nu blijvend tentoongesteld in de gang op de 
bovenverdieping van het Museum.
Toeval.
Enige tijd geleden ontving het Museum een tweetal nog gevulde flessen bloedplasma, 
die na de Slag bij Arnhem waren achtergebleven in een huis waar gewonde Geallieerden 
hadden gelegen. Helaas ontbrak de bijbehorende rubber slang met de infuusnaald. 
Medewerkers van het Museum namen contact op met verschillende ziekenhuizen en artsen 
in de hoop dat er ergens nog zo'n originele slang was achtergebleven. Nergens kon men 
hen echter helpen.
Toen dit probleem met Uw redacteur werd besproken, herinnerde deze zich dat hij op 
zolder nog iets had liggen dat aan de genoemde beschrijving voldeed. Na enig zoeken 
kwam het betreffende voorwerp tevoorschijn. Inderdaad bleek het een infuusnaaTd met 
slang te zijn van het type waarnaar men al zo lang op zoek was. De slang was zelfs 
nog compleet met de glazen houder met filter en met de aansluitkurk voor de plasma- 
fles.
Het spreekt vanzelf dat dit souvenir inmiddels is verhuisd van de zolder 
redacteur naar de kollektie van het Airborne Museum.
Schenking van uniformjassen.
Mevrouw B.Breman-Peters uit het Benedendorp in Oosterbeek heeft het 
tal Engelse uniformjassen geschonken.
Beide jassen, één van een soldaat en een van een luitenant van de Royal Artillery 
zijn nog geheel in originele staat en compleet met alle distinctieven

- - - o   

Wat gebeurt er met aanwinsten voor het Museum?
Regelmatig ontvangt het Airborne Museum van burgers of oud-militairen voorwerpen, 
documenten of foto's, die betrekking hebben op de Slag bij Arnhem. Alles wat binnen
komt, rechtstreeks bij het Museum of via onze Vereniging, wordt nauwkeurig geregis
treerd, evenals de naam van de schenker of bruikleengever. Tot nog toe werd de gever 
mondeling of schriftelijk bedankt. Binnenkort zal hiervoor een nieuwe, vaste regeling 
worden getroffen. Iedere schenker of bruikleengever ontvangt voortaan van het Air
borne Museum een "Certificaat van Ontvangst".
Een deel van de binnengekomen voorwerpen wordt eerst tentoongesteld in de aanwinsten
vitrine in de grote zaal, naast de maquette. Vervolgens krijgt het materiaal een 
plaats in één van de expositie-ruimten of wordt opgenomen in het magazijn of in het 
archief van het Museum. Indien nodig wordt een voorwerp eerst schoongemaakt, geres
taureerd en geconserveerd.
Het is helaas niet mogelijk om alle binnengekomen voorwerpen in de Nieuwsbrief te 
vermelden, er zal hieruit een keuze worden gemaakt.

Half twee 's middags: Ontvangst van de deelnemers in het Airborne Museum, met koffie; 
kort overzicht van de te volgen route.
Vertrek voor de wandeling door Park Hartenstein, omgeving Van Lennepweg, 
Park "De Hemelsche Berg", de "Lage Oorsprong", omgeving Oude Kerk, over
steekplaats achter de Oude Kerk.
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De opstelling van het 3-inch mortier in de kelder van Hartenstein
(Foto: B. de Reus)

Belangrijke gift van de "Glider Pilot Regimental Association".
De Britse vereniging van oud-zweefvliegtuigpiloten, de "Glider Pilot Regimental 
Association", heeft onze Vereniging een bedrag van bijna $00 gulden geschonken.
Nieuw diorama van mortier-opstelling.
Kortgeleden is in de kelder van het Airbome Museum een nieuw diorama ingericht, voor
stellend een opstelling van een 3-inch mortier die is ingegraven in een tuin ergens in 
Oosterbeek. Voor het maken van de put was het nodig een gat te breken in de keldervloer 
van gewapend beton. Vervolgens moest het zand worden uitgegraven. Berry de Reus, Eef 
Vellinga en Gerrit Pijpers kregen bij dit werk hulp van Gunner A.Boyd en Bombardier 
M.A.Bruffell van de 7th Royal Horse Artillery. De heer H. te Niet, gepensioneerd con
ciërge van de Pieter Reijenga Mavo, verzorgde geheel belangeloos en met zeer veel 
vakmanschap het timmer- en metselwerk. (Zie foto)

Dagboek van Britse parachutisten-arts verschenen.
Over de geschiedenis van de gewondenverzorging en de organisatie van de Britse Medische 
Dienst tijdens de Slag bij Arnhem zijn reeds verschillende boeken gepubliceerd. 
Kortgeleden is hierin opnieuw een titel toegevoegd: "Arnhem Doctor" door Stuart Mawson. 
Mawson was bataljonsarts van het 11e Parachutisten Bataljon, dat als onderdeel van de 
4e Parachutisten Brigade op 18 september 19^ boven de Ginkelse Heide afsprong.
Ondanks het feit dat Mawson geen namen van wegen of straten noemt, is zijn beschrijving 
van plaatsen en situaties zo duidelijk dat we hem bijna op de voet kunnen volgen.
In de achterhoede van het 11e Bataljon trekt hij met zijn medische personeel van de 
Ginkelse Heide door Wolfheze en via de Utrechtseweg naar Oosterbeek, waar men in de 
avond van de 18e september aankomt. Even voorbij het viaduct bij Station Oosterbeek- 
Laag wordt in een tuin langs de Klingelbeekseweg overnacht. Vroeg in de ochtend van

I
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ƒ 44.35-

R.P.G.A.Voskuil

Nieuwsbrief No. 7.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind augustus en zal een kort programma bevatten 
van de komende september-herdenkingen.

dinsdag 19 september gaat de opmars verder tot vlakbij de Hulkesteinseweg in Arnhem. 
De rest van het 11e Bataljon is dan inmiddels in zware gevechten gewikkeld bij 
Onderlangs - Bovenover en de medische sectie van Mawson richt een verbandpost in, in 
een garage van een huis aan de Klingelbeekseweg. Als de toestand daar onhoudbaar wordt, 
zet Mawson zijn werk voort in een schuur, enige honderden meters verder naar het 
westen. Daar ontmoet hij voor het eerst de Nederlandse verpleegster, die in de rest 
van het verhaal zo'n belangrijke rol zal spelen.
In de loop van 19 september worden alle gewonden en het medische personeel uit de 
schuur geëvacueerd naar Hotel Schoonoord in Oosterbeek, dat inmiddels in gebruik is 
genomen als hospitaal. Mawson is dan definitief gescheiden van zijn eigen bataljon. De 
rest van de Slag bij Arnhem blijft hij ingedeeld bij de medische staf van Schoonoord. 
Zijn beschrijvingen van het leven en werken in dat hospitaal, terwijl rondom de ge
vechten in alle hevigheid woeden, is zeer indringend.
Toch is het vooral zijn analyse van de emoties die hij bij zichzelf en bij anderen 
waarneemt, die het boek zo byzonder maken. Bovendien heeft Mawson een buitengewone 
gave om alles wat hij ervaart aan beelden en emoties om te zetten in een uiterst 
boeiende taal.
Zijn verhaal eindigt, wanneer hij, nadat Schoonoord op 23 september in Duitse handen 
is overgegaan, samen met alle gewonden in krijgsgevangenschap gaat.
"Arnhem Doctor", dat verscheen bij de uitgeverij Orbis in Londen en dat wordt ge
ïmporteerd door Keesing Boeken BV in Amsterdam, kost ƒ 43.90.
Van het boek bestaat geen Nederlandse vertaling.
Nieuw boek over Britse "Airborne" generaals.
In 1979 verscheen het boek "The Silken Canopy", waarin de Britse majoor Victor Dover 
zijn ervaringen als parachutist tijdens de Tweede Wereldoorlog beschrijft. Zijn on
langs verschenen tweede boek, "The Sky Generals", handelt over de generaals die in 
die periode het bevel voerden over de Britse luchtlandingstroepen. Dover schetst in 
het kort hun jeugd, carrière en karakter, waarna hij ingaat op hun rol bij de opbouw 
van de verschillende brigades en divisies en bij de in vijandelijk gebied uitgevoerde 
luchtlandings-operaties.
Als eerste wordt beschreven Generaal Gale, die als eerste het bevel kreeg over de op 
15 september 1942 opgerichte Eerste Parachutisten Brigade en die in 1944 de 6e Air
borne Divisie leidde tijdens de invasie in Normandië. Veel aandacht wordt besteed aan 
Browning, die wel de "vader" van de Britse luchtlandingstroepen wordt genoemd. Ook 
aan minder bekende generaals zoals Hopkinson en Down, die als voorgangers van Urquhart 
het bevel voerden over de 1ste Airborne Divisie, wordt aandacht besteed.
In het hoofdstuk "The Magnificent Disaster" wordt uitgebreid ingegaan op de rol van 
Urquhart en Sosabowski tijdens de Slag bij Arnhem, Generaal Bols, die de 6e Airborne 
Divisie leidde tijdens de aanval over de Rijn in maart 1945, sluit de rij van "Air
borne" generaals.
In een apart hoofdstuk behandelt de schrijver bovendien nog Generaal Wingate, die in
1944 op grote schaal gebruik maakte van gliders om mensen en materiaal ver achter de 
Japanse linies in Burma over te brengen.
Hoewel de sterkte van de Britse luchtlandingstroepen na de Tweede Wereldoorlog gelei
delijk werd verminderd, speelden zij bij verschillende lokale conflicten toch nog een 
belangrijke rol. Zo hielpen zij bij het handhaven van de orde in Palestina tussen
1945 en 1949 en deden zij mee aan de aanval op het Suezkanaal in 1956. Ook op deze 
gebeurtenissen gaat Dover in.
"The Sky Generals” verscheen in 1981 bij Cassell in Londen en wordt in Nederland 
geïmporteerd door Nilsson & Lamm BV. De prijs van dit Engelstalige boek bedraagt
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In Memoriam Henk AaTbers.
Op 7 juli j.1. is geheel onverwachts op 6^4-jarige leeftijd overleden de heer 
H.G.Aalbers. Henk AaTbers was in Oosterbeek vanaf het begin nauw betrokken bij de 
jaarlijkse Airborne-herderikingen. Hij had zeer veel belangstelling voor alles wat 
verband hield met de Slag bij Arnhem en hij was een geinteresseerd lid van onze 
Vereniging. Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en 
naaste familie, die door dit verlies wel heel zwaar getroffen zijn.

Bericht van de leden-administratie.
Hoewel dit aan de meeste leden wel bekend is, willen wij U erop wijzen dat het 
verenigingsjaar van onze Vereniging samenvalt met het kalenderjaar.
Berichten over eventuele opzeggingen van het lidmaatschap dienen uiterlijk 1 decem
ber binnen te zijn.

Beste Vrienden,
Onze Vereniging krijgt steeds meer bekendheid en dat is erg verheugend. Voor het 
eerst woonde een afvaardiging van het bestuur een coördinatievergadering bij over 
de Airbome Wandeltocht en de September-herdenking. Bij deze vergadering waren 
verder vertegenwoordigd de Politie Sportvereniging "Renkum", de Stichting "Lest We 
Forget", het Polen-Driel Comité en de Stichting Airbome Museum. Het tijdens deze 
vergadering besproken programma van de September-herdenking vindt U elders in dit 
nummer van de Nieuwsbrief.
Hoewel de voorbereidingstijd wat beperkt is, streven we ernaar bij de Airbome Wandel
tocht op 4 september a.s. "aan de weg te timmeren" en meer bekendheid te geven aan 
het bestaan van onze Vereniging,
Dit laatste deden we ook toen we op 26 juni tijdens de wande1-excursie letterlijk 
"de straat opgingen". De belangstelling van de leden was overweldigend. We telden 
meer dan 120 deelnemers, uit alle delen van het land! Dankzij deze grote opkomst en 
de medewerking van het Stichtingsbestuur, de directeur en medewerkers van het Museum 
en dankzij de mondelinge en visuele informatie van de heren Groeneweg, Van Roekel en 
Voskuil, alsmede de Amhem-veteranen Ken Scott-Phillips- en Reg Whotton, kunnen we 
terugzien op een geslaagde thema-middag. Allen hartelijk dank!
Gezien de vele positieve reacties overweegt het bestuur in de toekomst meer van 
dergelijke thema-middagen te organiseren. Uw suggesties hierover worden gaarne tege
moet gezien.
Tot slot verzoeken wij leden, die tijdens de excursie foto's maakten, en die een af
druk hiervan willen afstaan voor ons archief, dit te melden aan het secretariaat. 
Bij voorbaat vriendelijk dank voor Uw medewerking!

DrstJ.Smits, voorzitter.
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Horsa-zweefvliegtuigen in miniatuur.
In één van de benedenzalen van het Airbome Museum staat een vitrine met een drietal 
grote modellen van Horsa-zweefvliegtuigen.
Twee enthousiaste Nederlandse modelbouwers, de heren B.Belonje en A.van Pelt, hebben 
enige jaren lang bijna al hun vrije tijd besteed aan het verzamelen van informatie 
over dit type zweefvliegtuig en aan het bouwen van de modellen. Over dit type vlieg
tuig zijn relatief weinig gegevens voorhanden. Van de ca. 2000 tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gebouwde Horsa's is er niet één compleet bewaard gebleven. Slechts een 
drietal cockpits en een incomplete romp zijn nog in Britse musea aanwezig. Toch zijn 
de heren Belonje en Van Pelt erin geslaagd met behulp van foto's, tekeningen en in
structieboeken de zweefvliegtuigen tot in het kleinste detail in miniatuur na te 
bouwen.
De modellen, schaal 1 : 32, zijn gemaakt van perspex. Na het vervaardigen van houten 
mallen voor cockpit, romp, staart en vleugels, werd het perspex verhit en om de mal
len geperst. De zo vervaardigde perspex onderdelen werden vervolgens om een frame 
van spanten en langsliggers opgebouwd. Het interieur van de cockpit van de modellen 
is aan de hand van het "Pilot's Manual" gebouwd en bevat behalve het instrumenten
paneel o.a. drie "Compressed Air Bottles” voor de remflappen, een TR9 radio, een accu 
voor de verlichting en een rekje voor seinpistool-patronen.
De opstelling van de modellen in de vitrine is niet willekeurig, maar werd gerecon
strueerd met behulp van op 17 september 1944- gemaakte lucht- en grondfoto's van de

Gastgezinnen gevraagd voor Britse en Poolse pelgrims.
Als U tijdens de September-herdenking wilt fungeren als gastgezin voor oüd-strijders 
of hun familie, zoudt U dan zo vriendelijk willen zijn dit schriftelijk op te geven 
aan Mevrouw A.W.Winkle2> Koert, Van Borsselenweg 13, 6862 BG Oosterbeek?

Programma van de 38ste herdenking van
Onderstaand programma werd ons ter beschikking gesteld 
Forget".
Donderdag 16 september: Ga. 20.00 uur: Aankomst van de Britse en Poolse pelgrims 
aan de achterzijde van het Gemeentehuis in Oosterbeek.
Vrijdag 17 september: 18,00 uur: Algemene Jaarvergadering 
Club in de Concertzaal in het Benedendorp in Oosterbeek.
20.00 uur: Reünie van de Arnhem Veterans in dezelfde zaal. Zowel de Jaarvergadering 
als de Reünie zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de Arnhem Veterans Club.
Zaterdag 18 september: 9.00 uur: Verzamelen bij het Stadhuis in Arnhem voor deelname 
aan de kranslegging bij de Rijnbrug om 9-30 uur. Parkeren op de Markt tegenover het 
Stadhuis. Aan de kinderen van de gastgezinnen wordt gevraagd een boeketje bloemen te 
leggen bij het monument in de Berenkuil.
10.00 uur; Officiële receptie door het Gemeentebestuur in het Stadhuis te Arnhem.
12.00 uur: Dropping van parachutisten op de Ginkelse Heide. Na de dropping is er een 
korte herdenkingsplechtigheid bij het monument op de Ginkelse Heide.
15-00 uur: Kranslegging bij het Poolse monument in Driel.
19-45 uur: Taptoe op de markt voor het Gemeentehuis in Oosterbeek.
21.00 uur: Social Evening met dansen voor alle Britse gasten met hun gastgezinnen 
in de Concertzaal in Oosterbeek.
Zondag 19 september: 8.30 uur: Holy Communion Service in de Ned.He21v.Kerk in het 
Benedendorp in Oosterbeek.
9.3O uur: Mis in de R.K.Kerk aan de Utrechtseweg in Oosterbeek.
11.00 uur: Herdenkingsdienst onder auspiciën van het Airborne Forces Security Fund 
op het Airbome Kerkhof in Oosterbeek. Uit naam van de Vereniging van Arnhem Vete
ranen verzoeken wij U vriendelijk tijdens de dienst op het kerkhof niet te roken of 
luid te sp2?eken.
14.00 uur: Boottocht op de Rijn voor de pelgrims en genodigden.
Maandag 20 september: Vertrek van de Britse en Poolse gasten.
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De door de heren Belonje en Van Pelt gebouwde modellen van de Horsa-zweefvliegtuigen 
zijn nauwelijks van echte Horsa's te onderscheiden, zoals op bovenstaande foto 

is te zien. Voor het maken van deze foto werden de modellen buiten opge
steld en van dichtbij gefotografeerd. (foto; Reus)

a ingstezremen bij Wolfheze. De opstelling laat zien hoe drie Horsa-gliders, waar
mee troepen en materieel van de Eerste Luchtlandingsbrigade werden vervoerd, direct 
na het neerkomen op landingszone "S" worden uitgeladen.
De Horsa met de vaste staart vervoerde manschappen die op banken tegenover elkaar 
zaten. Na de landing verlieten ze het toestel door de voor- en achterdeur. Van de 
beide andere Horsa's zijn de staarten losgemaakt. Via ijzeren laadgoten worden jeeps, 
een trailer en een 6-ponder anti-tankkanon naar buiten gereden. Ook aan deze onder
delen van de modellen is zeer veel zorg besteed.
De vele lovende woorden van o.a. ex-Glider Pilots over de modellen vormen het bewijs 
dat de beide modelbouwers een uniek werkstuk hebben afgeleverd, waarvoor het Air- 
borne Museum hen zeer dankbaar is.

Openingstijden Airbome Museum tijdens de September-herdenking.
Op donderdag 16 september en vrijdag 17 september zal het Airborne Museum open 
blijven tot ca. negen uur 's avonds.
Openstelling Oude Kerk in het Benedendorp in Oosterbeek.
De Oude Kerk aan de Benedendorpsweg te Oosterbeek is gedurende de maanden juni tot 
en met september voor bezichtiging opengesteld op dinsdagmiddag en donderdagmiddag 
van "tw66 tot vijf uur.Wilt U buiten de officiële openingstijden de kerk bezoeken, dan dient U contact op 
te nemen met het Kerkelijk Bureau, Utrechtseweg 218 te Oosterbeek tel.085-33309^, 
of met de heer Vergunst, Benedendorpsweg 12? te Oosterbeek, tel. 085-333728, 
of met de heer Van Deventer, Benedendorpsweg 131 te Oosterbeek, tel. 085-332122.

: ;SV>. 'V-
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R.P.G.A. Voskuil

het verloop van de 
! belangstelling toe die

Nieuwsbrief No. 8,
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in november.

Uitbreiding van de collectie radiozend-ontvangers.
De heer C.W.Weimar uit Zeist heeft ons Museum een aantal radiozend-ontvangers uit de 
Tweede Wereldoorlog geschonken. Deze belangrijke collectie bestaat uit twee Britse zend- 
ontvangers van het type 19, twee van het type 38, een R-109 ontvanger en een Duitse 
"Tornister"-ontvanger. Alle apparatuur, compleet met bijbehorende onderdelen en be- 
dieningsvoorschriften, verkeert nog in uitstekende staat.

Gift voor verbetering van de rolstoellift voor gehandicapten.
Het Comité Zomerzegels heeft een bedrag van ƒ 22.000.- ter beschikking gesteld voor de 
verbetering van één van de rolstoelliften van het Airbome Museum. Het is gebleken dat 
de plaats van de rolstoellift aan de voorzijde van Hartenstein problemen oplevert. Er 
is daarom besloten een nieuwe lift te installeren aan de achterzijde van het gebouw, 
vlakbij de huidige hoofdingang van het Museum.

Opnieuw schenking van bloedplasma-set.
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij melding gemaakt van de schenking van twee flessen 
bloedplasma en de bijbehorende slang met naald. De heer J.Pol uit Arnhem heeft het 
Museum nu verrijkt met een metalen kistje, waarin zich een fles gedroogd plasma, een 
fles steriel water en een complete set slangen bevinden. De rubber slangen en de naal
den zitten nog in hun originele verpakking. Ook deze belangrijke aanwinst zal worden 
tentoongesteld in het diorama van de Rode Kruispost in de kelder van het Museum.

Luitenant-Kolonel Mackenzie schenkt baretspeld.
Luitenant-Kolonel Charles Mackenzie, tijdens de Slag bij Arnhem Stafofficier Operaties 
in de staf van Generaal-Majoor Urquhart, heeft het Airbome Museum zijn origine e 
baretspeld cadeau gedaan. Deze baretspeld van zijn oorspronkelijke regimen , e 
"Queen's Own Cameron Highlanders", droeg Mackenzie tijdens de septem e agen in 944. 
De speld is nu te zien in het diorama van Urquhart's hoofdkwartier in e e er van 
het Airborne Museum.

Nieuw "Airbome Museum’* in Normandië.
In de nacht van 5 op 6 juni 1944 landde de 6de Britse Airbome Divisie in het gebied 
oostelijk van de Normandische stad Caen. De divisie maakte deel uit van de reusachtige 
Geallieerde strijdmacht, die was begonnen met de bevrijding van het vaste land van 
Europa. Een van de taken die deze luchtlandingsdivisie moest uitvoeren, was de ver
overing van een complex zwaar verdedigde Duitse bunkers bij het dorpje Merville, waa-r- 
in, naar men vermoedde, 150 mm. kanonnen stonden opgesteld. Deze Duitse batterij zou 
een ernstige bedreiging kunnen vormen voor de Britse en Canadese troepen, die in de 
ochtend van de 6de juni op de stranden westelijk van Quistreham zouden landen. Het 9de 
Parachutisten Bataljon onder bevel van Luitenant-Kolonel Terence Otway moest deze 
batterij vernietigen.
De aanval verliep echter geheel anders dan was voorzien. Slechts 150 van de 750 para
chutisten die waren gesprongen bereikten het verzamelpunt en bijna alle zwaardere 
wapens waren bij de landing verloren gegaan. Toch lukte het Otway met deze kleine 
groep, na hevige gevechten, de batterij te veroveren. Toen de parachutisten de kanonnen 
onschadelijk wilden maken bemerkten zij echter dat in de bunkers geen 150 mm. geschut 
stond opgesteld, maar 75 mm. geschut, dat nauwelijks gevaar zou hebben opgeleverd voor 
de landingen aan de kust...
Het verhaal van deze operatie is nu uitgebreid beschreven in een nieuw boek, getiteld 
"The Big Drop", door John Golley, uitgegeven door Jane's Publishing Company’in Londen. 
De eerste exemplaren van dit boek werden op 5 juni van dit jaar uitgereikt aan veteranen 
van het 9de Parachutisten Bataljon, tijdens de opening van een nieuw museum in één van 
de grote bunkers van de voormalige Duitse batterij bij Merville.
In dit museum wordt een beeld gegeven van de voorbereidingen en i 
aanval. Wij wensen dit nieuwe "Airbome Museum" in Merville alle 
het verdient, opdat ook deze episode uit de geschiedenis van D-day niet wordt vergeten.
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Bericht van penningmeester en leden-administratie.
Het verheugt ons U te kunnen mededelen dat de contributie voor 1983 niet wordt verhoogd. 
Voor een "gewoon lid" blijft de minimum-contributie ƒ 15,-, voor een "gezinskaart" ƒ 25,-> 
Bij deze Nieuwsbrief treft U een accept-girokaart aan voor Uw contributie-betaling. U 
kunt ons werk zeer vergemakkelijken door Uw bijdrage vroegtijdig aan ons over te maken. 
Uw lidmaatschaps-, resp. gezins-kaart wordt U daarna prompt toegezonden.
Bezoekers van de thema-middag op 20 november a.s. kunnen ter plekke hun contributie 1983 
betalen en hun kaart meenemen. Dat bespaart U moeite en de Vereniging porto-kosten!
Bij voorbaat dank voor Uw medewerking.
Eventuele opzegging van lidmaatschap dient vóór 1 december te gebeuren. Maar waarom Uw 
steun staken aan het Museum, dat nu meer dan ooit gebaat is bij een groot leden-aantal 
van onze Vereniging? U weet dat de helft van alle contributies rechtstreeks aan het 
Museum wordt afgedragen!

Beste Vrienden,
Afgelopen september stond, zoals ieder jaar, weer grotendeels in het teken van de her
denking van de Slag bij Arnhem. De belangstelling voor deze herdenking blijft groot. 
Tijdens de altijd weer indrukwekkende dienst op het Airborne Kerkhof ontdekten we tussen 
de vele bekenden ook weer talloze nieuwe gezichten. Meer dan 30 oud-strijders waren dit 
jaar voor het eerst na 38 jaar weer teruggekeerd. Voor velen van hen was het moeilijk om 
de plaatsen waar zij in 1944 hadden gevochten te herkennen. Tijd en natuur hebben bijna 
alle wonden in het landschap geheeld. Wat is gebleven zijn de herinneringen en ook al ver
vagen die in de loop der jaren, zij worden niet vergeten. Nieuwe generaties, die deze in
grijpende periode niet hebben meegemaakt, groeien op. Het is nodig dat ook zij beseffen 
dat onze vrijheid is bevochten ten koste van zware offers. Naast hét Airborne Kerkhof en 
de vele monumenten, kan ook het Airborne Museum daar in belangrijke mate toe bijdragen. 
Het is nodig dat dit tot in lengte van dagen zo zal blijven, opdat wij niet vergeten.

Drs.J.Smits, voorzitter.
Thema-middag met lezing en films op 20 november a.s.
Op zaterdag 20 november zal in de Concertzaal aan de Benedendorpsweg te Oosterbeek weer 
een thema-middag worden gehouden. Het programma ziet er deze keer als volgt uit: 
14.00 uur: Lezing van de heer W.Boersma, bestuurslid van de Stichting Airborne Museum, 
over de radioverbindingen tijdens de Slag bij Arnhem. De heer Boersma zal een overzicht 
geven van de organisatie van de Verbindingsdienst van de Eerste Britse Airborne Divisie, 
de gebruikte zendontvang-apparatuur en van de oorzaken van het falen van de verbindingen. 
De lezing zal worden geïllustreerd met dia's.
15.00 uur: Pauze van ongeveer 20 minuten.
15.20 uur: Vertoning van het originele film-journaal over de Slag bij Arnhem, dat in 
october 1944 in de Britse bioscopen heeft gedraaid.
15.40 uur: Vertoning van de wetenschappelijke film, die in 1967 werd gemaakt door de 
Stichting Film en Wetenschap te Utrecht. Naast originele opnamen uit 1944 zijn in deze 
film kaarten verwerkt, waarop met behulp van bewegende pijlen een beeld wordt gegeven 
van de opmars van de verschillende bataljons tijdens de Slag bij Arnhem.
16.30 uur: Einde van de thema-middag.

llBEiagiil 
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In Memoriam Mr.P. A.Hyatt.
Ons bereikte het bericht dat in zijn woonplaats South Coogee 
ons lid en Arnhem-veteraan Mr.P.A.Hyatt.

Schenking van dagboek.
Een van onze leden, de heer C. van het Kaar, M.B.E., die in september 1944 als liaison 
officer was verbonden aan de 43e Wessex Divisie, heeft zijn dagboek, dat loopt van . 
tember 1944 tot 3 december 1944, aan onze Vereniging geschonken.
Uitreiking Poolse onderscheidingen in het Airborne Museum.
Op zaterdag 18 september vond in het Airborne Museum een korte plechtigheid plaats, waar
bij Captain Z.Gasowski als vertegenwoordiger van de voormalige Eerste Onafhankelijke 
Poolse Parachutisten Brigade enige Poolse onderscheidingen uitreikte aan vier Nederlanders 
en vier in Nederland wonende Polen. De burgemeester van de gemeente Renkum, jhr.mr.H.G. van 
Holthe tot Echten, ontving een Poolse para-badge in goud. Mevrouw A.W.Winkler-Koert van de 
Stichting "Lest We Forget", de heer W.Boersma van de Stichting Airborne Museum, en de heer 
A.J.Baltussen van het Comité Driel-Polen kregen een zilveren para-badge. Allen ontvingen 
de onderscheiding als dank voor het vele werk dat zij hebben verricht voor de organisatie 
van de jaarlijkse Airbome-herdenkingen.
De onderscheidenen zijn allen lid van onze Vereniging.
Dr.Lipmann Kessel schenkt zijn medailles aan het Airborne Museum.
Bij de vele oud-strijders die dit jaar de herdenking in Arnhem bijwoonden was ook de En
gelse arts Dr.Lipmann Kessel. Op zondag 19 september bracht hij een kort bezoek aan het 
Airborne Museum, waarbij hij zijn "medal-set" ten geschenke gaf.
In september 19^ was Dr.Lipmann Kessel als arts ingedeeld bij de 16th Parachute Field 
Ambulance. Na de gevechten werd hij als krijgsgevangene getransporteerd naar Apeldoorn. 
Hij wist te ontsnappen en werd vervolgens door Nederlandse verzetsmensen naar bevrijd ge
bied gebracht. Onder het pseudoniem "Daniël Paul" publiceerde hij, samen met John St.John, 
in 1958 het boek "Surgeon at Arms", dat in Nederland uitkwam onder de titel "Een chirurg 
valt uit de lucht". Latere herdrukken van dit boek verschenen onder zijn eigen naam.

Verkoop van souvenirs door de Vereniging werd groot succes.
Tijdens de Airborne Wandeltocht op 4 september j.1. te Oosterbeek heeft de Vereniging voor 
ruim ƒ 2000,- aan souvenirs verkocht. Daartoe was op het kruispunt bij.Schoonoord set
stand ingericht, bemand door de dames De Langen en Smit en de heren Smits, Hendriks, De 
Ruyter en Erik de Ruyter. Aan artikelen van het Airborne Museum werd voor ƒ 1698,85 ver
kocht. Verkoop van een speciaal voor onze Vereniging door de heer De Ruyter ontworpen, 
sticker leverde een bedrag van ƒ 411,15 op. Tevens werd reclame gemaakt voor de Vereni
ging, hetgeen 13 nieuwe leden opleverde. Wegens dit grote succes is besloten om tijdens 
de Airborne Wandeltocht I983 opnieuw een stand in te richten.

Uniek instrument aan de verzameling van het Museum toegevoegd.
Het Airborne Museum is onlangs in het bezit gekomen van een zeer byzonder instrument, dat 
de naam draagt "Horsa I, C.G. & Weight Determinator" (C.G. staat voor Centre of Gravity = 
zwaartepunt). Hiermee kon men nauwkeurig vaststellen hoe de lading over een Horsa-zweef- 
vliegtuig moest worden verdeeld. Het instrument bestaat uit een aluminium plaat in de 
vorm van een lengtedoorsnede van een Horsa. De plaat kan worden bevestigd aan een weeg
machine. In de plaat zijn een groot aantal gaatjes geboord, waarin metalen schijfjes van 
verschillend gewicht kunnen worden geschroefd. De gewichtjes kunnen zodanig over de plaat 
worden verdeeld dat het geheel in balans is. Door in verhouding dezelfde verdeling toe te 
passen bij het beladen van de echte Horsa, bereikte men dat het zweefvliegtuig tijdens de vlucht in balans bleef. e s J
In de practijk ging het beladen van een Horsa vaak echter veel eenvoudiger in zijn werk 
zonder dat dit instrument eraan te pas kwam. Dan werd eerst het gedeelte achter de vleu- 
geld beladen, totdat het voorwiel van de grond kwam, en vervolgens werd het voorste deel 
van de Horsa geladen.
Het instrument is erg zeldzaam. Voor zover bekend staat het enige 
het "Museum of Army Flying" in Middle Wallop, Engeland.
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de_BritSe Medische Dienst tijdens de Slag bi j Arnhem.

’’’n+^e nerSt<3lnW!;e~ V“ 0C'J'°^)er heeft een filmploeg van "Services Sound and Vision Corpo
ra ion van e ri se Ministerie. van Defensie opnamen gemaakt voor een film over de
me isc e lens ij ens de Slag bij Arnhem. De filmploeg werd geassisteerd en begeleid
door de Engelse arts Stuart Mawson, auteur van het boek "Arnhem Doctor" (zie: Nieuws- 
n ' -n- • iS ^ro^en(^-eels gebaseerd op zijn ervaringen. Het accent wordt ge-
legd op de moeilijke en vaak chaotische omstandigheden waaronder de Britse artsen in 
september 19'-W in Arnhem en Oosterbeek hebben moeten werken. De meeste hospitalen en 
verbandposten lagen in de frontlinie. Electriciteit en water ontbraken in veel gevallen 
en er was al vrij snel een tekort aan verbandmiddelen en medicijnen. De artsen voerden 
hun operaties vaak uit met de meest primitieve hulpmiddelen en er moest voortdurend wor
den geïmproviseerd. Voor jonge artsen zoals Mawson, die nog weinig front-ervaring had
den en nauwelijks waren voorbereid op dergelijke werkomstandigheden, was dit een zware 
opgave. De film die nu wordt gemaakt is dan ook bedoeld om jonge Britse legerartsen, 
die een opleiding volgen aan de "Royal Army Medical School” in Aldershot, met dit aspect 
van hun toekomstig beroep kennis te laten maken. Het hoofd van de Royal Army Medical 
School, Colonel C.Ticehurst, treedt op als adviseur bij deze film.
Het merendeel van de opnamen werd gemaakt in Hartenstein, bij Schoonoord, de Tafelberg, 
de Oude Kerk in het Benedendorp in Oosterbeek en in het St.Elisabeth's Gasthuis en op 
de Hulkesteinseweg in Arnhem.
Wij hopen deze film op één van onze toekomstige thema-middagen te kunnen vertonen.

De filmploeg in actie voor Hartenstein:
V 1 n r • C Wilson (producer), Colonel C.Ticehurst (Hoofd Opleidingsinstituut voor
Britse iêeerartsen), P.Hopkinson (regisseur), Dr. Stuart Mawson, P.Fumey (geluids-SySr (Leraman) en J.Randall (belichter). (foto: B. de Reus)

Tuinman van Hartenstein nam afscheid.
n_ i nr.+nhPr i 1 nam de heer E.Gerritsen afscheid als tuinman van Park Hartenstein. Al
; incn F-rhArt Gerritsen bij het herstel van het in de oorlog zo zwaar beschadigdev95° -1061 was hij vaste tuinman van Hartenstein. Vooral sinds 1978, toen hetMrborne M^eum^n Huize Hartenstein werd gevestigd, nam het bezoek aan het Park sterk
Airborne Mus de heer Gerritsen al die jaren het onderhoud be-
steêdde^kunnen wij genieten van dit fraaie, voor Oosterbeek zo karakteristieke park.
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Nieuwsbrief No. 9.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in januari 1983.

die dinsdag in Arnhem heeft afgespeeld. "Arnhem September 1944" heeft zowel een Neder
landse als een Engelse tekst. Deze heruitgave werd verzorgd door boekhandel/uitgeverij 
Gijsbers & Van Loon in Arnhem en kost ƒ 24,75. Het boek is ook verkrijgbaar in het Air- 
bome Museum.

Heruitgave van het boek "Arnhem September 1944".
In 1969 verscheen het boek "Arnhem September 1944", samengesteld door Drs.P.R.A.van Idde- 
kinge, historicus bij het Gemeente-Archief in Arnhem. Het boek was al enige tijd uitver
kocht en het is een goede gedachte geweest om het te herdrukken. In het boek wordt aan de 
hand van veel foto's en een korte, sobere tekst een overzicht gegeven van de gebeurtenis
sen in Arnhem en Oosterbeek in september 1944. Het accent wordt gelegd op de gevechten in 
Arnhem zelf, waarbij de mislukte poging om op dinsdagochtend 19 september met enkele 
bataljons de brug te bereiken via Onderlangs en Bovenover centraal staat.
Van de strijd in dit deel van Arnhem was door twee Duitse legerfotografen een uitgebreide 
serie foto's gemaakt, die in 1967 uit het Bundesarchiv in Koblenz tevoorschijn kwamen. 
Daardoor was het mogelijk om letterlijk een beeld te geven van wat zich in de ochtend van

Plannen voor een nieuw "Airborne Museum" bij Nijmegen.
Op 5 mei van dit jaar werd een Stichting in het leven geroepen onder de naam "Stichting 
Bevrijdingsmuseum 1944", met als doelstelling: "het oprichten en instandhouden van een 
historisch museum rond de bevrijding van het Rijk van Nijmegen in september 1944''.. Het 
initiatief tot de oprichting van een museum werd genomen door een aantal oud-strijders 
van de 82nd Airborne DiVision, die op 17 september 1944 met haar onverwachte.komst de 
bevrijding van deze streek inleidde. Een delegatie van hun Association kwam in septem
ber 1981 naar Nederland om de plannen te bespreken. Organisaties van het voormalige U.S. 
Troop Carrier Command sloten zich hierbij aan. In Nederland wil de Stichting haar doel
stellingen verwezenlijken in goede verstandhouding met het Airborne Museum in Oosterbeek 
en met de Vereniging van Airborne Vrienden in Eindhoven. Zij hoopt op uitgebreide steun 
van velen in het Rijk van Nijmegen en daarbuiten, opdat de plannen voor dit nieuwe Air
borne Museum spoedig kunnen worden gerealiseerd.

Nieuw boek over de gebeurtenissen in de Over-Betuwe, september 1944 - juni 1945.
Het gebied tussen Arnhem en Nijmegen is tijdens en na de Slag bij Arnhem het toneel ge
weest van veel oorlogsgeweld, gepaard gaand met veel verliezen aan mensenlevens en met 
grote verwoestingen. Die periode is nu beschreven in het boek "Het Manneneiland" door 
Hen Bollen en Herman Jansen.
Het eerste gedeelte van het boek gaat over de pogingen van de Geallieerde troepen om de 
ingesloten Eerste Britse Airborne Divisie bij Arnhem te bereiken. Centraal staan hierbij 
de gevechten om de Waalbrug, de oversteek van de Waal door Amerikaanse parachutisten op 
20 september, het verhaal van de eerste Britse tanks die de Waalbrug over wisten te ko
men en de raadsels rond het niet-opblazen van de Waalbrug.
Als een opmars via Eist niet mogelijk blijkt, weet de 43e Wessex Divisie na veel moeite 
via Valburg de op 21 september bij Driel gelande Poolse parachutisten te bereiken. Polen 
en troepen van het Dorsetshire Regiment proberen dan de bij Oosterbeek ingesloten Britten 
te versterken. Deze pogingen hebben echter weinig succes. In de nacht van 25 op 26 sep
tember trekken de restanten van de Britse luchtlandingsdivisie zich terug over de Rijn. 
Vanaf dat moment proberen de Duitsers het kleine Geallieerde bruggehoofd in de Betuwe te 
veroveren. Zij doen ook verschillende pogingen om de Waalbrug bij Nijmegen te vernielen, 
zelfs met behulp van speciaal opgeleide kikvorsmannen en eenmansduikboten. Het kwets
bare bruggehoofd blijft echter in Geallieerde handen.
Voor de burgerbevolking wordt het leven echter vrijwel onhoudbaar, vooral als de Duitsers 
begin december de Betuwe onder water laten lopen. Op last van de Geallieerden wordt de 
bevolking geëvacueerd. Uiteindelijk blijven slechts ca. 1000 mannen achter. Hun avonturen, 
leven en werken in dit barre, onder water gelopen gebied vormen het onderwerp van de 
rest van het boek. "Het Manneneiland" is een uitgave van TERRA in Zutphen en kost ƒ 39,-.



Vrienden van het Airborne Museum

Drs. J.Smits, voorzitter.

Volgens art. 8

Redactie:
Drs. R.P.G.A.Voskuil

NIEUWSBRIEF No, 9.
FEBRUARI 1983

Beste Vrienden,
Met het oog op de naderende Algemene Ledenvergadering in maart is het goed nog eens 
duidelijk te wijzen op de manier waarop het Airborne Museum en onze Vereniging in re
latie tot elkaar staan. Uit gesprekken en vragen blijkt namelijk, dat velen nog on
voldoende het verschil beseffen tussen de "Stichting Airborne Museum" en de "Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum".
De Stichting is in het leven geroepen om het Airborne Museum in stand te houden. Het 
bestuur van de Stichting beheert het Museum en bepaalt de beleidslijnen t.a.v. interne 
en externe zaken en activiteiten.
De activiteiten van de Vereniging zijn vooral gericht op het wekken van belangstelling 
voor het Airborne Museum en het verlenen, indien mogelijk en gewenst, van steun en bij
stand aan de Stichting Airborne Museum. Met nadruk wijs ik erop dat de Vereniging niet 
actief betrokken is bij de inrichting of het beheer van het Airborne Museum.
Via onze adviseur, de heer W.J.M.Duyts, die tevens secretaris is van het Stichtings
bestuur, onderhouden beide besturen contact met elkaar. Tussen de Stichting en de Ver
eniging bestaat een vriendschapsband, maar ieder functioneert zelfstandig en heeft een 
eigen verantwoordelijkheid. Als vriend kan en mag onze Vereniging adviezen geven, sug
gesties doen of, indien nodig, materiële of personele hulp aanbieden. Als vriend kan 
het Stichtingsbestuur onze suggesties, aanbiedingen etc., al dan niet gewijzigd, over
nemen of afwijzen. Dit geldt evenzeer in omgekeerde richting.
Ik hoop dat door het bovenstaande ieder misverstand over dit aspect uit de wereld is 
geholpen. Tot ziens op de Algemene Ledenvergadering!

Utrechtseweg 232 
6862 AZ Oosterbeek 
tel.: 085-337710, postgiro nr 4403641

HilÉliÉiBfill

3e Algemene Ledenvergadering op 12 maart a.s.
Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de Je Algemene Ledenvergadering, tevens Jaar
vergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 12 maart a.s. 
om 14.00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk, te Oosterbeek.
De agenda voor de Vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Notulen van de 2e Algemene Ledenvergadering op 20 maart 1982
3. Algemeen Verslag 1982
4. Financieel Verslag en Begroting 1983
5. Bestuursverkiezing
6. Benoeming leden Kascommissie
7. Rondvraag
8. Afscheid aftredend bestuurslid
9. Sluiting.

Toelichting bij punt 5: Aan de beurt van aftreden zijn: de heer J.A.Eykelhoff (herkies
baar) en mevrouw J.Smit-Duchateau (niet herkiesbaar). Het bestuur stelt candidaat:

a, de heer J.A.Eykelhoff
b. de heer C. van Roekel, Benedendorpsweg 119, 6862 WE Oosterbeek.
van de Statuten kruinen de leden tegencandidaten stellen. Een voordracht

• WB
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daartoe dient uiterlijk 10 dagen voor de Vergadering schrif telijk bij de Secretaris te 
worden ingediend, ondertekend door tenminste 10 leden en vergezeld van een bereidver
klaring van de candidaten, die lid van de Vereniging moeten zijn en meerderjarig.
Een half uur vóór aanvang van de Vergadering zal voor de leden het Verslag van de Kas
commissie ter inzage liggen.
Vertoning van de film "Airdrop at Arnhem".
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering zal een Amerikaanse film-documentaire over 
"Operatie Market Garden" worden vertoond. Het commentaar bij deze film, die ca. een 
half uur duurt, wordt gesproken door de bekende C.B.S.-reporter Walter Cronkite.
In september 1944 versloeg Cronkite als jong oorlogscorrespondent de landingen van de 
101ste Amerikaanse Airborne Divisie bij Eindhoven.

Nieuwe uitgave van Frost's boek "A Drop Too Many".
In 1980 verscheen "A Drop Too Many", waarin John Frost zijn belevenissen gedurende de 
Tweede Wereldoorlog beschrijft. Onlangs kwam een tweede, aangevulde editie uit.
Frost was bij het uitbreken van de oorlog in Irak. Na zijn terugkeer in Engeland nam 
hij dienst als parachutist. Hij kreeg grote bekendheid toen hij in februari 1942 een 
succesvolle parachutisten-aanval leidde op een radarstation bij Bruneval in Frankrijk. 
In november 1942 nam Frost als commandant van het 2de Bataljon Parachutisten deel aan de 
eerste grote Britse luchtlandings-operatie in Noord-Afrika. Vervolgens maakte Frost's 
2de Bataljon deel uit van de luchtlandingstroepen die in juli 1943 landden op Sicilië. 
Hierna volgde een periode van training in Engeland.
Op 17 september 1944 sprong Frost met zijn 2de Bataljon af boven de bouwlanden bij Wolf- 
heze. Diezelfde avond bereikte hij met zijn mannen de verkeersbrug in Arnhem, De volgen
de dagen leidde hij de verdediging van het kleine bruggehoofd rond de noordelijke oprit 
tegen de zware Duitse aanvallen. Noch het 2de Leger, noch de rest van de 1ste Britse 
Airborne Divisie kon Frost's troepen ontzetten. Op 20 september werd Frost gewond en 
werd hij afgevoerd in krijgsgevangenschap. Hier eindigt de eerste editie van zijn boek. 
In de tweede editie voegt hij enkele hoofdstukken toe over de tijd na de oorlog, de 
jaarlijkse herdenkingen in Arnhem en de verfilming van Ryan's boek "A Bridge Too Far", 
waarbij hij als adviseur optrad. In het laatste hoofdstuk, "Last Thoughts", laat Frost 
nog eens de fouten de revue passeren, die volgens hem hebben bijgedragen tot het mis
lukken van de Slag bij Arnhem, 
Hoewel Frost's boek in de eerste plaats een persoonlijk verslag is, kan het tevens wor
den gezien als de geschiedenis van het 2de Bataljon Parachutisten in oorlogstijd.
Deze tweede editie verscheen in 1982 bij Buchan & Enright, Publishers, te Londen. Het 
boek kost in Nederland ƒ 48.-

In Memoriam de heer P.Ch.Schijf.
Ons bereikte het bericht dat in Arnhem is overleden de heer P.Ch.Schijf in de ouderdom 
van 70 jaar. De heer Schijf was lid van onze Vereniging.

Jaarverslag over 1982.
Het ledental steeg weer: op 31 december 1982 telde de Vereniging 483 leden in binnen- en 
buitenland (vorig jaar: 37^)-
De 2e Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 20 maart. (Voor een uitgebreid verslag 
van deze vergadering: zie Nieuwsbrief No. 6 van juni 1982). Na afloop een film.
In 1982 verschenen vier Nieuwsbrieven, in Nederlandse zowel als Engelse uitgave. De 
Engelse vertaling was in handen van mevrouw S.Beek-Hobart (3 nummers) en de heer drs. 
A.Groeneweg (1 nummer).
Er werden 2 thema-middagen georganiseerd. Op 26 juni leidden de heren Groeneweg, Van 
Roekel en Voskuil een wandeling langs een aantal punten in Oosterbeek waar in 1944 zwaar 
was gevochten. Op 20 november hield de heer W.Boersma een lezing over de radioverbin
dingen tijdens de Slag bij Arnhem, gevolgd door de vertoning van twee films.
Beide middagen trokken veel bezoekers: resp. 120 en 160 leden waren aanwezig. 
Vertegenwoordiger van onze Vereniging in Groot-Brittannië is Mr.A.Maynard, M.B.E. 
Namens de Stichting Airborne Museum treedt de heer W.J.M.Duyts op als onze adviseur.
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Balans per 31 december 1982

ACTIVA PASSIVA

f

f 16.199,6? ƒ 16.199,67

Exploitatierekening 1982
LASTEN BATEN

3-266,53
ƒ 6.800,— ƒ 10.133,61 ƒ 6.800,— ƒ 10.133,61

Begroting 1983

LASTEN BATEN

Saldo 500,—
ƒ 8.900,— ƒ 8.900,—Saldo

H.A.Hendriks, penningmeester.

350,-
225,—

125,—
300,—

ƒ 3.850,-
- 1.300,—

250,—
- 3'. 000,—

Afdracht Stichting Air- 
bome Museum

Porti, telefoonkosten
Diverse kosten
Drukwerk en kantoorbehoeften

Afdracht Stichting 
Airbome Museum

Contributies
Giften
Rente
Contributie leden Gr.Britt.
Giften idem
Inkomsten uit activiteiten
Diverse inkomsten

Contributies
Giften
Rente
Contributie leden 

Gr.Brittannië
Giften idem
Inkomsten activi
teiten

Diverse inkomsten

Boekjaar
1982

Begroting
1982

f 6.669,92
3.269,05
5.676,20 „’

584,50

349,25
40,41

8.224,72
6.315,29

340,—
930,—

ƒ 7.900,—
p.m.
200,— 
300,— 
p.m.
200,— 
300,—

ƒ 3.257,05
1.142,55
151,70

- 2.315,78

Boekjaar
1982

ƒ 6.764,10
- 1.111,30

382,73
340,—
930,—
333,85
271,63

Kapitaal
Stichting Airborne Museum
Contributies (vooruitontvangen ) -
Schenkingen ( " )-

400,—
- 1.500,—

Kas
Bank
Giro
Sterrekening R.P.S.
Contributies (te ontvangen)
Schenkingen (" " )

Begroting
1982

f 6.375,-

Bericht van de Penningmeester.
Zeer veel leden betaalden reeds hun contributie voor 1983 (met in veel gevallen nog een 
extra bijdrage!) en wij zijn daarvoor zeer erkentelijk.
Vriendelijk verzoeken wij de leden, die hun contributie voor 1983 nog niet overmaakten, 
dit zo spoedig mogelijk te doen met gebruikmaking van de accept-girokaart die speciaal 
voor hen bij deze Nieuwsbrief wordt meegezonden.
Bij voorbaat veel dank voor Uw medewerking.

ƒ 3.175,-
Porti, telefoonkst.- 1.150,— 
Diverse kosten 
Drukwerk en kan

toorbehoeften
Kosten diverse ac

tiviteiten
Saldo
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verschijnen in 1984.

a.s. verschijnen.

R.P.G.A.Voskuil.

Nieuwsbrief No. 10.
De volgende Nieuwsbrief zal vermoedelijk in mei

Nieuw fotoboek over door de oorlog geschonden dorpen op de Zuid-Veluwe.
In augustus I98O verscheen het fotoboek "Oosterbeek Verwoest, 1944 - 1945 » dat werd 
samengesteld door de heer G.H.Maassen. Uit de foto's blijkt hoe groot e verwoes ingen 
waren in het dorp Oosterbeek, waar zich het belangrijkste deel van de Slag bij Arnhem 
had afgespeeld. Maar ook de andere dorpen in de omgeving hadden zwaar geleden van e 
oorlog en daarvan zijn eveneens foto's bewaard gebleven. Een deel hiervan is nu ge
bundeld in het boek "Vier geschonden dorpen, Doorwerth/Heveadorp, Heelsum, Renkum, 
Wolfheze in 1945"» door G.H.Maassen. . .
De schade in deze dorpen en in de nabijgelegen natuurgebieden was voor een belangrijk 
deel het gevolg van de Geallieerde beschietingen op de door de Duitsers in een ver
dedigingslinie herschapen Zuid-Veluwe. Plunderingen en zinloze vernielingen van huizen 
en gebouwen droegen nog extra bij aan de troosteloze aanblik die het gebied in 1945 bood. 
De beschrijving van de foto's is door de samensteller met veel zorg uitgevoerd. Niet 
alleen is de locatie zo exact mogelijk aangeduid, maar ook andere gegevens over de af- 
gebeelde plaatsen zijn, voor zover relevant, vermeld.
"Vier geschonden dorpen" verscheen bij Uitgeverij Hoog en Laag B.V. te Oosterbeek en 
kost ƒ 17,-- Het boek is ook verkrijgbaar in het Airbome Museum.

De kluis van Hartenstein na veertig jaar geopend.
In een meer dan twaalf uur durende operatie is op zaterdag 30 october j.1. de stalen 
deur van de kluis in de kelder van Huize Hartenstein geopend.
Ca. veertig jaar was deze deur gesloten geweest, omdat de sleutel in het begin van de 
oorlog was zoekgeraakt. Gedurende de oorlog hebben de Duitsers geprobeerd de stalen 
deur met springstof te openen. Deze poging mislukte en bovendien werden zowel de deur 
als de stalen sponning door de ontploffing ontzet. Vervolgens hakte men een gat in de 
zijmuur van de kluis, waarna de stalen binnenplaat met springstof werd verwijderd. 
Door het zo ontstane gat kon de kluis worden leeggehaald.
Ditzelfde gat werd in october j.1. opnieuw gebruikt om in de kluis te kunnen komen. 
Sloten-specialist Wim van der Hoogen uit Arnhem zaagde, staande in de kluis, de brand
vrije binnendeur open om bij het slot-mechanisme te kunnen komen. Toen dit mechanisme 
was losgemaakt, bleek de deur echter nog niet open te gaan, omdat hij klem zat in de 
sponning.
Uren zijn de heren Wim van der Hoogen, Martijn Toebosch van de firma Van Amerongen uit 
Arnhem en Berry de Reus met pers-apparatuur bezig geweest de deur open te krijgen, 
hetgeen uiteindelijk na veel moeite lukte,
De kluisdeur wordt nu weer gerepareerd en voorzien van een nieuw slot. De kluis zelf 
is geheel schoongemaakt en hersteld en zal worden gebruikt voor het bewaren van het 
archief.

Kolonel Geoffrey Powell schrijft boek over "Operatie Market Garden".
Kolonel b.d. Geoffrey Powell is bezig met het verzamelen van gegevens voor een nieuw 
boek over "Operatie Market Garden". Powell bezocht daartoe o.a. het Airbome Museum 
in Oosterbeek om rapporten en foto's door te nemen. Ook bezocht hij Nijmegen en 
Eindhoven.
In september 1944 was Powell compagnies-commandant van de C-compagnie van het 156ste 
Parachutisten Bataljon, dat op 18 september 1944 afsprong boven de Ginkelse Heide en 
dat vervolgens deelnam aan de gevechten in Oosterbeek.
Onder het pseudoniem "Tom Angus" publiceerde hij in 1976 het boek "Men at Arnhem"
In 1979 verscheen een Nederlandse vertaling, getiteld "De helden van Arnhem" dat' 
samen met het boek "Een chirurg valt uit de lucht" van Lipmann Kessel en Jota St Jota 
door Omega Boek in Amsterdam werd uitgegeven in één band onder de titel "Van de tarneï’ 
in de hel", (zie ook Nieuwsbrief No. 8 blz. 2). n ae neme±
Powell's nieuwe boek over "Operatie Market Garden" zal



Vrienden van het Airborne Museum

Beste Vrienden,

Drs.J.Smits,voorzitter.
Van de redactie:

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil.

Utrechtseweg 232 
6862 AZ Oosterbeek
tel. : O85-3377IO;postgironr. 4403641

NIEUWSBRIEF No, 10.

MEI 1983

De derde Algemene Ledenvergadering op 12 maart j.1. werd goed bezocht.Uit bijna alle 
delen van het land waren leden aanwezig.Ook onze vertegenwoordiger in Groot-Brittannië, 
Mr.J.Maynard,was er speciaal voor'uit Londen overgekomen.
Het bestuur is verheugd over deze belangstelling,evenals over de toename van het aan
tal leden.Door deze groeiende belangstelling kan de vereniging haar aktiviteiten 
voortzetten en zelfs uitbreiden.Wij hopen hierbij ook dit jaar weer op Uw steun te 
mogen rekenen!
Zoals U weet heeft mevrouw J.Smit-Duchateau tijdens de Algemene Ledenvergadering af
scheid genomen als bestuurslid.Enthousiast,'altijd bereid in actie te komen en onver
moeibaar heeft ze zich ingezet voor de Vereniging;in het bijzonder voor de leden
administratie en voor de layout van de Nieuwsbrief.Wij zijn haar zeer veel dank ver
schuldigd en willen haar graag ook op deze plaats nogmaals hartelijk danken.
Zij is in het bestuur opgevolgd door de heer C.van Roekel,die zich vooral,samen met 
de heer Voskuil,zal bezig houden met de Nieuwsbrief.
Voor dit jaar zijn een tweetal thema-middagen in voorbereiding.Verder zal de Vereni
ging" naar buiten"optreden op de Open Dagen van de Koninklijke Luchtmacht op de vlieg
basis Deelen(9,10 en 11 juni a.s.) en bij de Airborne Wandeltocht in Oosterbeek op 
3 september a.s.Ten bate van het Airbornemuseum zullen artikelen uit de winkel van het 
museum worden verkocht.Tevens zullen te koop zijn twee verschillende stickers en 
een poster,welke door de Vereniging worden uitgebracht.Op Deelen zal bovendien nog 
een speciale,voor de Vereniging ontworpen herdenkings-enveloppe te koop zijn.
Op deze wijze willen wij belangstelling wekken voor en steun verlenen aan het Air
borne Museum.

Voor U ligt nummer 10 van onze Nieuwsbrief.Het verschijnen van dit "jubileumnummer" 
vindt plaats kort na het Eerste Lustrum van het Airborne Museum in Huize Hartenstein. 
Op 11 mei 1978 werd het Museum in haar huidige behuizing geopend.Sinds de opening 
heeft het Museum niet over gebrek aan bezoek te klagen gehad.In het Airborne Museum 
zelf is men voortdurend bezig met het verbeteren en uitbreiden van de collectie.Veel 
bezoekers laten het dan ook niet bij één bezoek,maar komen regelmatig terug.
Dit alles is voor een belangrijk deel te danken aan het enthousiastme en de inzet 
van het bestuur en de medewerkers van het Museum.Vele van hen hebben in de afgelopen 
vijf jaar een groot deel van hun (vrije) tijd gegeven om het Airborne Museum te ma
ken tot wat het nu is.
Ook de Vereniging deelt in de toename van de belangstelling voor de gebeurtenissen 
van september 1944.Het aantal leden vertoont een constante stijging.
Door middel van de Nieuwsbrief trachten we onze leden op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen binnen het Airborne Museum.Wij willen nu gaan proberen om in de Nieuws
brief ook informatie op te nemen over aspecten van de Slag bij Arnhem,die in andere 
publicaties nog niet of nauwelijks zijn behandeld,en waarover vragen bestaan.
We zullen dit doen door het regelmatig uitgeven van bijbladen,die bij de Nieuwsbrief
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11.00 uur

ca.17-00 uur

de Begroting 1983 werden

In memoriam de heer Robert Reinier Schuring.
Ons bereikte het bericht dat op jeugdige leeftijd is overleden de heer R.R.Schuring. 
De heer Schuring was lid van onze Vereniging.

13.00 uur 
14.00 uur
15.30 uur

zullen worden gevoegd.Ons bestuurslid de heer C.van Roekel zal dit gaan verzorgen. 
Wij hopen dat de leden zelf ook regelmatig een bijdrage zullen leveren aan deze 
vorm van documentatie en dat dit experiment een succes zal worden.

R.P.G.A.Voskuil.

Koninklijke Onderscheidingen.
Op 30 april j.1.hebben jhr.mr.H.G.van Holthe tot Echten,voorzitter van de Stichting 
Airbomemuseum,de heer W.Boersma,bestuurslid van de Stichting Airbome Museum en de 
Heer C.van Roekel,bestuurslid van de Vereniging Vrienden van het Airbomemuseum en 
en part-time medewerker,een koninklijke onderscheiding ontvangen.
Mede uit naam van haar leden wil het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Air
bome Museum hierbij gaarne de drie heren van harte gelukwensen met deze onderschei
ding.
Themadag op 2 juli a.s.
Op zaterdag,2 juli a.s. zal een excursie per bus plaatsvinden voor leden van onze 
Vereniging.Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 - 10.30 uur: Ontvangst van de deelnemers met koffie in het Airbome Museum.
10.30 - 11.00 uur: De deelnemers krijgen de gelegenheid kennis te maken met de 

nieuwe audio-visuele presentatie bij de maquette.
: Vertrek van de bus naar Wolfheze en Heelsum.In deze omgeving zul
len een aantal plaatsen worden bezocht die tijdens en kort na de 
landingen een belangrijke rol hebben gespeeld.
Het een en ander zal worden verduidelijkt met grond-en luchtfoto's, 
waarvan een aantal kortgeleden zijn verkregen.
Indien het weer het toelaat zal een korte wandeling worden ge
maakt.

: Lunch in Restaurant West-End.
: Bezoek aan de Ginkelse Heide.
: Bezoek aan het "Verbindingsmuseum" in Ede.In dit museum is een 
grote collectie historische militaire zend-en ontvangstapparatuur 
tentoongesteld.De heer W.Boersma zal als vervolg op zijn in novem
ber gehouden lezing een rondleiding verzorgen,waarbij in het Lij
der aandacht zal worden besteed aan de apparatuur die tijden de 
Slag bij Arnhem is gebruikt.

: Terugkomst bij het Airbome Museum in Oosterbeek.
De kosten van deze excursie bedragen f.25,- per persoon.Bij dit bedrag zijn de kosten 
van de lunch en van een excursiegids inbegrepen.Het bedrag moet uiterlijk voor 20 
juni a.s. zijn overgemaakt op gironummer op gironummer 4403641 t.n.v. Vereniging 
Vrienden van het Airbomemuseum te. Oosterbeek,onder vermelding van "Themamiddag".
Er is plaats voor maximaal 45 deelnemers.Inschrijvingen zullen worden behandeld naar 
volgorde van binnenkomst.Bij ruime overschrijding van het aantal deelnemers bestaat 
de mogelijkheid dat de excursie zal worden herhaald.
Tot ziens op 2 juli!
Enkele punten uit de Algemene Ledenvergadering van 12 maart j.1.
Naast de reeds hierboven door de voorzitter geschreven woorden over de afgelopen 
Algemene Ledenvergadering,moeten nog de volgende punten worden vermeld:
- Er waren 78 leden aanwezig.
- Het Algemeen Verslag 1982,het Financieel Verslag 1982 en 

zonder aanmerkingen aanvaard.
- Bestuursverkiezing.Aan de beurt van aftreden waren de heer Eykelhoff en mevrouw 
Smit-Duchateau.Mevrouw Smit-Duchateau stelde zich niet herkiesbaar.Aangezien door 
de leden geen tegencandidaten waren gesteld,werd de door het bestuur voorgestelde 
candidaat,de heer C.van Roekel,gekozen en werd de heer Eykelhoff herkozen.
Het bestuur is nu als volgt samengesteld:de heer J.Smits,voorzitter;de heer J.A. 
Eykelhoff,vice-voorzitter;mevrouw J.M.de Langen,secretaris;de heer H.A.Hendriks^

tentoongesteld.De
J.M.de
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Tex Banwell overhandigt zijn battledress aan directeur Wilhelm.(foto:B.de Reus.)
Tex Banwell schenkt zijn battledress;
Mr.Keith (Tex) Banwell heeft de battledress,die hij tijdens de Slag om Arnhem had 
gedragen en die hij zorgvuldig had bewaard,geschonken aan het Airbomemuseum. 
Tex Banwell diende bij het lOth. Parachute Batalion,dat op 18 september 1944 af
sprong boven de Ginkelse Heide.Ook na de oorlog heeft Banwell nog vele malen deel
genomen aan de droppings op de Ginkelse Heide tijdens de jaarlijkse september-herden
kingen.
Directeur Wilhelmrman achter de schermen.
De werkzaamheden in het Airborne Museum in Oosterbeek worden uitgevoerd door een 
staf van vaste-en parttime medewerkers.Aan het hoofd van deze staf staat al sinds 
1 november 1979 directeur Wilhelm.Kolonel Wilhelm heeft een lange militaire loop
baan achter de rug.Al in het begin van de oorlog was hij aktief in het verzet.Nadat 
hij in 1942 door de Duitse "Sicherheits Dienst" was gearresteerd,bracht hij enige 
tijd door in het Arnhemse "Huis van Bewaring".In november 1944 wist hij naar Enge
land te komen.Daar kwam hij bij het "Special Operations Executive " (SOE) om te 
worden opgeleid voor speciale operaties.Op Ringway kreeg hij daarvoor een parachu
tistenopleiding.
In mei 1945 vertrok hij naar Ceylon,waar de SOE optrad onder de naam "Force 136". 
In augustus 1945 werd Wilhelm met drie andere parachutisten van de "Anglo Dutch 
Countersection"van Force 136 gedropped boven Sumatra voor het verrichten van ver
kenningen en het verlenen van hulp aan krijgsgevangenen en burger-geïnterneerden. 
In april 1946 volgde een overplaatsing naar Batavia,waar hij in dienst kwam bij de

le penningmeester;de heer R.Fennema,2e penningmeester;de heer C.van Roekel,lid;
de heer R.P.G.A.Voskuil,lid.

- Kas commissie.De heer Kardol,die 2 jaar deel uitmaakte van de kascommissie,trad af. 
De heren van Soest en Bekkers verklaarden zich bereid nog een jaar zitting te nemen, 
als reserve gaf zich op de heer O.Luursema.Hij zal in 1984 de plaats innemen van het 
dan aftredende lid van de kascommissie.

foto:B.de
commissie.De


-ij

ver
en

Nieuwe artikelen in de museum-winkel.
Sinds kort is in het Airbome Museum een nieuwe auto-sticker te koop. De sticker 
toont een lichtblauwe Pegasus op een paarsrode(maroon) achtergrond.Andere nieuwe 
artikelen zijn T-shirts,sweaters,shawls(speciaal ontwerp) en een tegeltje met de 
afbeelding van Huize Hartenstein.
Postzegelautomaat in het Museum.
Opveler verzoek is in de koffiekamer van het museum een postzegelautomaat opgehangen. 
Er zal tevens een brievenbus worden geplaatst.
Audio-Visuele Inleiding over Market-Garden.
De installatie van de apparatuur voor audio-visuele presentatie van de operatie 
Market-Garden nadert haar voltooiing.Deze door een computer gestuurde installatie 
geeft in Nederlands,Engels,Duits of Frans een overzicht van de gebeurtenissen in 
1944,terwijl gelijktijdig door presentatie van dia's en het oplichten van lampjes 
op de maquette een bijzonder goede inleiding wordt gegeven voor het verdere museum- 
bezoek.De Nederlandse versie is al enige tientallen keren gebruikt;de andere talen 
zullen ingevoerd worden als de onvermijdelijke kinderziekten zijn overwonnen.
Interessant boek herdrukt.
Een niet meer verkrijgbaar boek is herdrukt.Het betreft het door wijlen Th.A.Boeree 
geschreven "Kroniek van Ede" gedurende de bezettingstijd.Dit opnieuw door de fa. 
Gijsbers & Van Loon uitgegeven boek-bevat een uitgebreide documentatie over het 
zet van de Nederlandse partizanen op de Veluwe,evenals de mislukte luchtlanding 
de lotgevallen van de parachutisten op de Veluwe,Het boek is bij de uitgever en 
in de boekhandel voor f.29,50 te koop.
Nieuwsbrief No 11.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in begin september.

Militaire Inlichtingen Dienst.Een half jaar later werd hij geplaatst bij de Para
chutisten Opleidingsschool in Hollandia op het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea. 
In 1948 keerde hij terug naar Nederland.Twee jaar later vertrok hij weer,dit keer 
naar Korea.Daar raakte hij tijdens een actie gewond.
Na terugkomst in Nederland diende hij ondermeer bij de staf van het Commando Taktische 
Luchtstrijdkrachten en het Directie Personeel van de Koninklijke Luchtmacht.
Voorts was hij commandant van de 3e groep Geleide Wapens en de Koninklijke Kader- 
school Luchtmacht.
In 1965 werd hij bevorderd tot luitenant-kolonel en drie jaar later tot kolonel. 
Kolonel Wilhelm is drager van de parachutistenwing met gouden lauwerkrans voor het 
maken van operationele sprongen.
Hij is vele malen onderscheiden in binnen-en buitenland.
Open Dagen op de vliegbasis Deelen.
De Vereniging zal met een stand vertegenwoordigd zijn op de Open Dagen op de vlieg
basis Deelen ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Koninklijke Luchtmacht 
op 9»10 en 11 juni a.s.
Mede in verband hiermee heeft het Bestuur een nieuwe sticker,een herdenkings-envelop- 
pe en een poster laten maken,die in genoemde stand verkocht zullen worden.
Op de sticker is een aantal Dakota's in de lucht afgebeeld op een lichtblauwe achter
grond. Prijs f.1,- per stuk.
Op de herdenk!ngsenveloppe staat een luchtfoto van de gebombardeerde vliegbasis 
Deelen.Deze foto werd gemaakt op 6 september 1944,elf dagen voor het begin van "Ope
ratie Market Garden".De enveloppe zal worden voorzien van een nog niet eerder gebruikt 
veldpoststempel.
Er zullen 100 enveloppen worden gereserveerd voor onze leden.Speciale prijs voor U 
f.4,- per stuk,inclusief verzendkosten.(één exemplaar per lid.)
De poster heeft als onderwerp "De start van Operatie Market" en toont in kleur een 
aantal Dakota's klaar voor hun vertrek naar Nederland.Speciale prijs voor U f.5>- 
per stuk,inclusief verzendkosten.
U kunt deze artikelen bestellen door overmaking van het bedrag op onze girorekening 
nr 44o3641,onder vermelding van de gewenste artikelen en hun aantallen.
Na 11 juni zal e.e.a. U dan zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

Mevrouw J.M.de Langen,le secretaris.

bezoek.De
J.M.de


Vrienden van het Airborne Museum

NIEUWSBRIEF No.11.
SEPTEMBER I983.

Beste Vrienden,
Onze eerste thema-dag kan zonder meer als geslaagd gekwalificeerd worden.De belangstelling 
en de betrokkenheid van de aanwezigen was groot.De voorbereidingen door de heren van Roe- 
kel en Voskuil,de gekozen route,het getoonde fotomateriaal en de toelichting waren voor
treffelijk.Dat we in de toekomst op dit spoor zullen voortgaan staat vast.
Propaganda voor en verkoop ten bate van Museum en Vereniging waren het doel van onze 
aanwezigheid op de Open Dagen van de Klu op de vliegbasis Deelen,de dagen voor gehandi
capten in de Eusebius Kerk te Arnhem en de Open Dag op de LEIS te Schaarsbergen.Deze 
activiteiten,onder de bezielende leiding van Mevrouw de Langen,kunnen eveneens geslaagd 
genoemd worden:nieuweleden,mooi financieel resultaat en vele bezoekers gestimuleerd het 
Museum te bezoeken.In gesprekken bleek dat velen niet weten dat het Museum niet meer 
in kasteel Doorwerth gevestigd is,maar haar eerste lustrum in "Hartenstein" al gevierd 
heeft!
Tijdens de Airborne Wandeltocht op 3 september a.s. zullen we een propaganda/verkoop- 
stand aan de Utrechtseweg in Oosterbeek hebben.De baten van deze wandeltocht,georgani
seerd door de Politie Sport Vereniging Renkum,komen onder meer ten goede aan de Stich
ting "Lest we forget",die financiële steun verleent aan Arnhem veteranen en nabestaanden 
die een Pelgrimage naar Oosterbeek/Arnhem niet zelf kunnen betalen.

J.Smi ts, voorzitter.

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.:085-337710;postgironr.44-03641

Redactie:
Drs.R.P.G.A. Voskuil.

Programma van de 39e herdenking van de Slag bij Arnhem,
Onderstaand programma werd ons beschikbaar gesteld door de Stichting "Lest We Forget."
Donderdag 15 september: Ca.20.00 uur - Aankomst van de Britse en Poolse pelgrims aan de 
achterzijde van het Gemeentehuis in Oosterbeek.
Vrijdag 16 september:18.00 uur - Algemene Jaarvergadering van de Arnhem Veterans Club 
in de Concertzaal in het Benedendorp in Oosterbeek.
20.00 uur - Reunie van de Arnhem Veterans in dezelfde zaal.Zowel de Jaarvergadering als 
de Reünie zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de Arnhem Veterans Club.
Zaterdag 17 september:9-00 uur - Verzamelen bij het Stadhuis in Arnhem voor deelname 
aan de kranslegging bij de Rijnbrug om 9-30 uur.Parkeren op de Markt tegenover het 
Stadhuis.Aan de kinderen van de gastgezinnen wordt gevraagd een boeketje bloemen te leggen bij het monument in de Berenkuil.

Brigadier G.Chatterton leidt de 39e "Arnhem-Pilgrimage".
Brigadier George Chatterton zal in september optreden als leider van de Engelse pelgrims 
tijdens de 39e Arnhem Herdenking.
Chatterton had gedurende de oorlog de leiding bij de opbouw en de organisatie van het 
Glider Pilot Regiment.
Toen op 17 september 1944 het "British Airborne Corps Headquarters"in 28 gliders naar 
Nijmegen werd overgevlogen,bestuurde Chatterton de Horsa van Generaal Browning.
De Brigadier is auteur van het boek "The Wings of Pegasus",the story of the Glider Pilot 
Regiment.

worden.De
groot.De
hebben.De
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- Holy Communion Service in de Ned.Herv.Kerk in het

- Boottocht op de Rijn voor de pelgrims en genodigden.

Maandag 19 september: Vertrek van de Britse en Poolse gasten.
Engelse museumgids weer verkrijgbaar.

omdat

De Engelse editie van de museumgids,die al enige tijd was uitverkocht,is herdrukt. 
Van die gelegenheid heeft men gebruik gemaakt om ook een nieuwe Nederlandse editie 
uit te brengen.
In de tekst van beide gidsen zijn kleine aanvullingen aangebracht.Bovendien zijn de 
boekjes nu uitgevoerd met een keurige drukletter op kunstdrukpapier,waardoor ook de 
foto's beter uitkomen.
De prijs is gelijk gebleven:fl 1,-.
Gift uit Zwitserland.
Onlangs ontving het Airborne Museum een pakje uit Zwitserland met twee lege blikjes, 
waarin Engelse "Capstan"sigaretten hadden gezeten.In de begeleidende brief stond dat 
de blikjes afkomstig waren van in september 1944 gedropte voorraden,die in Duitse 
handen waren gevallen .. . !

in het Stadhuis te Arnhem.
Ginkëlsë Heide.Na de dropping is er een

Herdruk van Sosabowski's boek verschenen.
In 1960 verscheen in Engeland het boek "Freely I Served" van de Poolse Generaal-Majoor 
Stanislaw Sosabowski,GBE.In hetzelfde jaar kwam de Nederlandse vertaling uit onder de 
titel "Ik vocht voor de Vrijheid".
In dit boek vertelt Sosabowski over zijn leven,dat voor een belangrijk deel in dienst 
heeft gestaan van de strijd voor een onafhankelijke Poolse natie.
Zijn eerste krijgservaringen deed hij op tijdens de Eerste Wereldoorlog.Toen in 1939 
de Duitsers Polen binnenvielen,nam hij als kolonel deel aan de strijd.Na de nederlaag 
van Polen werd hij aktief in het Poolse verzet.Tijdens een geheime missie naar Honga
rije kreeg hij de opdracht om naar Frankrijk te gaan om daar mee te helpen aan de op
bouw van een Pools leger.Toen ook Frankrijk door de Duitsers werd veroverd,week Sosa
bowski uit naar Engeland.Daar vormde hij in 1941 een "Onafhankelijke Poolse Parachu
tisten Brigade",die zou moeten worden ingezet bij de bevrijding van Polen.Uiteinde
lijk werd de Poolse Brigade echter ingedeeld bij de Eerste Engelse Airborne Divisie. 
Tijdens de Slag bij Arnhem,op 21 september 1944,sprong de Brigade af bij Driel om de 
Engelsen te helpen,die ten noorden van de Rijn waren ingesloten.Helaas wisten maar on
geveer 200 Poolse parachutisten het Engelse bruggehoofd in Oosterbeek te bereiken.
De rest van de Brigade vocht door in Driel tot het einde van de Slag bij Arnhem. 
Sosabowski eidigt zijn boek met een kritische beschouwing over het mislukken van de 
Slag bij Arnhem.
Sosabowski overleed in 1967 in Londen,waar hij zich na de oorlog had gevestigd 
hij niet terug kon naar Polen.
De herdruk van "Freely I served" verscheen bij "The Battery Press",Nashville Tennes- 
see,U.S.A.In Nederland is het boek o.a. verkrijgbaar bij boekhandel Gysbers & Van 
Loon in Arnhem en boekhandel de Weerd in Apeldoorn.Prijs;fl.48,~.

- Taptoe op de markt voor het Gemeentehuis in Oosterbeek.
- Social Evening met dansen voor alle Britse gasten met hun gastgezinnen

Zondag 18 september: 8.3O uur
Benedendorp in Oosterbeek.
9.3O uur - Mis in de R.K.Kerk aan de Utrechtseweg in Oosterbeek.
11.00 uur - Herdenkingsdienst onder auspiciën van het Airborne Forces Security Fund 
op het Airbomekerkhof in Oosterbeek.Uit naam van de Vereniging van Arnhem Veteranen 
verzoeken wij U vriendelijk tijdens de dienst op het kerkhof niet te roken of luid te 
spreken.
14.00 uur

10.00 uur - Officiële receptie door het Gemeentebestuur
12.00 uur - Dropping van parachutisten op de --- -
korte herdenkingsplechtigheid bij het monument op de Ginkelse Heide. 
15.00 uur - Kranslegging bij het Poolse monument in Driel.
19.45 uur t.
21.00 uur
in de Concertzaal in Oosterbeek.



Medailleset geschonken.
Het Airborne Museum ontving de medailleset van Sergeant Sidney John Goulding.Sergeant 
Goulding deed dienst in het Royal Army Medical Corps van 1938 tot 19^7 en in het lOth 
Batalion The Parachute Regiment van 19^7 tot 1960.
De set bestaat uit de volgende medailles:Africa Star met gesp,Italy Star,France and 
Germany Star,Defence Medal,War Medal,Coronation Medal en TA Efficiency Medal met gesp.
Poolse draagspeld weer verkrijgbaar.
De kleine draagspeld,voorstellende de Poolse adelaar met krans is sinds enige tijd 
weer in de museumwinkel verkrijgbaar.
De Poolse adelaar met krans was tijdens de oorlog het embleem van de Poolse parachu
tisten.De prijs van deze speld bedraagt fl.l3,-.Een deel van de opbrengst is bestemd 
voor de Poolse Oud-strijders Associatie.
Poolse uniformjas geschonken.
Het Airborne Museum is onlangs in het bezit gekomen van een uniformjas van de Poolse 
generaal Sikorski.Generaal Sikorski was in de Tweede Wereldoorlog oprichter van de 
Vrije Poolse Strijdkrachten,waarvan ook de Eerste Poolse Parachutisten Brigade deel 
uitmaakte.Hij kwam op 4 juli 19^3 om bij een vliegtuigongeluk.

De stand van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum op de Vliegbasis Deelen 
tijdens de Open Dagen van de Koninklijke luchtmacht.
Links op de voorgrond mevrouw de Langen.Achter de balie o.a.Berry de Reus,de heer 
de Ruyter en Jan Smits,zoon van onze voorzitter.

Airborne Museum goed beveiligd.
Bij de inrichting van het Airborne Museum in I978 is voor meer dan 65.000 gulden een 
elektronische beveiligings-installatie aangelegd.Deze installatie beveiligt het ge-
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bouw tegen inbraak en brand.Bovendien zijn alle vitrines en diorama s afzonderlijk 
tegen diefstal beveiligd.De installatie staat in rechtstreeks 
tie-bureau en de brandweer.
Originele Dakota voor Normandisch Airborne Museum.
Het Airborne Museum in Sainte Mère Eglise(Normandië) heeft er sinds enige maanden, een 
zeer bijzondere trekpleister bij.In een speciaal hiervoor geconstrueerde overkapping 
is een originele Amerikaanse Douglas C-4? "Troup Carrier"opgesteld.Dit exemplaar,dat 
behoorde tot de 439e Troop Carrier Group,is een van de ongeveer 1000 Dakotas waaruit... 
in de nacht van de 82e en 101e Amerikaanse Airborne Divisie afsprongen boven Normandie. 
Het initiatief voor de oprichting van dit "Dakota Museum" is afkomstig van de heer 
Yves Tariel,voorzitter van de Franse "Ligue d'Amitié Parachutiste".De hee.r Tariel be- 
steedde enkele jaren aan de voorbereidingen en de uitvoering van dit projeet,waarbij 
hij hulp kreeg van vele instellingen in binnen-en buitenland.Voor zijn onderzoek naar 
de geschiedenis van de tentoongestelde Dakota en van de operaties waaraan dit toestel 
deelnam,bracht Yves Tariel o.a. enkele bezoeken aan het Airborne Museum in Oosterbeek. 
De in Sainte Mère Eglise opgestelde Dakota had namelijk ook deel genomen aan "Operatie 
Market"in september 1944,waarbij het toestel o.a. parachutisten van de 82e Amerikaan
se Airborne Divisie naar de dropping-zones bij Nijmegen vervoerde.De gelden,die nodig 
waren voor het Dakota Museum,werden voor een belangrijk deel in Amerika bijeengebracht 
door oud-parachutisten van de 82e en 101e Amerikaanse Airborne Divisies.De opening van 
het Museum op 6 juni van dit jaar werd o.a. bijgewoond door enkele van de oorspronke
lijke bemanningsleden van het toestel,die hiervoor uit Amerika waren overgekomen.
Nieuw boek over de Engelse gliders tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Onlangs verscheen van de schrijver Alan Lloyd een nieuw boek over de Engelse gliders. 
Hij geeft hierin een overzicht van de ontwikkeling van de gliders en de operaties waar
bij zij werden gebruikt.Lloyd heeft hiervoor een groot aantal oud-gliderpiloten geïn
terviewd. Hun verhalen vormen de basis van dit boek.De rol van het Glider Pilot Regi
ment is reeds in verschillende boeken beschreven,maar toch is Lloyd erin geslaagd ook 
een aantal minder bekende voorvallen te beschrijven,zoals bv.het overvliegen van 30 
Horsa's naar Noord-Afrika als voorbereiding voor de landingen op Sicilië.Deze landin
gen en vooral de chaotische omstandigheden waaronder deze plaatsvonden worden uitge
breid behandeld.De glider-landingen in Normandie,die zowel 's nachts als overdag plaats
vonden, werden mede door de ervaringen van Sicilië een succes.
Bijna eenderde deel van het boek is gewijd aan de Slag bij Arnhem,waaraan meer dan 
1200 gliderpiloten deelnamen.De vele in het boek opgenomen ooggetuigeverslagen geven 
een goed beeld van de landingen en van de daarop volgende dagen,waarin de gliderpilo
ten optraden als gevechtstroepen.De gliderpiloten werden niet alleen ingezet als ver- 
dedigers van bepaalde sectoren,maar ze fungeerden tevens als bewakers van Duitse 
krijgsgevangenen en als gids bij de terugtocht in de nacht van 25 op 26 september 1944. 
Na de Slag bij Arnhem,waarvan meer dan de helft van de gliderpiloten niet terugkeer
den, moest het Glider Pilot Regiment snel de verliezen aanvullen en zich voorbereiden 
op de "RhineCrossing" in maart 1945.Hoewel de gliderlandingen bij die operatie in het 
algemeen succesvol verliepen,waren de verliezen aanzienlijk.Het was de laatste grote 
luchtlandingsoperatie waarbij gliders werden gebruikt.
"The Gliders" door Alan Lloyd is uitgegeven door Leo Cooper,London
MINI-STORY III. Beschadigde trein bij de spoorbrug te Oosterbeek,
In 1945 stond er een passagierstrein op de spoordijk tussen het station Oosterbeek- 
Laag en de spoorbrug.
WIE - weet er iets van? 
WAT - is daar gebeurd? 
WAAROM - is dat gebeurd? 
WANNEER - is het gebeurd?
Reacties gaarne aan G.van Roekel,Benedendorpsweg 119 - Oosterbeek of op het Museum 
telefoon 085-333261.
NIEUWSBRIEF No 12,
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in november, 
erratum:blz 4,regel 9 :in de nacht van 5 op 6 juni 1944 de ca 15000 parachutisten
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R.P.G.A. Voskuil, redacteur.

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel. : O85-33771O> postgironr. 4403641
De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Redactie:
Drs .R.P.G.A. Voskuil

NIEUWSBRIEF No ,12.
OCTOBER I983

Beste Vrienden,
Velen hebben in september weer deelgenomen aan de jaarlijkse herdenking van de 
Slag om Arnhem. Het lijkt alsof het aantal mensen dat hierbij aanwezig wil zijn 
ieder jaar toeneemt. Zelfs de dit jaar gestaag vallende regen heeft maar weinigen 
ervan weerhouden om op zondag 18 september naar het Airborne Kerkhof te komen. 
Hoewel de Slag om Arnhem al meer dan 39 jaar geleden plaats vond, blijft deze 
gebeurtenis veel mensen bezig houden. Wij merken dat ook als Vereniging. Niet 
alleen neemt het aantal leden snel toe, maar ook de vele reacties op de inhoud 
van de Nieuwsbrieven en de Mini-stories wijzen erop dat die dramatische september
dagen van 1944 nog niet zijn vergeten.
Ook van Engelse zijde neemt de belangstelling toe en wij prijzen ons gelukkig dat 
ons voormalig bestuurslid Susana Beek-Hobart iedere keer weer bereid is om de nu 
al uit zes pagina's bestaande Nieuwsbrief geheel belangeloos in het Engels te ver
talen. Onze vertegenwoordiger in Groot-Brittannië, Mr. A.Maynard M.B.E., zorgt voor 
de verzending van de Nieuwsbrieven naar onze Engelse leden.
Wij hopen dat we met onze Nieuwsbrieven een kleine bijdrage leveren aan het ver
sterken van de vriendschapsbanden, die in de loop der jaren zijn gegroeid tussen 
ons en onze Engelse vrienden.

Snelle groei van onze Vereniging.
Sinds één januari van dit jaar heeft onze Vereniging er meer dan 80 nieuwe Neder
landse leden bijgekregen. Het aantal Nederlandse leden bedraagt nu bijna 500.

Thema-middag met lezing en films op zaterdag 26 november a.s.
Op zaterdag 26 november zal in restaurant "De Westerbouwing” bij Oosterbeek 
een thema-middag worden gehouden. Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 uur: Lezing van Drs.W.H.Tiemens getiteld "Arnhem, Diogenes en de Teerosen". 
De heer Tiemens zal spreken over de aktiviteiten van de Duitse luchtmacht tijdens 
de Slag bij Arnhem en over de rol van de Duitse radar-bunker "Diogenes" bij Schaars- 
bergen en de radio-peilstations, de "Teerosen" bij Terlet.
15.00 uur: Pauze van ongeveer 30 minuten.
15.30 uur: Vertoning van de nieuwe video-film over de Britse Medische Dienst 
tijdens de Slag bij Arnhem. De opnamen voor deze film, waarin de belevenissen 
van Dr.Stuart Mawson centraal staan, werden vorig jaar oktober gemaakt ( zie 
Nieuwsbrief no. 8 ).
16.00 uur: Vertoning van de BBC video-film over de Engelse filmer Mike Lewis.
Lewis was een van de drie cameramannen van de "Army Film and Photographic Unit", 
die in september 1944 meeging met de Eerste Engelse Airborne Divisie om de lan
dingen en de gevechten bij Arnhem vast te leggen.
16.30 uur: Einde thema-middag.
( Restaurant "De Westerbouwing" is gelegen aan de Oude Oosterbeekse Weg, ongeveer 
één kilometer westelijk van de Oude Kerk in het Benedendorp in Oosterbeek.
"De Westerbouwing" is te bereiken met buslijn 6 vanaf het Station Arnhem ).
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Uw contributie aan de kassa

Mr. Jebbitt schenkt zijn rode baret aan het Airborne Museum.
Mr.D.O.Jebbitt, die tijdens de Slag om Arnhem was ingedeeld bij de "181 Airlanding 
Field Ambulance", heeft zijn rode baret met speld geschonken aan het Airborne Museum. 
Op 17 september 19^4 vertrok soldaat Jebbitt met zijn eenheid vanuit Brize Norton 
met een Horsa glider naar Arnhem. Na de landing werd bij Wolfheze een tijdelijke 
verbandpost opgezet. De volgende dag, maandag 18 september, bereikte de 181 Air
landing Field Ambulance Oosterbeek, waar hotel Schoonoord werd ingericht als 
hospitaal.
Jebbitt's functie binnen de eenheid was eigenlijk "orderly room clerk", maar 
toen de stroom van gewonden steeds toenam werd ook het administratief personeel 
ingezet bij het geven van direkte medische hulp. Gedurende de rest van de Slag om 
Arnhem hielp Jebbitt als soldaat-verpleger bij het verzorgen van de gewonden, 
gaf hij eerste-hulp en assisteerde hij bij kleine operaties. Hij ging hiermee door 
in het hospitaal in Apeldoorn en tijdens zijn verblijf in het krijgsgevangenkamp 
in Duitsland.
Na de oorlog klom Jebbitt op tot de rang van kolonel. Hoewel hij als militair 
inmiddels is gepensionneerd, bekleedt hij nog steeds een burgerfunctie bij het 
"Royal Army Medical Corps" in Aldershot.

Brigadier Chatterton bezocht het Airborne Museum.
Als leider van de Pilgrimage trad trad afgelopen september op Brigadier George 
Chatterton O.B.E. D.S.O.( Retd.). Gedurende de oorlog commandeerde hij het 
"Glider Pilot Regiment".
Het "Army Air Corps" had speciaal een vliegtuig van het type "Beaver" ter be
schikking gesteld om Chatterton naar Nederland over te vliegen. De route van het 
toestel leidden o.a. over de terreinen bij Groesbeek, waar Chatterton op 17 sep
tember 19^ met zijn Horsa Glider was neergekomen.
Bij aankomst op het vliegveld Teuge bij Apeldoorn werd Chatterton opgewacht door 
de heer Van Roekel, die op verzoek van het "Airborne Forces Sucurity Fund" optrad 
als begeleider van de Brigadier tijdens zijn verblijf in Nederland.
Chatterton werd vergezeld door de ex-gliderpilot Mr.Peter Clarke, die op 17 sep
tember 194^ met zijn glider was geland op de bouwlanden bij Rijerscamp, ten 
noorden van de spoorbaan bij Wolfheze.
Op zaterdag 17 september brachten Chatterton en Clarke een bezoek aan het Airborne 
Museum, waar zij werden rondgeleid door directeur Wilhelm. Aan het eind van het 
bezoek vond een interview plaats met Brigadier Chatterton, dat op video werd 
opgenomen.

Bericht van de Penningmeester.
Bij deze Nieuwsbrief treft U een accept-girokaart aan voor Uw contributie- 
betaling. U wordt vriendelijk verzocht Uw contributie zo spoedig mogelijk 
per giro aan ons over te maken. U krijgt Uw lidmaatschap-, resp. gezinskaart 
daarna prompt toegezonden. Indien U onze thema-middag op 26 november a.s 
bezoekt, dan kunt U eventueel Uw contributie ter plekke betalen en Uw kaart 
meenemen.
Het is helaas vanaf heden niet meer mogelijk om 
van het Airborne Museum te betalen.

Artikel "Ontsnapping over de Rijn" door Drs.W.H.Tiemens.
In het maandblad van de verzekeringsmaatschappij Victoria-Vesta van september 1983 
is het verhaal gepubliceerd over de belevenissen van Brigade-generaal G.W.Lathbury 
en soldaat John Hogg na de Slag om Arnhem. Beiden behoorden tot de groep van enkele 
honderden Engelse militairen, die na de Slag om Arnhem niet met de restanten van 
de Airborne Divisie over de Rijn hadden kunnen terugtrekken en waren ondergedoken 
in het gebied tussen Arnhem en Ede. Via het Verzet kwamen beiden terecht in het 
landhuis "De Lange Hut", dat stond in de bossen ten noorden van het restaurant 
"West-end". Het huis, dat werd bewoond door mejuffrouw Jeanne Lamberts en haar 
oude moeder, zat vol evacuees uit Arnhem. Jeanne Lamberts hield Lathbury en Hogg 
enige tijd verborgen in het huis. Op 25 oktober 194^ konden zij tijdens "Operatie 
Pegasus I" over de Rijn ontsnappen.
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Nabestelling van oude Nieuwsbrieven.
Regelmatig wordt gevraagd of het mogelijk is om oude nummers van de Nieuwsbrief 
na te bestellen. Hiervoor is nu de volgende regeling getroffen. Oude nummers 
kunnen, voor zover de voorraad strekt, worden nabesteld door overschrijving 
van f.2,- per nummer op gironummer W)3641 van de Vereniging Vrienden van het 
Airborne Museum in Oosterbeek. Op de girokaart moet duidelijk worden vermeld 
welke nummers men wenst. Indien van een bepaald nummer de Nederlandse editie is 
uitverkocht, zal een Engelse editie worden toegezonden. Indien echter uitdruk
kelijk om Nederlandse edities wordt gevraagd, zullen van de uitverkochte nummers 
fotocopiëen worden gemaakt. De prijs van f.2,- is inclusief verzendkosten.

Kijker van Engelse scherpschutter geschonken.
Evert van Roekel, zoon van ons bestuurslid Chris van Roekel, heeft een door 
hem gevonden Engelse kijker van een scherpschuttersgeweer ("sniper-kijker") 
aan het Airborne Museum geschonken. De kijker kwam enige tijd geleden bij 
graafwerkzaamheden tevoorschijn uit de sloot achter de Oude Kerk in het 
Benedendorp in Oosterbeek. Naar alle waarschijnlijkheid is de kijker daarin 
terecht gekomen toen het restant van de Eerste Engelse Airborne Divsie in de 
nacht van 25 op 26 september 19*l4 via de uiterwaarden terugtrok over de Rijn.

Brigadier Chatterton (midden) en Mr. Clarke (links) bekijken met 
directeur Wilhelm het model van de drie Horsa gliders, dat werd 
vervaardigd door de heren Belonje en Van Pelt, (foto: B.de Reus)

Uitgave van een nieuwe herdenkingsenveloppe.
Ter gelegenheid van de 39e Airborne Herdenking heeft het Airborne Museum een 
speciale enveloppe uitgegeven, waarop het embleem van het Army Air Corps en 
een drietal Horsa gliders staan afgebeeld. Iedere enveloppe is genummerd en 
de totale oplage bedraagt slechts 4?5 exemplaren. De prijs is f.5,-.

B.de


- 4 -

Het onderwerp van Mini-story IV.
Donderdag 21 september 1944 is door veel Engelse soldaten, die op dat moment 
waren ingesloten binnen de perimeter in Oosterbeek, aangeduid als "Black Thursday" 
( "Zwarte Donderdag" ). Zwaar Duits gemotoriseerd geschut stond vlak voor de 
oostelijke linies van de "Lonsdale Force". Er dreigde een doorbraak. Toen opeens 
vielen er zware granaten op Duitse uitgangsstellingen rond de perimeter. Deze 
granaten werden afgevuurd door kanonnen van het Tweede Leger bij Nijmegen.
Hoe kwam dit kontakt tussen de ingesloten luchtlandingstroepen en het Tweede 
Leger tot stand ? Dit verhaal zal worden gepubliceerd in Nieuwsbrief no. 13.
Nieuwsbrief no. 13 verschijnt in januari 1984.

Gesigneerde exemplaren van het boek "The Wings of Pegasus".
Tijdens zijn bezoek aan het Airbome Museum heeft Brigadier Chatterton aangeboden 
om in Engeland een aantal exemplaren van zijn boek "The Wings of Pegasus" te 
signeren, waarna deze boeken naar het Airbome Museum zullen worden gestuurd 
om te worden verkocht. Als er leden zijn, die belangstelling hebben voor zo’n 
gesigneerd exemplaar, dan dienen zij dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. 
Dit kan geschieden door het sturen van een briefkaart aan: De Curator, Airborne 
Museum, Utrechtseweg 232, 6862 AZ, Oosterbeek. Er zal slechts een beperkt aantal 
exemplaren ( 5° stuks ) beschikbaar zijn en de verzoeken zullen worden behandeld 
in volgorde van binnenkomst. Verzendkosten worden extra in rekening gebracht.

Herdruk van het boek "The Wings of Pegasus".
Onlangs verscheen een herdruk van het boek "The Wings of Pegasus", door Brigadier 
George Chatterton O.B.E. D.S.O.( Retd. ). In het boek, waarvan de.eerste druk ver
scheen in 1962, wordt de geschiedenis beschreven van het Glider Pilot Regiment.
De vrijwilligers, die afkomstig waren uit vele Engelse regimenten, werden opgeleid 
tot zweefvliegtuig-piloot. Op initiatief van Chatterton ontvingen de zweefvliegtuig
piloten bovendien een zware militaire training, zodat ze na de landing daadwerkelijk 
konden deelnemen aan de strijd.
De eerste operatie waarbij op grote schaal zweefvliegtuigen werden gebruikt, was 
de landing op Sicilië in juli 1943. Mede door de veel te korte voorbereidingstijd 
en het gebrek aan ervaring,, werden bij deze landing zware verliezen geleden.
De landingen in Normandië op 6 juni 1944 en die in Zuid-Frankri jk op 11 augustus 
1944 verliepen vrijwel geheel volgens plan.
In september 1944 volgden de landingen bij Eindhoven, Nijmegen en Arnhem.
Chattertonzelf landde met het Hoofdkwartier van het Airbome Corps bij Nijmegen 
en maakte daar de strijd mee. Het mislukken van de Slag om Arnhem betekende een 
zware slag voor het Glider Pilot Regiment. Meer dan de helft van de gelandde 
glider-piloten keerde niet terug. Om de grote verliezen aan de vullen werden 
1500 net opgeleidde RAF-piloten gerecruteerd, die werden omgeschoold tot zweef
vliegt uig-piloot .
De "Rhine-Crossing" in maart 1945 was de laatste grote luchtlandings-operatie 
van de oorlog.
Na afloop van de oorlog werd het Glider Pilot Regiment sterk ingekrompen.
In 1951 kwam er een einde aan het tijdperk van de militaire zweefvliegtuigen.
De overgebleven piloten gingen over naar de"Air Observation Post Flights"van 
de RAF. Op 31 augustus 1957 werd het Glider Pilot Regiment officieel opgeheven, 
waarna op 1 september de oprichting volgde van het nieuwe "Army Air Corps", dat 
tot op heden haar thuisbasis heeft op Middle Wallop.
Chatterton heeft voor de samenstelling van zijn boek gebruik gemaakt van zijn 
eigen dagboek-aantekeningen en van ooggetuige-verslagen van zweefvliegtuig- 
piloten. Deze herdruk, die verscheen bij de "Battery Press", kost f.57,-.

Verklarende tekst bij het Airbome Monument in Oosterbeek.
Op 9 september j.1. is bij het Airbome Monument in Oosterbeek een zuil geplaatst, 
met daarop in vier talen een kort overzicht van de Slag bij Arnhem en een beschrij
ving van het monument. De tekst, die vroeger bij het monument stond opgesteld in 
twee houten kastjes en die was samengesteld door het toenmalige Airbome Comité, 
is geheel ongewijzigd op de nieuwe zuil overgenomen.
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Grote belangstelling voor het bronzen parachutisten-beeldje.
De belangstelling voor het bronzen parachutisten-beeldje, dat onze Vereniging heeft 
laten ontwerpen, is erg groot. Alleen al in Nederland zijn meer dan honderd beeldjes 
besteld. De eerste exemplaren zijn reeds verzonden.

Vertoning van twee films na afloop van de Algemene Ledenvergadering.
Na afloop van de 4e Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging zullen een tweetal 
films worden vertoond.
De eerste film die wordt gedraaid is getiteld "Thuiskomst". Deze film-documentaire 
werd in 1945 gemaakt door R.Hornecker in opdracht van de Gemeente Arnhem. De film 
toont ons hoe de Arnhemmers terugkeerden in hun gehavende stad en hoe zij die weer 
enigszins leefbaar trachtten te maken. Enige jaren geleden werd "Thuiskomst" voor 
het eerst voor de Vereniging gedraaid. Op veler verzoek wordt de film, die ter beschik
king wordt gesteld door het Gemeentearchief van Arnhem, nu herhaald.
Vervolgens wordt vertoond een serie nieuwsjournaals over de herdenkingen van de Slag 
bij Arnhem uit de jaren 1946, 194?, 195^ en 1955- Deze film-journaals zijn kortgeleden 
voor het Gemeentearchief van Renkum aangekocht door de heer G.H.Maassen, archivaris 
van deze gemeente.

NIEUWSBRIEF No. 13.
FEBRUARI 1984

.Mn 

. JLrelJis

en Begroting 1984

i

Utrechtseweg 232 
6862 AZ Oosterbeek 
tel.: 085-337710, postgiro nr.
4e Algemene Ledenvergadering op 24 maart a.s.
Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 4e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaar
vergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 24 maart 
a.s. om 14.00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk, te Oosterbeek 
( telefoon 085-332046 ).
De agenda voor de Vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Notulen van de 3e Algemene Ledenvergadering op 12 maart 1983
3. Algemeen Verslag 1983
4. Financieel Verslag
5. Bestuursverkiezing
6. Benoeming lid Kascommissie
7. Rondvraag
8. Sluiting

Toelichting bij punt 5: Aan de beurt van aftreden zijn: de heren J.Smits en R.P.G.A. 
Voskuil. Beiden zijn herkiesbaar. In verband met het tussentijds aftreden van de heer 
H.Hendriks, stelt het Bestuur voor de heer W.de Ruyter, die reeds als adviseur optrad, 
in zijn plaats te benoemen.
Volgens art. 8 van de Statuten kunnen de leden tegencandidaten stellen. Een voordracht 
daartoe dient uiterlijk 10 dagen voor de Vergadering schriftelijk bij de Secretaris te 
worden ingediend, ondertekend door tenminste 10 leden en vergezeld van een bereidver
klaring van de candidaten, die lid van de Vereniging moeten zijn en meerderjarig.
Een half uur vóór de aanvang van de Vergadering zullen voor de leden de financiële 
stukken en het Verslag van de Kascommissie ter inzage liggen.

W.de
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Bericht van de Penningmeester.
Een aantal leden heeft de contributie voor 1984 nog niet overgemaakt. Deze leden worden 
vriendelijk verzocht hun contributie alsnog zo spoedig mogelijk over te maken op giro
nummer 4403641. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking !

Een "Boekendienst" voor onze Vereniging.
Veel leden van onze Vereniging houden zich bezig met het verzamelen van boeken over de 
Slag om Arnhem. Een groot deel van de in de afgelopen veertig jaar verschenen boeken 
over dit onderwerp is echter al lang uitverkocht en slechts met veel moeite te ver
krijgen. Ons Bestuur heeft nu het plan om een "Boekendienst" op te zetten. Leden van 
onze Vereniging kunnen schriftelijk opgeven welke boeken over de Slag om Arnhem zij 
nog zoeken. Wij zullen dan proberen deze boeken antiquarisch te kopen in Nederland of 
in het buitenland. Indien een bepaald boek beschikbaar is, krijgt de aanvrager schrif
telijk bericht over de prijs en de verzendkosten. Na overmaking van het verschuldigde 
bedrag op een hiervoor speciaal te openen giro-rekening, zal het boek worden opgestuurd. 
Om een indruk te krijgen of er belangstelling is voor dit initiatief, wordt ieder lid, 
die gebruik wenst te maken van deze service, vriendelijk verzocht zo spoedig mogelijk 
een lijstje met titels te sturen naar "De Conservator”, Airborne Museum, Utrechtseweg 
232, 6862 AZ Oosterbeek. Indien er voldoende belangstelling is voor dit initiatief, 
zal tot instelling van de Boekendienst worden overgegaan.
Gesigneerde exemplaren van het boek "the Wings of Pegasus" gearriveerd.
De door Brigadier Chatterton gesigneerde exemplaren van zijn boek "The Wings of Pegasus, 
the Story of the Glider Pilot Regiment" zijn op het Airborne Museum in Oosterbeek aan
gekomen. Diegenen die een exemplaar van dit boek hadden gereserveerd, kunnen dit exem
plaar afhalen aan het Museum ( Prijs f 57>~ )•
Indien U het boek graag opgestuurd wilt hebben, wordt U vriendelijk verzocht een bedrag 
van f 62,25 over te maken op gironummer 4403641 van de Vereniging Vrienden van het 
Airborne Museum in Oosterbeek, onder vermelding van "Boek Chatterton".
Er is nog een beperkt aantal, niet gereserveerde exemplaren voorradig. Deze kunnen op 
het Museum worden gekocht of door middel van een giro-overschrijving worden besteld.

Audio-visuele presentatie officieel in gebruik gesteld.
Met een druk op de knop heeft de heer Mark Chapman, als vertegenwoordiger van de Engelse 
Ambassade in Nederland, op 9 december de audio-visuele presentatie in het Airborne Mu
seum officieel in gebruik gesteld.
Met behulp van deze computer-gestuurde presentatie van dia's, gecombineerd met gesproken 
tekst en licht-indicaties op de vernieuwde maquette, wordt in twintig minuten de Slag om 
Arnhem in beeld gebracht en toegelicht.
Namens het Bestuur van de Stichting Airborne Museum dankte de heer Duyts de Stichting 
Comité Zomerpostzegels, het Anjerfonds Gelderland en het Nationaal Bureau voor Toerisme 
voor hun subsidies voor dit project. Met de aankoop en de aanleg van de apparatuur was 
in totaal een bedrag van ca. 50.000 gulden gemoeid. Met de werkzaamheden werd eind 1982 
begonnen. De firma SISAS uit Ede leverde de computer, alsmede de randapparatuur en het 
programma. De technische aansluitingen en de renovatie van de maquette werden uitgevoerd 
door de heren B.de Reus en E.Vellinga, respectievelijk conservator en assistent-conser- 
vator van het Museum. Beide heren hebben geheel belangeloos vele vrije avonden besteed 
om dit werk op tijd klaar te krijgen. Zo moesten o.a. bijna 500 gaatjes in de maquette 
worden geboord om daarin de "letjes" ( een soort kleine lampjes ) aan te brengen.
Het Airborne Museum is het enige museum in Nederland dat over een dergelijke audio
visuele presentatie kan beschikken.
Het is aardig om te vermelden dat het Airborne Museum twintig jaar geleden ook al zeer 
vooruitstrevend was met de toen aanwezige "Phonogids-installatie". Tot de aanschaf hier
van was in 1963 besloten op initiatief van het toenmalige bestuurslid Ir.J.Voskuil 
Bij de maquette kon via een luidspreker het verhaal van de Slag om Arnhem in vier talen 
( Nederlands, Engels, Frans en Duits ) worden verteld. Daarnaast had men de beschikking 
over een aantal losse vierkanalen-ontvangertjes, die in de hand konden worden gehouden. 
De tekst was ingesproken door medewerkers van Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum. 
Een mogelijkheid om de maquette van licht-indicaties te voorzien ontbrak in die tijd. 
Daarom werden toen plastic naamkaartjes op de maquette aangebracht.

B.de
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Met een druk op de knop stelt de heer Mark Chapman de audio
visuele presentatie in gebruik. ( Foto: B. de Reus ).

Tentoonstelling van schilderijen en tekeningen van de Slag om Arnhem.
Het is de bedoeling om dit voorjaar in het Airborne Museum een tentoonstelling te 
organiseren van schilderijen en tekeningen, die de Slag om Arnhem als onderwerp 
hebben. Er zal o.a. worden getracht de originele schilderijen van David Shepherd, 
"The Bridge, Arnhem, The Second Day" en "Oosterbeek Cross Roads, 22nd September 1944" 
uit Engeland te krijgen, om die voor de duur van de expositie tentoon te stellen.
Ook de tekeningen van verwoest Oosterbeek, die in 1945 door mevrouw Roest-Van Limburg 
werden gemaakt, zullen te zien zijn. De periode waarin deze tentoonstelling zal plaats
vinden is voorlopig vastgesteld van 23 maart tot 6 mei.
Nieuw boek over de Burgerij en het Verzet in de Gemeente Renkum tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.
In verband met voorbereidingen voor een boek over de lotgevallen van de Burgerij 
en over het Verzet in de Gemeente Renkum tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het 
bijzonder tijdens de Slag om Arnhem, wordt iedereen die hierover informatie kan 
verschaffen vriendelijk verzocht kontakt op te nemen met de heer G.A Versteegh, 
Steynweg 7/h, Oosterbeek, telefoon 085-341054. Ook foto's over deze onderwerpen 
zijn van harte welkom.
In een volgende Nieuwsbrief komen we uitgebreid op dit boek terug.

Uniek knipselboek geschonken.
Op 26 november j.1. ontving het Airborne Museum van Mr. F.J.N.Engel uit Haarlem 
een uniek knipselboek over de Slag om Arnhem. Dit bo^k werd samengesteld door een 
Engels meisje, dat bevriend was met een officier van het bataljon 7 KOSB, die deel
nam aan de gevechten bij Arnhem. Het boek bevat knipsels uit Engelse kranten uit de 
periode september 1944 tot september 1945- Dit zeer bijzondere plakboek zal waar
schijnlijk worden tentoongesteld in de nieuwe vitrine van de Airlanding Brigade.
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Nieuwsbrief No. 14.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in mei.

Onderscheiding voor mevrouw Breman uit Oosterbeek.
Op 1 december 1983 ontving mevrouw Bertha Breman-Peters uit handen van de Israëlische 
Ambassadeur in Nederland, de heer Jaacov Nechushtar, de "Yad Vashem" onderscheiding. 
Aan haar inmiddels overleden echtgenoot werd de onderscheiding posthuum toegekend.
Het echtpaar Breman had gedurende een deel van de oorlog de Joodse heer Izak de Vries 
in hun huis verborgen gehouden. Tijdens de Slag om Arnhem zat het huis van de familie 
Breman aan de Benedendorpsweg in Oosterbeek vol Engelse parachutisten. Toen deze sol
daten zich in de nacht van 25 op 26 september 1944 over de Rijn terugtrokken, sloot 
de heer de Vries zich bij hen aan en kon zo ontsnappen naar de Vrijheid.
Het Bestuur feliciteert mevrouw Breman, die een zeer belangstellend lid is van onze 
Vereniging, mede namens de leden, van harte met deze onderscheiding.

Onze Vereniging schenkt nieuwe vitrine aan het Airbome Museum.
In het Airbome Museum wordt in de verschillende zalen ruime aandacht besteed aan 
de parachutisten, de zweefvliegtuig-piloten, de artillerie, de verbindingen, de 
medische dienst, etc. De "Ist Airlanding Brigade", die bestond uit het Ist Battalion 
The Border Regiment, 7th Battalion Kings Own Scottish Borderers en 2nd Battalion 
The South Staffordshire Regiment,wordt niet apart behandeld.
Op initiatief van twee van onze leden, de heren Ronald Klein Tank en Robert Sigmond, 
zal door onze Vereniging aan het Museum een vitrine worden aangeboden, die geheel 
zal worden gereserveerd voor materiaal, foto's en documenten, die betrekking hebben 
op de drie bataljons van de Ist Airlanding Brigade. Onze Vereniging zal hiervoor 
ca. 1800 gulden beschikbaar stellen. De heren Klein Tank en Sigmond hebben aangeboden 
bijzonder materiaal uit hun eigen collectie voor deze vitrine ter beschikking te 
stellen.
Ronald Klein Tank uit Ede heeft altijd zeer veel belangstelling gehad voor de ge
schiedenis van het le bataljon Border tijdens de Slag om Arnhem. Hij correspondeert 
met verschillende oud-strijders van dit bataljon.
Robert Sigmond is eigenaar van Restaurant "Het Wolvenbosch" in Wolfheze. In dit 
restaurant, dat geheel is ingericht in de kleuren van de Engelse Airbome troepen, 
donkerrood en lichtblauw, is een klein deel van zijn collectie over de Slag om Arnhem 
tentoongesteld. Hij is bijzonder geïnteresseerd in de lotgevallen van het bataljon 
7th KOSB en heeft daarover een uitgebreide verzameling. Ook hij correspondeert met 
veel veteranen van de Slag om Arnhem.
Wij hopen dat de vitrine dit voorjaar officieel aan het Airborne Museum kan worden 
overgedragen.
Scholieren-project over de Slag om Arnhem.
Ons bestuurslid, de heer C.van Roekel, heeft het initiatief genomen voor een educatief 
project voor scholieren van het Voortgezet Onderwijs, met als onderwerp: "De Slag om 
Arnhem, feiten en achtergronde".
Veel leerlingen uit de regio Arnhem verlenen hun zeer gewaardeerde medewerking bij de 
jaarlijkse plechtigheid op het Airbome Kerkhof in Oosterbeek. Volgens de heer Van 
Roekel, die jaren hoofd-onderwijzer is geweest in Arnhem, gaan de achtergronden van 
de tragische gebeurtenissen in 1944 voor de meeste leerlingen echter schuil achter 
het mistige gordijn van het verleden. Slechts de graven van de gesneuvelden op het 
Airbome Kerkhof, de monumenten en de expositie in het Airbome Museum herinneren 
nog aan de tragiek van de oorlog.
De heer Van Roekel wil nu met behulp van dit project de leerlingen meer inzicht geven 
in het verloop en de achtergronden van die voor de geschiedenis van Europa zo in
grijpende periode. Hij denkt hierbij aan: 1) Museum-bezoek met uitleg, 2) het draaien 
van een film, 3) het maken van een werkstuk. Voor dit werkstuk zal een foto-knipvel 
met bijbehorend stencil ter beschikking worden gesteld. Als sponsors treden hiervoor 
op SHELL-BILLITON en de uitgeverij LINDERS-ADREMO uit Oosterbeek.
Voor inlichtingen over dit scholieren-project kunt U zich wenden tot de heer C.van 
Roekel, Airbome Museum. Oosterbeek. Inmiddels zijn al ruim 3000 leerlingen 
aangemeld.
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12.30 uur:
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Themadag op zaterdag 7 juli.
Op zaterdag 7 juli a.s. zal er voor onze leden een themadag worden georganiseerd, waarbij 
de gevechten, die in september 1944 woedden in de zuidwestelijke sector van de Perimeter, 
centraal staan. Het programma ziet 
09•30 uur:

en Poolse pelgrims.
Als U tijdens de aanstaande September-herdenking wilt fungeren als gastgezin voor oud
strijders of hun familie, zoudt U dan zo vriendelijk willen zijn dit schriftelijk op te 
geven aan Mevrouw A.W. Winkler-Koert, Van Borsselenweg 13, 6862 BG, Oosterbeek?
Delfts Blauw herdenkingsbord.
Op de voorzijde van de envelop waarin U de Nieuwsbrief ontvangt staat een verkleinde af
beelding van een Delfts Blauw bord, dat ter gelegenheid van de 40e herdenking van de Slag 
om Arnhem door de firma Regina in Bleiswijk is ontworpen. Het bord heeft een diameter van 
ca. 25 cm. Het is te koop bij het Airborne Museum in Oosterbeek en kost f 69,-.
Wegwijzer bij het Airborne Kerkhof geplaatst.
Op veler verzoek is bij het Airborne Kerkhof in Oosterbeek een wegwijzer geplaatst, waarop 
schematisch staat aangegeven hoe men via de kortste weg het Airborne Museum kan bereiken.

er alt volgt uit:
Ontvangst met koffie in restaurant de "Westerbouwirrg" 
weg in Oosterbeek. (Vanaf het station in Arnhem is de "Westerbouwing 
bereiken met buslijn 6) 
Inleiding over de ochtend-exursie.
Wandeling door de voormalige Duitse en Engelse stellingen in het gebied ten 
westen en ten noorden van de "Westerbouwing". 
Lunch in de "Westerbouwing".
Inleiding over de middag-exursie.
Wandeling door het gebied tussen de "Westerbouwing" en de Oude Kerk in het 
Benedendorp in Oosterbeek. (o.a. het Drielse Veer, oversteekplaats van de 
Dorsets en de Polen, terugtocht-route 25/26 september 1944, posities geschut 
Light Regiment Royal Artillery, Oude Kerk). De Oude Kerk zal speciaal voor de 
deelnemers aan deze themadag worden opengesteld.
Terugkomst bij de "Westerbouwing". Einde themadag.

De kosten van deze themadag bedragen f 17,50 per persoon. Hiervoor ontvangt u de koffie 
bij de ontvangst, de lunch en de exursie-gids. Het bedrag kan worden overgemaakt op giro
nummer 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum onder vermelding 
"Themadag". Sluitingsdatum voor de inschrijving 22 juni.
De twee wandelingen, die gedurende deze themadag zullen worden gemaakt, hebben bij elkaar 
een lengte van ca. 6 km. Het grootste deel van de route loopttia geaccidenteerde bospaden, 
zodat goede wandelschoenen worden aangeraden. In geval van regenachtig weer gaan de ex
cursies gewoon door. De organisatie van deze themadag is in handen van de heren Van 
Roekel en Voskuil.
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is on-

behandelt

verscheen bij Drukkerij

Het nieuwe boek over de oorlogsjaren in de gemeente Renkum verschijnt in september.
De voorbereidingen voor het nieuwe boek over de lotgevallen van verzetsstrijders en bur
gers voor, tijdens en na de Slag om Arnhem vorderen gestaag. De gegevens hiervoor zijn 
verzameld door de heer G.A.Versteegh. De oud-journalist H.Erkens verwerkt alle binnenge
komen dagboeken, rapporten en andere informatie tot een boek, dat, als alles volgens plan 
verloopt, in september zal verschijnen bij de uitgeverij Linders-Adremo in Oosterbeek. 
De heer R.Mooy van deze uitgeverij heeft de zakelijke leiding van dit project. Het aanbod 
van gegevens is overweldigend. Het uittypen van deze stroom informatie gebeurt door mevrouw 
Truus oosterhaar.

Boek "De bevrijding van Eindhoven" herdrukt.
Van het door ons lid Karei Margry geschreven boek "De bevrijding van Eindhoven" 
langs de 5e druk verschenen.
Karei Margry, die geschiedenis studeerde aan de Rijksunuversiteit in Utrecht 
in zijn boek de in het kader van "Operatie Market" uitgevoerde landingen van de 101e 
Amerikaanse Airborne Divisie ten noorden van Eindhoven, de acties van het oprukkende 
Britse Tweede Leger en de pogingen van de Duitsers om de "corridor" af te snijden. Ook de 
rol van de Verzetsbeweging en het lot van de Brabantse burgers in die dramatische septem
ber weken van 1944 werden uitgebreid beschreven. Het boek is geïllustreerd met meer dan 
180 foto's en bevat tevens een aantal uitstekende kaarten.
"De bevrijding van Eindhoven" verscheen bij Drukkerij en Uitgeversbedrijf Lecturis bv in 
Eindhoven en kost f 19,50.
Oproep van Pr. Melsom uit Ede.
Veel mensen zijn in september 1944 betrokken geweest bij de behandeling en verzorging 
van grote aantallen gewonden onder zeer moeilijke omstandigheden. Er zijn plannen voor 
het houden van een bijeenkomst in de periode rond de 40e Airborne Herdenking, waarbij 
dit medisch aspect van de Slag om Arnhem centraal zal staan. Indien men belangstelling 
heeft voor een dergelijke bijeenkomst, wordt men vriendelijk verzocht kontakt op te nemen 
met Dr.M.A.Melsom (ex.R.A.M.C.) of met Dr.H.H.J.Wegdam in Ede. Dit kan zowel schriftelijk 
als telefonisch gebeuren. Adres: Juliana Ziekenhuis,6711 PV Ede. Tel. 08380-19107 tsl 119.

in Schaarsbergen en de
II bij Terlet en het Rozendaalse veld

Binnenkort verschijnt nieuw fotoboek over "Operatie Market-Garden",
In juni a.s. zal er een fotoboek verschijnen getiteld "SEPTEMBER 1944, Operatie Market- 
Garden" . Hierin zal aan de hand van een groot aantal foto's een beeld worden gegeven 
van de landingen en gevechten in het gebied van Eindhoven, Nijmegen en Arnhem, van het 
Tweede Leger dat via de "Corridor" naar het noorden oprukte, van de luchtaktiviteiten 
boven het gevechtsgebied en van het lot van de burgerbevolking. De teksten in het boek 
zullen tweetalig zijn: Nederlands en Engels. Het boek wordt samengesteld door A.Korthals 
Altes, G.J.C.D. Thuring, K.G.J. Margry en R.P.G.A. Voskuil en zal verschijnen bij Unieboek 
in Weesp.

Nieuw boek getiteld "Facetten van de Slag om Arnhem" verschenen.
Op 25 april vond te Schaarsbergen de presentatie plaats van het boek "Facetten van de 
Slag om Arnhem" door W.H.Tiemens.
Na een korte inleiding over Operatie Market Garden geeft de schrijver een beeld van de 
luchtverdedigingsorganisatie zoals de Duitsers die tijdens de bezetting in Nederland 
hadden opgebouwd. Hierbij speelden de commandobunker "Diogenes" 
beide radiopeil- en navigatiestations "Teerose"! en 
een centrale rol.
Een belangrijke bron voor dit verhaal wordt gevormd door het dagboek van een Duitse onder
officier, die bij deze organisatie werkzaam was.
In het hoofdstuk "De mysterieuze B-17" wordt de vlucht van een B-17 bommenwerper en de 
daarmee in verband staande grote jageraktiviteit op 16 september 1944 beschreven. Deze 
vlucht kan volgens de auteur voor de Duitsers een aanwijzing zijn geweest voor de Gealli
eerde luchtlandingen, die de volgende dag zouden beginnen. In de volgende hoofdstukken 
worden o.a. behandeld de rol van de Duitse jachtvliegtuigen van de Derde Jachtdivisie 
tijdens de Slag om Arnhem en de ontsnappingstocht van brigade-generaal Gerald Lathbury 
en soldaat John Hogg na de gevechten bij Arnhem.
Het meest opmerkelijke deel van het boek wordt gevormd door het verhaal over het verraad 
van Lindemans ("King-Kong") en over de mysterieuze verdwijning van deze beruchte figuur. 
"Facetten van de Slag om Arnhem" is geïllustreerd met foto's en kaarten. Het boek werd 
uitgegeven bij de Gooise Uitgeverij en kost f 24,90.
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werd op 23 maart geopend door Charles L.J.F. Douw van der Krap.(foto de Reus)

zijn afgedeeld, waren teven een aantal foto^s

tekeningen te zien van de ex-gliderpiloot Alan 
ons lid de heer

"Herinneringstocht"

Expositie van schilderijen en tekeningen trok veel belangstelling.
Op vrijdag 23 maart werd in het Airborne Museum de tentoonstelling "De Slag om Arnhem 
in schilderijen en tekeningen" officieel geopend. Dit gebeurde door Charles L.J.F.
Douw van der Krap, die tijdens de Slag om Arnhem de leiding had van het uit verzetsmensen 
bestaande "Oranje Bataljon".
De belangrijkste schilderijen op de tentoonstelling waren 
Second Day" en "Oosterbeek Crossroads" van 1 
Terence Cuneo. Deze drie schilderijen waren 
Engeland naar Nederland overgebracht. 
Daarnaast waren o.a. schilderijen en 
Richards, van Bryan de Grineau, van Elisabeth Roest van Limburg en van 
G.E.M. Smulders.
Van de plaatsen, die op de schilderijen 
geëxposeerd met daarop de situatie voor, tijdens en na de Slag om Arnhem.
De samenstelling van de tentoonstelling, die duurde tot 6 mei en die zeer veel bezoekers 
trok, was in handen van de heer Boersma, bestuurslid van de Stichting Airborne Museum.

op zaterdag 22 september 198U.
Van ons lid de heer W.P.J. Looijs uit Arnhem ontvingen wij onderstaande tekst.
Op 22 september 1981* zal het Uo jaar geleden zijn dat de Arnhemse bevolking op last van 
de Duitse bevelhebber binnen 3 dagen (tiw. 23, 21* en 25 september 19**1*) de stad moest 
verlaten. Met wat men nog op fietsen, handkarren of platte wagens mee kon nemen, gaf 
men gehoor aan dit bevel en begon een trieste massale uittocht van berooide mensen.
Het merkwaardige is dat er over deze evacuatie (waarbij de grootste groep Arnhemmers 
richting Apeldoorn trok) relatief weinig geschreven is. Dit is een belangrijke lacune 
in de geschiedschrijving van het toen bezette Nederland. Deze historische rimpel zal

"Arnhem Bridge, 5 pm, the 
David Shepherd en "Baskeyfield's VC" van 

i speciaal voor deze tentoonstelling vanuit

I ƒ,
I

II I I
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de tocht zult U in de loop van de toekomende tijd via de

Inleiding bij Ministory V.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in juli.

Kaartje van een deel van het Benedendorp in Oosterbeek.De gearceerde bebouwing is tijdens 
of na de Slag bij Arnhem verwoest of swaar beschadigd. 1.De duitse Königstiger in de Be
neden Weverstraat;?.De Oude School;3.Wasserij Van Hofwegen;Batterij 75 mm houwitsers;5 
Wasserij Van Do]deren.

volgend jaar waarschijnlijk worden gladgestreken door de uitgave van een boek over 
deze evacuatie-tocht.
In principe kan iedereen die iets weet over deze tocht of nog materiaal in zijn/haar 
bezit heeft aan dit boek meewerken. U kunt hierover kontakt opnemen met de heer 
W.P.J. Looijs, Warmelolaan 29, 6825 BN Arnhem, tel. (085) - 618813.
Met de samenstelling van dit boek is al een begin gemaakt, maar het materiaal is bij 
langena nog niet volledig.
Voorts is het de bedoeling om dit jaar een "evacuatie-tocht" Arnhem-Apeldoorn te orga
niseren, zodat men na Uö jaar deze tocht nog één keer kan lopen.
Ook jonge mensen zijn van harte welkom. Oudere mensen, die de afstand van zo n 27 kilo
meter niet kunnen lopen, kunnen zittend op platte wagens deze afstand toch afleggen. 
Deze tocht moet symbolisch gezien worden. Dus iedereen die tijdens de vijf oorlogsjaren 
heeft moeten evacueren (waar dan ook in Nederland) kan meelopen. Wie interesse heeft 
kan zich schriftelijk of per telefoon (dan na vijf uur) op eerder genoemd adres aan
melden. Een inmiddels gevormde commissie zal zich met de voorbereiding van dit evenement 
gaan bezighouden.
U zult begrijpen dat op dit moment nog niet precies vaststaat hoe de tocht zal verlopen, 
maar we kunnen U al wel mededelen dat de tocht op zaterdag 22 september 198U bij de 
dependance van de Sonsbeek-scholengemeenschap aan de Braamweg omstreeks 10 uur s morgens 
zal aanvangen. Onderweg (bij de Woeste Hoeve, Café-Restaurant Klein Groenendaal, Cafe- 
Restaurant De Smittenberg te Beekbergen en de Zuiderkerk te Apeldoorn) zullen een aantal 
"stops" zijn. Het einde van de tocht zal waarschijnlijk bij de Kastanjehof in Apeldoorn 
zijn.
Over de definitieve vorm van 
plaatselijke dagbladen worden ingelicht. 
Het inschrijfgeld voor deze tocht bedraagt f 3.-. Dit bedrag kan worden gestort op 
girorekening 52661*31 t.n.v. W.P.J. Looijs te Arnhem, onder vermelding van "Wandeltocht 
Arnhem-Apeldoorn".

Na iedere publicatie van een ministory komen de vragen los! Een van de meest voorkomende 
vragen is wel: "Hoe ontstaat zo^n ministory?". "Is het wel waar wat in de verhalen staat" 
"Ja, geachte lezers, het is waar. Er kunnen geringe accentverschuivingen zijn vanwege 
het feit dat een ieder hetgeen hij beleeft anders interpreteert, maar dan wordt dit door 
de samenstellers ook eerlijk gezegd!
"Mini-story — Maxi Truth!" Dit is het devies van de samenstellers!
Vanwaar deze inleiding? Vanwege het feit dat deze ministory, behalve een goed verhaal 
ook onze werkwijze bijzonder goed weergeeft.

PI

Oosterbeek.De
1.De


JniMWil

Vrienden van het Airborne Museum

J. Smits, voorzitter.
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Uitgave van wandel-,fiets- en autogidsjes.
Onze vereniging heeft een drietal gidsjes 
19^ de slag om Arnhem woedde.
Het wandelgidsje

de Slag bij Arnhem herinneren ons aan de 
en vrede niet te verkwanselen, doch er be-

Beste Vrienden,
Hoewel er reeds veel is 
gebeurtenissen soms sterk afwijkende versies, werd er aan andere zaken of voorvallen 
geen of nauwelijks aandacht besteed of blijkt gedetailleerde informatie over verschil
lende situaties te ontbreken. Soms ook moeten, op grond van nieuwe gegevens, visies op 
bepaalde gebeurtenissen worden herzien. Door middel van onze mini-stories èn de infor
matie van onze leden die hierop reageren, proberen we juiste gegevens te verwerven en 
vast te leggen, zo mogelijk onbekende of onduidelijke situaties te belichten en de doku- 
mentatie aan te vullen.
Het museum heeft de beschikking over een waardevolle collectie, maar toch ontbreken nog 
diverse attributen of is exposeren op de gewenste wijze nog niet mogelijk. De Vereniging 
hoopt op dit gebied het Museum te kunnen steunen. Zo hopen we binnenkort een nieuwe 
vitrine over te kunnen dragen, waarin speciaal aandacht geschonken zal worden aan de 
Airlanding Brigade.
Bovengenoemde aktiviteiten zijn erop gericht het gebeuren in september 1944 in woord en 
beeld vast te leggen. Door het stimuleren van het Museum-bezoek tijdens allerlei evene
menten, het uitgeven van route-beschrijvingen en het educatief "scholen-project", willen 
we de kennis en het inzicht bij de ouderen èn de jongeren vermeerderen. De Slag om Arnhem 
was een onderdeel van de strijd die geleverd werd om ons land en volk te bevrijden van de 
Nazi-dictatuur, van een totalitair systeem. Veel jonge mannen uit bevriende landen gaven, 
samen met veel burgers, hun leven. Anderen overleefden deze strijd, maar waren lichame
lijk of geestelijk gewond of verminkt. De geschiedenis is niet een zaak van het verleden. 
In onze tijd moet aan die historie verder vorm gegeven worden. Het Airborne Kerkhof, het 
Airborne Museum en de jaarlijkse herdenking van 
verplichting de zo bloedig verworven vrijheid 
hoedzaam en vastberaden mee om te gaan.

gepubliceerd over de Slag bij Arnhem, bestaan over bepaalde

waar in september

Grote gift voor onze Vereniging.
Een van onze leden, die onbekend wenst te blijven, heeft onze Vereniging een bedrag 
van f 500,- geschonken. Wij zijn hem hiervoor zeer erkentelijk.

leidt langs een deel van de "perimeter", het hoefijzervormige gebied in 
het westelijk deel van Oosterbeek, dat de Engelsen tussen ca. 19 en 25.september 19^ 
bezet hielden.
Het fiets- en autogidsje bevatten beide een route door Oosterbeek, Arnhem, Driel, Heelsum 
en Wolfheze.
De drie gidsjes vermelden naast krijgsgeschiedkundige gegevens ook informatie over natuur 
en landschap langs de route. Ze werden samengesteld door de heren C.Schimmel en C.van 
Roekel uit Oosterbeek. De bewegwijzering werd verzorgd door onze leden, de heren Risseeuw 
en Wichard. Het gidsje met de wandelroute kost 30 cent en de gidsjes met de fiets- en 
autoroute kosten één gulden. Van het wandelgidsje is inmiddels ook een Engelse vertaling 
verschenen.



de slagvelden van "Market-

Speciaal poststempel.
Ter gelegenheid van de veertigste herdenking van de Slag om Arnhem, heeft onze Vereniging 
door de P.T.T. een speciaal poststempel laten vervaardigen. Alle post, die in de periode 
van 25 augustus tot 27 september het districtspostkantoor in Arnhem passeert, zal worden 
voorzien van deze stempelvlag.
Aan alle leden van onze Vereniging zal gratis een speciale herdenkingsenveloppe worden 
aangeboden, welke is voorzien van dit stempel. Voor andere belangstellenden zal deze en
veloppe, die in een beperkte aantal wordt gemaakt, voor f 5,- te koop zijn.
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Programma van de 40e herdenking van de Slag bij Arnhem.

en Poolse pelgrims bij het

uur: Algemene Jaarvergadering van de Arnhem Veterans Club

Holt's "Battlefield Guide Market-Garden" verschenen.
Onlangs verscheen een Engelstalige, geïllustreerde, gids voor de slagvelden van "Market- 
Garden". Deze gids werd geschreven door Mr. and Mrs.Holt, die eerder soortgelijke gidsen 
hadden samengesteld voor de slagvelden van Yperen in West-Vlaanderen (Eerste Wereldoorlog) 
en voor Normandië. Deze nieuwe "Battlefield Guide Market-Garden" bevat een drietal routes 
die per auto kunnen worden afgelegd.
De eerste route loopt geheel' over de voormalige gevechtsterreinen bij Arnhem. De strijd 
in de Betuwe (Driel, Beteren) en bij Nijmegen en Groesbeek staan centraal bij de tweede 
route. De derde route is gewijd aan de akties in het gebied van Grave en Eindhoven en de weg tussen Eindhoven en het Maas-Scheldekanaal. Van alle speciale punten langs de routes

Eucharistieviering in de openlucht, alleen voor de Poolse pelgrims, gevolgd 
door om 19.00 uur: Reunie Poolse veteranen in café Bulte te Driel.
20.00: Reunie Arnhem-veteranen, zonder introducees, in de Rijnkom te Renkum.
Zaterdag 22 september: 08.30 uur: Verzamelen bij het Gemeentehuis Arnhem voor de krans- 
legging bij het monument op het Airborne Plein (Berenkuil) bij de Rijnbrug.
10.00 uur: Officiële receptie in het Huis der Provincie. De veteranen zullen een geschenk 
aanbieden.
12.00 uur: Dropping op de Ginkelse Heide door het 10de Bataljon Parachutisten.
Na de dropping is er een korte herdenkingsdienst bij het monument op de Ginkelese Heide.
15.00 uur: Eucharistieviering in de openlucht, gevolgd door een kranslegging bij het 
Poolse monument te Driel.
18.30 uur: Eucharistieviering in de R.K. Kerk, Utrechtseweg 129 te Oosterbeek. Tijdens 
deze dienst zal een kruisbeeld, dat in september 1944 door Mr. E.Collinge in uiterste 
nood werd meegenomen, door hem persoonlijk worden teruggebracht en een vaste plaats krij
gen in het kerkgebouw.
20.00: Taptoe op het.Marktplein te Oosterbeek.
20.00: Social Evening in de Rijnhal te Arnhem.
Zondag 23 september: 09.00 uur: Kerkdienst in de N.H. Kerk aan de Benedendorpsweg te 
Oosterbeek. Voorgangers: Rev. L.E.Phillips en Ds. Ponsteen.
11.00 uur: Herdenkingsdienst, georganiseerd door het Airborne Forces Security Fund, op 
het Airborne Kerkhof te Oosterbeek.
14.00 uur: Boottocht op de Rijn voor pelgrims en genodigden.
20.00 uur: Openluchtconcert bij het Airborne Museum door de Engelse zangeres Vera Lynn. 
Maandag 24 september: Vertrek van de Britse en Poolse gasten.

Woensdag 19 september: Ca. 20.00 uur: Aankomst van de Britse
Gemeentehuis in Oosterbeek.
Donderdag 20 september: 15.00 uur: Officiële openingsplechtigheid in de Grote kerk te 
Arnhem.
Vrijdag 21 september: 18.00
in De Rijnkom te Renkum. 
18.00 uur: ]

"Airborne Memorial Award" voor radio-zendamateurs.
In september 1979 stelden de in de gemeente Renkum wonende gelicenceerde radio-zendama
teurs "The Airborne Memorial Award" in. Amateurs van buiten de gemeente kunnen dit getuig
schrift tegen een geringe vergoeding aanvragen zodra zij via de ether een aantal kontak
ten hebben gelegd met verschillende zendamateurs van deze groep.
Het "Award" bestaat uit een kaart van de gemeente Renkum, waarop o.a. de landingsterrei
nen, Hartenstein, de Oude Kerk en het Airborne Kerkhof zijn aangegeven. Foto's die betrek
king hebben op deze plaatsen omringen de kaart. De opbrengst en de eventuele extra stor
tingen komen ten goede aan het Airborne Forces Security Fund in Engeland. Sekretaris van 
de radio-zendamateurs is de heer P. Poot, Benedendorpsweg 79, Oosterbeek.



(foto: B. de Reus) ■Brian Urquhart in het Airborne Museum

1

Themadag een groot succes.
Begunstigd door zeer goed weer werd onze themadag een groot succes. Ongeveer 100 leden 
namen deel en veel waardering viel ten deel aan de organisatoren. Helaas moesten door 
allerlei omstandigheden een aantal geïnteresseerden verstek laten gaan en kwamen ver
zoeken deze dag in het najaar te herhalen. Bij voldoende deelname (minimaal 25 personen) 
zal dit op 13 oktober plaatsvinden. Het programma zal in ongewijzigde vorm herhaald 
worden. Ook de financiële regeling blijft dezelfde. Zie nieuwsbrief nr 1U.

Brian Urquhart bezocht het Airborne Museum.
Op zondag 24 juni j.1. bezocht Mr. Brian E. Urquhart het Airborne Museum.
In 1944 was de toen 25-jarige Brian Urquhart "Chief Intelligence Officer" op het 
hoofdkwartier van het "First Allied Airborne Corps". Hij waarschuwde dat de Duitse 
weerstand in het gebied bij Arnhem veel krachtiger zou zijn dan werd aangenomen. 
Maar ondanks het feit dat luchtverkenningen zijn vermoeden bevestigden, werden zijn 
adviezen genegeerd.
Na de oorlog kwam Urquhart in dienst bij de Verenigde Naties. Sinds 1974 is hij 
Onder Secretaris-Generaal voor bijzondere politieke aangelegenheden.
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geeft de gids een korte en duidelijke historische beschrijving. Verder bevat de gids 
een beknopt historisch overzicht van de gebeurtenissen van september 1944 en infor
matie die van nut kan zijn bij een verblijf in het gebied van "Market Garden".
De gids verscheen bij de uitgeverij Leo Cooper en kost £2.95-

Nieuwe Museum-dassen verkrijgbaar.
Sinds kort zijn er in het Airborne Museum nieuwe Museum-dassen te koop. De dassen, met 
Pegasus-emblemen en met het wapen van de gemeente Renkum, zijn verkrijgbaar in de kleu
ren bruin, blauw en groen. Prijs f 19,50.

Herinneringspenning in brons.
Ter gelegenheid van de 40e herdenking is er een beperkt aantal, genummerde, herdenkings- 
penningen in Engeland geslagen. Hiervan is een gering aantal voor f 39,- te koop in het 
Museum.

1 •
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De volgende Nieuwsbrief (nr 16) verschijnt in oktober.

© V.V.A.M.

. de verbindingstroepen, 
en haar voorgeschiede-

i en kost

radioverbindingen faalden en

"Airborne-wine".
Een van de vele initiatieven, die rond de veertigste herdenking van de Slag om Arnhem 
zijn ontwikkeld, is de introduktie van een "Airborne-wine" met een speciaal herinnerings- 
etiket. De Edese wijnkopers Rijsemus en De Frel brengen deze Rhone-wijn in de handel.
Het etiket draagt de symbolen van verschillende eenheden, die aan de luchtlanding in 19^ 
deelnamen, alles in de orginele kleuren.
Een deel van de opbrengst zal ten goede komen aan de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum.

De drie 17-ponders bij het Museum.
De geschiedenis van de drie 17-ponders die rondom het Museum staan zal onderwerp worden 
van een mini-story.
Leden, die over deze kanonnen inlichtingen kunnen geven, worden verzocht dit te doen 
bij het Museum t.a.v. C. van Roekel.

Heruitgave van het boek "Die Dag in September".
Die dag in september, om precies te zijn zondag 17 september 19^U, raakte onderwijzeres 
Hendrika van der Vlist midden in het oorlogsgeweld. Haar ouderlijk huis, hotel "Schoon
oord" in Oosterbeek kwam door de luchtlandingen plotseling in de frontlinie te liggen 
en veranderde in een noodhospitaal, waarin honderden Engelse en Duitse gewonden werden 
verpleegd. Hendrika van der Vlist bleef er bijna tot het eind van de strijd en hielp, 
samen met nog enkele burgers, onvermoeibaar bij het verzorgen van de gewonden. 
Tijdens deze turbulente dagen maakte Hendrika van der Vlist korte dagboekaantekeningen, 
die zij gedurende de evacuatie uitwerkte tot een verhaal. Door omstandigheden duurde het 
tot 1975 voor het manuscript in druk werd gegeven. Nu, in 198U, verscheen een heruitgave. 
Aan het oorspronkelijke dagboek is na de oorlog niets toegevoegd of veranderd. Daardoor 
heeft dit indringende en ontroerende verhaal niets aan authenticiteit ingeboet.
"Die Dag in September", door Hendrika van der Vlist, verscheen bij de Gooise Uitgeverij 
in Weesp. Prijs f 19,50.
Nieuw boek: "Echoes from Arnhem".
Als een van de belangrijkste oorzaken van het mislukken van de Slag om Arnhem wordt al
tijd het falen van de radioverbindingen genoemd. De auteur van het zojuist verschenen 
boek "Echoes from Arnhem", Lewis Golden, acht dit zwaar overdreven.
Lewis Golden, die in september 19^^ adjudant was bij de "ist Airborne Signals", beschrijft 
in het eerste deel van zijn boek de opbouw en organisatie van de Airborne verbindings
troepen, vanaf het moment dat zij in 19^2 werden gevormd. Ruime aandacht wordt besteed 
aan de rol die de "Airborne Signals" speelden tijdens de operaties in Noord-Afrika, 
Sicilië en Italië. Veel van de gebreken aan de gebruikte radioapparatuur werden toen al 
onderkend, maar helaas resulteerde dit niet altijd in het aanbrengen van verbeteringen. 
Een extra handicap voor de verbindingstroepen van de Airborne Divisies was dat zij even
als hun apparatuur tijdens luchtlandingen meestal verspreid neerkwamen. Vaak werd boven
dien een deel van de apparatuur beschadigd of kwam in het geheel niet aan. Golden ana
lyseert hoe deze en andere problemen de Slag om Arnhem hebben beïnvloed. Verschillende 

hij gaat na wat de oorzaak daarvan was. Maar hij conclu
deert ook dat de verbindingen in feite beter waren dan altijd is aangenomen. Golden be
perkt zich in zijn beschouwingen over Arnhem niet tot de rol van 
maar hij geeft ook een kritische analyse van de gehele operatie 1 
nis. "Echoes from Arnhem" verscheen bij uitgeverij William Kimber in Londen 
£10.50.



Vrienden van het Airborne Museum

J.Smits, voorzitter
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Thema-middag met lezingen en films op zaterdag 24 a.s.
Op zaterdag 24 november zal in de Concertzaal in Oosterbeek een thema-middag worden 
gehouden. Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 uur: Lezing van de heer J.Smits Jr. getiteld: "Per glider naar Arnhem, geen 
gemakkelijk karwei','. Met behulp van dia's zal de heer Smits uitleg geven over het 
verloop van de start, de vlucht en de landing van de Britse zweefvliegtuigen, die 
tijdens de luchtlandingen bij Arnhem werden gebruikt.
14.30 uur: Lezing door de heer R.P.G.A.Voskuil over "Engelse oorlogscorrespondenten 
bij de Slag om Arnhem". Bij de Eerste Britse Airborne Divisie, die bij Arnhem landde 
was een compleet Public Relations Team ingedeeld. De oorlogscorrespondenten in dit

Beste Vrienden,
Op vele plaatsen in Frankrijk, België en Nederland is in de afgelopen maanden her
dacht dat 40 jaar geleden, na meer dan vier jaar bezetting eindelijk de Bevrijding 
kwam. De herdenking van de zo dramatisch verlopen strijd bij Arnhem heeft zich 
altijd enigszins onderscheiden van andere herdenkingen elders in West-Europa. 
Ook op andere plaatsen in Europa is onder barre omstandigheden hard gevochten en 
sneuvelden veel jonge mensen. Ook daar is contact geweest tussen de militairen en 
de burgers, die plotseling in de frontlinie raakten en die vaak na een moeizame 
strijd werden bevrijd. De Geallieerde soldaten konden terugzien op een vervulde 
opdracht en waren tegelijkertijd alweer op weg om een volgende uit te voeren. Ze 
verplaatsten zich weer, waardoor het onderling contact vaak maar kort duurde en 
niet zo intensief was.
De mannen van de Britse Airborne Divisie en de Poolse Parachutisten Brigade, daar
entegen,werden toen de Duitsers hun posities omsingelden geheel onverwachts in een 
beperkt gebied samen gedrongen. In plaats van de vreugde van een blijvende Bevrij
ding, volgde een bittere strijd, die zo teleurstellend eindigde, In die periode 
ondergingen militairen en burgers met elkaar de ontberingen, de ellende en het 
lijden. Samen deelden ze de zorgen en het verdriet. Van elkaar zagen ze de plichts
betrachting en offerbereidheid en werd wederzijds de hulp en zorg ervaren, zowel 
tijdens de strijd, als bij de latere ontsnappingen. In deze nood leerde men elkaar 
kennen en groeiden sterke banden.
Deze saamhorigheid vormde en vormt nog steeds de basis van de jaarlijkse herdenking. 
De veteranen, hun familieleden en hun nabestaanden die naar Arnhem komen worden niet 
als toeristen ontvangen, maar als goede vrienden. Na hun komst is met spanning uit
gekeken en ze worden met open armen ontvangen. De meesten hoeven niet in hotels te 
logeren, maar worden in gastgezinnen opgenomen. Al draagt de rest van de wereld wel 
het masker van belangstelling, juist in deze vriendenkring kan vrij uit worden ge
sproken, is men werkelijk geïnteresseerd en wordt aandachtig geluisterd.
In deze sfeer van warme belangstelling, verbondenheid en vriendschap vond ook de 
veertigste herdenking van de Slag om Arnhem plaats. Moge deze vriendschapsbanden 
tot in lengte van dagen blijven bestaan.
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team moesten de strijd om de brug vastleggen in verslagen en op foto s, films en 
geluidsplaten. In de lezing, die zal worden geïllustreerd met dia s, M wo en 
ingegaan op de organisatie en het werk van de oorlogscorrespondenten bij Arnhem.
15.15 uur: Pauze van ongeveer JO minuten.15.45 uur: Beluisteren van alle geluidsopnamen die de BBC-verslaggever Stanley 
Maxted maakte tijdens de gevechten bij Oosterbeek.
16.00 uur: Film over de Slag om Arnhem of, indien deze tijdig uit Engeland, arriveert, 
vertoning van een videoband van de Engelse televisie over de 40ste herdenking van de 
Slag om Arnhem,
16.30 uur: Einde thema-middag.
De Concertzaal in Oosterbeek ligt in het Benedendorp, vlakbij de Oude Kerk en is te 
bereiken met buslijn 6 vanaf het Station Arnhem. Het telefoonnummer van de Concert
zaal is 085-3320^6.
Bericht van de Penningmeester.
Bij deze Nieuwsbrief treft U een accept-girokaart aan voor Uw contributie-betaling. 
U wordt vriendelijk verzocht Uw contributie zo spoedig mogelijk per giro aan ons 
over te maken. U krijgt Uw lidmaatschap-, resp. gezinskaart daarna prompt toegezonden. 
Indien U onze thema-middag op 24 november a.s. bezoekt, dan kunt U eventueel Uw 
contributie ter plekke betalen en Uw kaart meenemen.
Herdenkingsenvelop van de Vereniging uitverkocht.
De speciale herdenkingsenvelop, die onze Vereniging had uitgegeven ter gelegenheid 
van de 40ste herdenking van de Slag om Arnhem, was binnen een maand uitverkocht. 
U wordt vriéndelijk verzocht geen bestellingen per giro meer te doen.
De herdenkingsenvelop die het Museum heeft uitgegeven is nog wel verkrijgbaar. 
Bestellingen gaarne via het gironummer 4184300 t.n.v. de Stichting Airbome Museum.
Onze Vereniging schenkt vitrine aan het Airbome Museum.
Op dinsdag 18 september werd de door onze Vereniging aangekochte vitrine officieel 
aan het Airbome Museum overgedragen. Deze vitrine zal speciaal worden gebruikt voor 
het tentoonstellen van materiaal dat betrekking heeft op de lst Airlanding Brigade, 
die in september 1944 bestond uit lst Battalion The Border Regiment, 7th Battalion 
The Kings Own Scottish Borderers en 2nd Battalion The South Staffordshire Regiment 
( zie Nieuwsbrief No.13 ).
Naast persoonlijke bezittingen en foto's van veteranen van de drie bataljons, heeft 
ook het originele dagboek van de inmiddels overleden luitenant-kolonel Payton Reid, 
commandant van 7 KOSB, een plaats gekregen in deze nieuwe vitrine.
Al tijdens de herdenkingen konden nieuwe voorwerpen aan de collectie in de vitrine 
worden toegevoegd. Zo schonk Mr. D.A.Boume uit Birmingham de mouwemblemen van zijn 
uniform, dat hij tijdens de Slag om Arnhem had gedragen, In september 1944 behoorde 
Private Boume tot de C-Compagnie van het 2nd Battalion The South Staffordshire 
Regiment.
Scholenproject wordt voortgezet.
Wegens het grote succes van het "Scholenproject", dat in de vorige winterperiode 
door de heer C.van Roekel werd opgezet, is besloten om ook gedurende het volgende 
winterseizoen hiermee door te gaan. Verwacht wordt dat deze keer ca. 3500 scholieren 
van scholen in de gemeente Arnhem, Ede, Heteren en Wageningen in het kader van dit 
edukatieve project het Airbome Museum zullen bezoeken. Onze Vereniging verzorgt de 
organisatie en betaalt de helft van de entreeprijs per leerling. De firma Linders 
Adremo uit Oosterbeek drukt geheel belangeloos het grote fotovel met bijna 40 foto's 
van Operatie Market Garden, dat aan iedere leerling wordt uitgereikt.
Duizenden mensen bezochten in de septemberdagen het Airbome Museum.
Van 15 tot 28 september werd het Airbome Museum bezocht door niet minder dan 
10.000 betalende bezoekers. Dit bracht het totaal aantal bezoekers op 79.000, dat 
is dus al 9000 meer dan in het gehele jaar 1983 werden ontvangen. Misschien wordt 
het aantal van 100.000 bezoekers in 1984 wel bereikt.
Airbome Museum registreerde de half miljoenste bezoeker.
Zeseneenhalf jaar na haar opening in Huize Hartenstein, ontving het Airbome Museum 
op zaterdag 6 oktober om drie uur 's middags haar half miljoenste betalende bezoeker.
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De aanbieding van de nieuwe vitrine aan het Airbome Museum.
( foto: B.de Reus )

Het was de heer Flikweert uit Arnhem, die voor hemzelf en voor zijn echtgenote het 
500.000ste en 500.001ste kaartje kocht. Beiden waren zeer verrast toen zij zich 
realiseerden daarmee eregasten te zijn geworden. Namens het bestuur van de Stichting 
Airbome Museum feliciteerde de heer W.J.M.Duyts de heer en mevrouw Flikweert.
Zij ontvingen naast een grote bos bloemen een ingelijste tekening van Huize Harten- 
stein, het fotoboek "September 19^, Operation Market Garden" en een toegangskaart 
waarmee zij de rest van hun leven gratis het Airbome Museum kunnen bezoeken.
Poster van pastel-tekening nog verkrijgbaar.
Veertig jaar na de Slag om Arnhem heeft de Arnhemse kunstenaar Johan Paulus Pieters 
zijn indrukken en emoties uit die periode vastgelegd in een grote pastel-tekening, 
waarin een aantal symbolen zijn verwerkt, De compositie bestaat uit de vooroorlogse 
toren van de Grote Kerk, de brug waar het allemaal om ging, een helm van een ge
sneuvelde soldaat in bloeiende heide en een wolkenlucht met Pegasus, het embleem 
van de Airbome troepen.
De kunstenaar heeft de originele tekening in bruikleen gegeven aan onze Vereniging 
en het doek hangt nu in het Airbome Museum. Er is voor de herdenkingen een speciale 
poster van gemaakt, waarvan nog een beperkt aantal voorradig is in het Airbome 
Museum. De prijs per poster bedraagt f 10,-. Posters kunnen alleen worden toegezonden 
wanneer er meer dan drie exemplaren tegelijk worden besteld. Er moet dan f 5»“ extra 
worden overgemaakt op de girorekening van de Vereniging voor de verzendkosten.
De poster zal ook verkrijgbaar zijn op de thema-middag.
Verkoopstand bij de Airbome Wandeltocht werd groot succes.
Tijdens de Airbome Wandeltocht op zaterdag 1 september was door onze Vereniging 
een verkoopstand ingericht op de Utrechtseweg in Oosterbeek. Onze sekretaresse, 
mevrouw M.de Langen, verzorgde evenals in vorige jaren de organisatie hiervan. 
In de stand werden zowel artikelen uit het Museum, als van de Vereniging verkocht.
De totale omzet bedroeg die dag f 33^5>75 ( ! )•

B.de
M.de
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Informatie gevraagd over 17-ponder kanonnen.
Bij het Airborne Museum staan een drietal 17-ponder kanonnen opgesteld, die na de 
strijd in september 194+ in Oosterbeek zijn achtergebleven. In de vorige Nieuwsbrief 
heeft reeds een oproep gestaan, waarin om informatie over deze drie kanonnen werd 
gevraagd. Verschillende veteranen hebben hierop gereageerd, maar meer inlichtingen 
zijn nog zeer welkom.
Nieuwe boeken over de Slag om Arnhem.
Voor en tijdens de herdenkingsweek in september zijn weer verschillende boeken over 
de Slag om Arnhem verschenen. In dit en het volgende nummer van de Nieuwsbrief zal 
een overzicht van deze nieuwe uitgaven worden gegeven.
Fotoboekje "Vijf geteisterde dorpen - Opheusden, Kesteren, Randwijk, Heteren, 
Priel 1944/45"?
De heer G.H.Maassen Sr. uit Oosterbeek heeft een fotoboekje gemaakt met bovenstaande 
titel. Het boekje heeft dezelfde vorm en opzet als de twee eerder verschenen boekjes 
"Oosterbeek Verwoest" en "Vijf geschonden dorpen", die door de heer G.H.Maassen Jr. 
in samenwerking met zijn vader werden samengesteld.
Van de vijf Betuwse dorpen, die tijdens en na september 194+ zo zwaar werden be
schadigd, zijn in totaal 97 foto's opgenomen. De uitgave werd verzorgd door uitgeverij 
Hoog en Laag B.V. en werd gedrukt bij Linders Adremo B.V. in Oosterbeek.
Prijs: f 18,-, Ook verkrijgbaar in het Airborne Museum.
"De Zwarte Herfst" door C.A.Dekkers en L.P.J.Vroemen.
De auteurs laten in dit boek tientallen burgers en ook een aantal militairen aan het 
woord over hun belevenissen tijdens en vlak na de Slag om Arnhem. Vooral de gebeurte
nissen in en rond het St.Elisabeth's Gasthuis in Arnhem en de lotgevallen van de vele 
na de Slag om Arnhem op de Veluwe ondergedoken Engelse militairen en hun Nederlandse 
helpers worden beschreven. Centraal in het boek staan twee Arnhemse jongens, Bert en 
Hans Kuik, die zich in die dagen op alle mogelijke manieren inzetten voor hun in 
nood verkerende medeburgers en voor de Britse soldaten. Het vele illegale werk dat 
zij deden, hebben ze uiteindelijk met de dood moeten bekopen: op 3 november 194+ 
werden ze door de Duitsers gefusilleerd.
Het is een indrukwekkend boek met veel nieuwe feiten en interessante foto's. 
"De Zwarte Herfst" verscheen bij de Gooise Uitgeverij in Weesp en kost f 34,50.
"Zes Dorpen in Oorlog en Verzet".
Op vrijdag 21 september verscheen in Oosterbeek het boek "Zes Dorpen in Oorlog en 
Verzet". Het bevat een vijftigtal hoofdstukken met verhalen, verslagen en dagboek
aantekeningen van burgers uit de dorpen Oosterbeek, Wolfheze, Heveadorp, Heelsum, 
Doorwerth en Renkum over de periode 1940-1945. De rol van het verzet staat centraal, 
maar daarnaast is een belangrijk deel van het boek gewijd aan de belevenissen van 
burgers tijdens de Slag om Arnhem.
Het boek is samengesteld door de journalist H.G.J.Erkens. Het grootste deel van de 
gegevens werd verzameld door de heer G.A.Versteegh. Uiteindelijk bleek zoveel mate
riaal bijeen te zijn gebracht, dat er voldoende was voor wel twee boeken van gelijke 
omvang. Daardoor was het noodzakelijk een selectie te maken uit de verzamelde bij
dragen. Afhankelijk van het succes van de verkoop van dit boek zal echter worden 
bekeken of een uitgave van een tweede boek over dit onderwerp tot de mogelijkheden 
behoort. Aan de totstandkoming van "Zes Dorpen in Oorlog en Verzet hebben verschil
lende leden van omze Vereniging meegewerkt. Twee van hen moeten in het bijzonder 
worden genoemd: mevrouw G.Oosterhaar uit Arnhem, die al het typewerk verrichtte en 
de heer H.van Zoest uit Velp, die geheel belangeloos een sober en fraai omslag 
ontwierp.
Het boek werd uitgegeven door Uitgeverij Hoog en Laag B.V.en verzorgd door Drukkerij 
Linders Adremo B.V. Prijs f 36,90. Ook verkrijgbaar in het Airborne Museum.
Binnenkort verschijnt een boekje over Huize Mooiland 1941/45.
Dit boekje zal gaan over de periode dat Huize Mooiland in Doorwerth fungeerde als 
werkkamp voor Nederlanders, die in de winter van 194+ op 194.5 werden gedwongen 
stellingen aan te leggen langs de Veluwezoom. Het boekje verschijnt in beperkte 
oplaag en gaat ca. f 15,- kosten. Inlichtingen bij de heer R.Fennema, Oosterbeek.
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5e Algemene Ledenvergadering op 30 maart a.s.

Vertoning van videofilms na afloop van de Algemene Ledenvergadering.

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postgironr. 4403641

6.
7.

Na afloop van de 5e Algemene Ledenvergadering zullen een tweetal videofilms 
worden vertoond, die gemaakt zijn naar aanleiding van het 40ste herdenkingsjaar 
van de Slag om Arnhem.
De eerste film is getiteld "Return to the Cauldron" en werd gemaakt door BBC-Wales. 
Aan deze documentaire werkten naast verschillende veteranen ook ons lid Jan Berend- 
sen mee.
De tweede film werd gemaakt door de Duitse televisie en uitgezonden in het pro
gramma "Aktuelle Stunde".

Toelichting bij punt 5: Aan de beurt van aftreden is de heer R.Fennema ( Penning
meester ). Hij stelt zich herkiesbaar. Volgens art.8 van de Statuten kunnen de 
leden tegencandidaten stellen. Een voordracht hiertoe dient uiterlijk 10 dagen 
voor de vergadering schriftelijk bij de Secretaris te worden- ingediend, ondertekend 
door tenminste 10 leden en vergezeld van een bereidverklaring van de candidaten, 
die lid van de Vereniging moeten zijn en meerderjarig.
Toelichting bij punt 7: Het Bestuur stelt voor de contributie voor 1986 te verhogen 
tot f 20,- voor een gewoon lidmaatschap en f 30,- voor een gezinslidmaatschap.
Een half uur vóór de aanvang van de vergadering zullen voor de leden de financiële 
stukken en het verslag van de Kascommissie ter inzage liggen.
Het Financieel Verslag 1984 en de Begroting 1985 zullen U samen met de volgende 
Nieuwsbrief worden toegestuurd.

Redactie:
Drs. R.P.G.A.Voskuil

Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 5e Algemene Ledenvergadering, tevens 
Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 
30 maart a.s. om 14,00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk 
te Oosterbeek ( telefoon 085-332046 ).
De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Notulen van de 3e Algemene Ledenvergadering op 24 maart 1984
3. Algemeen Verslag 1984
4. Financieel Verslag 1984 en Begroting 1985
5. Bestuursverkiezing

Benoeming Reserve-lid Kascommissie
Bestuursvoorstellen inzake:
a. Contributieverhoging voor 1986
b. Benoeming van Ereleden

8. Rondvraag
9. Sluiting
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Adressering van correspondentie.

Aanmelding van het vierde

Grote gift voor onze Vereniging.
Door de wijnkoperij Rijsemus en De Frel uit Ede 
een wijn op de markt gebracht onder het etiket "Airborne

In verband met een snelle verwerking van de correspondentie, wordt U vriendelijk 
verzocht al Uw brieven aan de Vereniging te richten aan: de sekretaris van de 
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek. 
Correspondentie inzake de Nieuwsbrief kunt U richten aan de heer C.van Roekel, 
eveneens op bovengenoemd adres.

werd in het voorjaar van 1984 
Wine". Deze wijn werd

"lid voor het leven".

 ; op 31 december 1984 telde 
buitenland. Op 31 december 1983 waren dat 

dat wij leden moeten schrappen wegens 
Dit jaar waren dat er 22.

themadag en een themamiddag
i een tweetal wandelingen gemaakt in

■ -+ gebied tussen het Drielse veer en de 
24 november werden een tweetal lezingen gehouden: 

één over Engelse oorlogscorrespondenten bij de 
themamiddag werden druk bezocht.

-1 de Slag om Arnhem werd een herden- 
kingsenvelop met een speciaal stempel uitgegeven. De leden (van vóór 1 oktober) 
ontvingen deze envelop gratis en de rest van de voorraad was zeer snel uitverkocht. 
Ook werd een speciale poster vervaardigd van de pastel-tekening van de kunstenaar 
Johan Paulus Pieters. De verkoop van deze fraaie poster was een groot succes. 
Voor de op initiatief van de heer Van Roekel door de Vereniging uitgegeven wandel-, 
fiets- en autogidsjes van de voormalige gevechtsterreinen bij Arnhem, blijkt zeer 
veel belangstelling te bestaan.
In 1984 werd wederom met een propaganda/verkoopstand deelgenomen aan een vijftal 
evenementen. Er werd veel propaganda gemaakt voor het Museum en voor de Vereniging. 
De verkoop van artikelen van het Museum en van de Vereniging resulteerde in een 
omzet van in totaal ca. f 6600,-.
Ook werden in het afgelopen jaar een aantal schenkingen aan het Museum gedaan, 
waaronder een vitrine en lichtdimmers voor diorama's.
Tevens werden door onze Vereniging bronzen beeldjes geschonken aan ZKH Prins Bernhard 
der Nederlanden en aan de generaals Urquhart, Hackett en Frost.
Het jaar 1984 was voor de Vereniging een gunstig jaar en we hopen dat ook in 1985 
onze Vereniging zich in een stijgende belangstelling mag verheugen.

Jaarverslag 1984.
Het afgelopen jaar steeg het ledenaantal aanzienlijk: 
de Vereniging 713 leden in binnen- en 1-----
er 556. Helaas komt het ieder jaar weer voor 
het niet betalen van de contributie.
In 1984 verschenen vier Nieuwsbrieven en werden een 
gehouden. Tijdens de themadag op 7 juli werden 
de omgeving van de "Westerbouwing" en in het g 
Oude Kerk. Op de themamiddag op 
één over Britse zweefvliegtuigen en 
Slag om Arnhem. Zowel de themadag als de 
Ter gelegenheid van de 40-jarige herdenking van

Afbeelding van pastel-tekening op de Nieuwsbrief-enveloppen.
In de vorige Nieuwsbrief werd melding gemaakt van de aanbieding van een pastel
tekening door de Arnhemse kunstenaar Johan Paulus Pieters. Op de enveloppen 
waarin U dit jaar de Nieuwsbrieven zult ontvangen, is een verkleinde afbeelding 
van deze pastel-tekening gedrukt.
In mei van dit jaar zal de Vereniging een herdenkingsenvelop uitgeven, waarop 
eveneens deze pastel-tekening zal worden afgeheeld. Deze envelop zal bovendien 
worden voorzien van een speciale stempelvlag.
Van de poster, die van de pastel-tekening is gemaakt, 
voorradig in het Airborne Museum. is nog een beperkt aantal

Onlangs heeft zich het vierde "lid voor het leven" bij de Vereniging aangemeld 
Het is Mr.J.A.Bartle uit Lydney in Groot-Brittannië. Reeds eerder hadden zich 
aangemeld Mr.A.J.Hollingdale, Mr.R.Bingley en Mr.L.Oleszczuk allen uit Groot- 
Brittannië. ’ u
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Army Air Corps schenkt kerstboom aan de gemeente Renkum.
Op vrijdag 21 december schonk brigadegeneraal D.E.Canterbury, territoriaal comman
dant van het Britse Army Air Corps in West-Duitsland, een kerstboom aan de gemeente 
Renkum. De twee meter hoge Servische spar, die is geplant aan de westzijde van het 
raadhuis in Oosterbeek, symboliseert de dankbaarheid van het Army Air Corps jegens 
de burgerij van de dorpen van deze gemeente. Het Army Air Corps is voortgekomen uit 
het Glider Pilot Regiment. Meer dan 1200 zweefvliegtuigpiloten van dit Regiment 
namen in september 1944 deel aan de Slag om Arnhem.
De aanbieding van deze kerstboom, waarvoor de heer McAnelly de kontakten heeft 
gelegd, vormde de symbolische afsluiting van het 40ste herdenkingsjaar van de 
Slag om Arnhem.

verkocht met een opslag van f 0,25. De totale opbrengst van deze opslag, f 2250,-, 
werd op donderdag 13 december j.1. overgedragen aan onze Vereniging. Het bedrag 
zal worden gebruikt voor de aankoop van materiaal voor de collectie van het 
Airborne Museum.

Mr.Patten schenkt zijn battledress aan het Airborne Museum.
Tijdens de afgelopen herdenking in september schonk Mr.Norman Patten uit Parkstone 
in Dorset zijn originele battledress, compleet met alle emblemen, distinctieven en 
onderscheidingen aan het Airborne Museum.
In september 1944 was Patten sergeant bij "Ist Forward Observation Unit", een 
eenheid van waarnemers voor de artillerie van het Tweede Leger. Toen de Forward 
Observation Unit in Oosterbeek op 21 september 1944 geen contact kon krijgen met 
de legerkorps-artillerie bij Nijmegen, klom Patten met zijn radio-apparatuur langs 
de schoorsteen van Wasserij Van Hofwegen omhoog. Hierdoor werd radiocontact mogelijk 
en kon de artillerie bij Nijmegen eindelijk vuursteun geven aan de ingesloten 
Britten in Oosterbeek.

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, (foto: B.de Reus)

B.de
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Installatie van lichtdimmers in de diorama's.

in de winter 1944-1945.

Boekje: "Door de hel van Oosterbeek".

Foto's gezocht.
De heren G.H.Maassen Sr.en Jr.zijn bezig met het samenstellen van een tweede foto
boekje over Oosterbeek in 1945. Zij zoeken van verschillende plaatsen in het dorp 
nog foto's uit die periode. Indien U nog beschikt over dergelijke foto's en U wilt 
ze ter beschikking stellen van de samenstellers, zoudt U dan kontakt willen op
nemen met G.H.Maassen, Jan van Riebeeckweg 82 Oosterbeek, telefoon 085-337515 ?

Bij de geschiedschrijving over operatie "Market Garden" heeft de Slag om Arnhem 
altijd de meeste aandacht gehad. Andere onderdelen werden veel minder vaak belicht. 
Het boek "The Devil's Birthday, The bridges to Arnhem 1944" is het eerste boek van 
een Brits auteur, waarin het verhaal van de complete operatie uitgebreid wordt be
schreven. De auteur, Geoffrey Powell, vocht zelf bij Arnhem als compagnies-comman- 
dant in 156 Parachute Battalion. Zijn belevenissen beschreef hij onder het pseudo
niem "Tom Angus" in het boek "Men at Arnhem", dat in 197S verscheen.
Dit nieuwe boek is deels gebaseerd op een zeer grondig archiefonderzoek, deels op 
interviews met vele overlevenden. Alle mislukkingen en tegenslagen, die leidden 
tot de Geallieerde nederlaag en de vrijwel totale vernietiging van de Eerste Britse 
Airborne Divisie, zijn vele malen beschreven; dit boek maakt duidelijk waarom er 
zoveel misging. "The Devil's Birthday" werd uitgegeven in 1984 bij Buchan & Enright, 
Publishers,Ltd in Londen. Prijs in Nederland: f 48,-.

In drie van de vier diorama's in de kelder van het Airborne Museum zijn onlangs 
lichtdimmers geïnstalleerd. Daardoor werd een wat gedemptere verlichting verkregen, 
hetgeen meer overeenkomt met de situatie die in september 1944 in de kelders van 
Hartenstein heerstte. Dit effect is nog versterkt door het aanbrengen van kleine 
lichtpunten, zoals kaarslantarens en lampjes bij de zendontvangers. Aankoop van de 
lichtdimmers was mogelijk door een geldelijke gift van onze Vereniging.

Bijzonder boekje over de stellingbouw aan de Veluwezoom
Na het mislukken van de Slag om Arnhem moest vrijwel de gehele zuidelijke Veluwezoom 
op last van de Duitse bezetter worden geevacueerd. Acht maanden lang mocht niemand 
het gebied betreden zonder speciale toestemming. Omdat de Duitsers aannamen dat de 
Geallieerden opnieuw een aanval over de Rijn zouden uitvoeren, werd langs de Veluwe
zoom een reusachtig stellingen-systeem aangelegd, met loopgraven, geschutsopstelling- 
en , mitrailleursnesten en mijnenvelden. Omdat de Duitsers zelf niet over voldoende 
arbeidskrachten beschikten om deze stellingen aan te leggen, werden grote groepen 
Nederlandse mannen daartoe gedwongen. Deze mannen werden ondergebracht in kampen. 
Een daarvan was het doopsgezinde bejaardenhuis "Mooiland” aan de Utrechtseweg tussen 
Oosterbeek en Heelsum, waarvan de bewoners in oktober 1944 hadden moeten evacueren. 
De geschiedenis van "Lager Scharnhorst I®", zoals Huize Mooiland in die periode 
heette, is nu op schrift gesteld door ons lid Dr.H.J.Leloux uit Oosterbeek.In zijn 
boekje "Huize Mooi-Land in herfst en winter '44-'45, Lager Scharnhorst ID", wordt 
een beschrijving gegeven van het leven in het werkkamp en het werk aan de stellingen 
in de verlaten en desolate dorpen en bossen langs de Veluwezoom. Het boekje, dat 
slechts in zeer beperkte oplaag is verschenen, is verkrijgbaar in de boekhandels in 
Oosterbeek en Heelsum en kost f 15,-. Het kan ook worden besteld door overmaking van 
f 17,50 op gironummer 2094762 van R.Fennema, Rekening Mooiland 50, Oosterbeek.
Het wordt U dan zo spoedig mogelijk toegezonden.

Op zondag 23 september j.1. vond in Hotel Dreyeroord in Oosterbeek de presentatie 
plaats van het boekje "Door de hel van Oosterbeek". Het is het dagboek van George 
Nattrass, sergeant bij het 7th Battalion, The Kings Own Scottish Borderers.
Nattrass beschrijft de gevechten in Wolfheze en Oosterbeek en het leven in krijgs
gevangenschap. Het dagboek werd vertaald en bewerkt door ons lid de heer N.J.van der 
Meer uit Kruiningen en werd uitgegeven door Drukkerij Van der Pijl-Kruiningen BV. 
Prijs: f 25,-.

Boek: "The Devil's Birthday".
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NIEUWSBRIEF No.18
APRIL 1985

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel. : 085-337710, postgironr. 44-03641
De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.
Themadag op zaterdag 4 mei.
Op zaterdag b mei a.s. zal er weer een themadag worden georganiseerd voor de 
leden van onze Vereniging. Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 uur: Ontvangst met koffie in Hotel Dreyeroord in Oosterbeek. Korte inleiding 

over het programma en de route van de wandelingen.
11.15 uur: Vertoning van de video-film "Back to Arnhem" over de lotgevallen van 

het Reconnaissance Squadron tijdens de Slag om Arnhem, 
Lange wandeling door het noordwestelijk gedeelte van het dorp Ooster
beek. Dit deel van het dorp vormde tussen 19 en 25 september 1944 de 
noordelijke sector van de "perimeter", het hoefijzervormige gebied 
dat door de Britten werd verdedigd.
Tijdens deze wandeling zal speciale aandacht worden besteed aan 
plaatsen waar het Reconnaissance Squadron en het 7th Battalion, The 
Kings Own Scottish Borderers hebben gevochten.

14.00 uur: Lunch in Hotel Dreyeroord.
14,45 uur: Korte wandeling in de omgeving van Hotel Dreyeroord. Dit hotel werd 

tussen 19 en 22 september 1944 verdedigd door onderdelen van 7 KOSB, 
onder bevel van luitenant-kolonel Payton Reid. Het stond toen bekend 
als "The White House".

16.00 uur: Einde themadag.
Als gidsen zullen deze dag optreden een drietal leden van onze Vereniging: 
de heer H.Duinhoven uit Oosterbeek, de heer N.J.van der Meer uit Kruiningen en 
de heer R.Sigmond uit Bennekom.
De organisatie is in handen van de heren Van Roekel en Voskuil.
De kosten van deze themadag bedragen f 15»- per persoon. Hiervoor ontvangt U de 
koffie bij de ontvangst, de lunch en de excursie-gids. Het bedrag kan worden 
overgemaakt op gironummer 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum onder vermelding "Themadag". Sluitingsdatum voor de inschrijving 27 april. 
Om te vermijden dat de groep te massaal wordt, is het maximum aantal leden dat 
aan deze dag kan deelnemen, vastgesteld op ca. honderd. Bij ruime overschrijving 
van dit getal wordt besloten de themadag op een later tijdstip te herhalen.
De late inschrijvers krijgen daarover bericht.
Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Wacht dus niet te 
lang met inschrijven indien U aan deze dag wilt deelnemen.
In geval van regenachtig weer gaat de excursie gewoon door.
Hotel Dreyeroord (tel. 085-333169) ligt aan de Graaf van Rechterenweg, op 
enkele honderden meters van Station Oosterbeek-Hoog. Vanuit Arnhem kan het 
hotel bereikt worden met trolleybus, lijn 1.
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Nieuwe vitrine voor medaille-sets.
In de grote benedenzaal van het Airborne Museum hangt sinds kort een grote vitrine 
voor medaille-sets. Verscheidene veteranen van de Slag om Arnhem hebben in de af
gelopen jaren hun medaille-set cadeau of in bruikleen gegeven aan het Museum.
Op initiatief van de sekretaris van de Stichting Airborne Museum, de heer W.J.M. 
Duyts, is daarvoor nu een speciale vitrine vervaardigd. In de vitrine hangt bij 
iedere medaille-set een foto van de veteraan die de set heeft gedragen. 
Verschillende oud-strijders hebben inmiddels toegezegd in de naaste toekomst 
ook hun medaille-set aan het Airborne Museum over te zullen dragen.

Oproep om gegevens over veldgraven.
De bij deze Nieuwsbrief gevoegde Mini-Story is geschreven door de 52-jarige 
Hengelose textieltechnicus J.A.Hey. De heer Hey beschikt over een uitgebreid 
archief met daarin gegevens over tijdens de oorlog in Nederland gesneuvelde 
Geallieerde soldaten. Hij ontleent zijn gegevens voor een belangrijk deel aan 
officiële na-oorlogse bronnen.
Duizenden Geallieerde soldaten zijn op Nederlands grondgebied gesneuveld en be
graven. Daarvan zijn er echter ongeveer 1100 begraven zonder dat hun naam bekend 
was. In de grafstenen van deze onbekende soldaten staat gebeiteld "Known unto God". 
In de loop der jaren heeft de heer Hey nu al van meer dan dertig onbekende soldaten 
kunnen vaststellen waar ze precies zijn begraven. Dit bereikt hij door lang en moei
zaam zoekwerk, combineren van gegevens en door' aanwijzingen van burgers en andere 
amateur-onderzoekers. De oorlogsgravendienst in Den Haag doet meermalen een beroep 
op hem. Zijn archief heeft in de loop der jaren een zekere reputatie gekregen.
De heer Hey heeft het plan om een "Roll of Honour” samen te stellen van alle bij 
de Slag om Arnhem omgekomen Britten en Polen, Van iedere militair die als gevolg 
van deze slag is gesneuveld, wil hij op deze lijst tevens vermelden wanneer en 
waar hij precies is gesneuveld en waar zijn veldgraf heeft gelegen. Voor het ver
krijgen van deze gegevens doet hij een beroep op burgers uit de omgeving van Arnhem. 
Mocht U hem aan dergelijke gegevens kunnen helpen, zoudt U dan kontakt op willen 
nemen met de heer J.A.Hey, Aart van der Leeuwstraat 12, 7552 HS, Hengelo, tel. 
074-422271 of met de heer G.H.Maassen, archivaris van-de Gemeente Renkum.
Uit de Nieuwjaarsrede van de burgemeester van de Gemeente Renkum.
In zijn nieuwjaarsrede memoreerde de burgemeester van de Gemeente Renkum, jhr.mr. 
H.G.van Holthe tot Echten, dat de 40-jarige herdenking van de Slag om Arnhem, mede 
door de inzet van.de burgerij en de gemeente een onvergetelijk eerbewijs aan de 
Britse en Poolse oud-strijders is geworden. Hij voegde hieraan toe: "Daarmee 
hebben wij niets meer gedaan dan het minste wat wij konden doen: een getuigenis 
afleggen van onze blijvende dankbaarheid jegens de Britse en Poolse militairen, 
die onze bevrijding in een heldhaftige poging trachtten te bespoedigen. De slag 
werd een militaire nederlaag maar een menselijke triomf. Laten wij, vooral nu 
veel oud-strijders niet meer zullen terugkeren om hun gevallen strijdmakkers te 
gedenken, de vlam brandend - en de herinnering levend houden. Dit is, simpel ge
zegd, de opgave voor onze Airbome-gemeente: namelijk Airbome-gemeente blijven, 
al zal dat offers - óók financiële offers - vergen".
Airborne Museum trok in 1984 record aantal bezoekers.
Tijdens 1984, het jaar vji de veertigste herdenking van de Slag om Arnhem, heeft 
het Airborne Museum een record aantal betalende bezoekers getrokken. Dit waren er 
98038. In 1983 waren het er 69954. Wanneer in aanmerking wordt genomen dat leden 
van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum vrije toegang hebben en dat 
van de veteranen ook geen entreegeld wordt gevraagd, dan leert een simpel reken
sommetje dat het officiële bezoekersaantal ruim boven de honderdduizend uitkomt.

van.de
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Aanvulling op mededeling in de vorige Nieuwsbrief.
In de vorige Nieuwsbrief stond een mededeling over de adressering van correspon
dentie aan de Vereniging. Hieraan moet worden toegevoegd: Correspondentie over 
financiële zaken kan worden gericht aan de penningmeester, de heer R.Fennema, 
Benedendorpsweg 150, 6862 WP, Oosterbeek.
Uitgifte van herdenkings-envelop.
Onze Vereniging zal dit jaar in mei een speciale herdenkings-envelop uitgeven. 
Deze envelop zal worden voorzien van een van de herdenkingszegels en van een 
speciale stempelvlag van het Airbome Museum. De envelop zal f 5,- gaan kosten.

Onze organisatorisch adviseur twee keer gefotografeerd.
Links: Op 17 september 19^ 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.
Rechts: Veertig jaar later keert de heer Luursema terug naar dezelfde 
plek.

Benoeming van organisatorisch adviseur.
In verband met de stijgende hoeveelheid werk, die binnen de Vereniging moet 
worden verzet, is de heer 0.Luursema uit Arnhem bereid gevonden op te treden 
als organisatorisch adviseur. Hij zal vooral bij de organisatie van themadagen 
en excursies zijn medewerking gaan verlenen. (Zie ook bovenstaande foto).

- * 1 I
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Veel vrijwilligers voor schilderwerk.
Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering vroeg onze voorzitter uit naam 
van de conservator van het Airbome Museum, de heer de Reus, om vrijwilligers, 
die mee willen helpen bij het schilderen van de tank bij het Museum. Spontaan 
meldden negen leden zich aan voor dit werk, dat eind mei zal worden uitgevoerd. 
De heer E.J.Koopman uit Oirschot stelde zelfs geheel gratis alle verf en kwasten 
beschikbaar, een aanbod dat zeer op prijs werd gesteld.

Boekje "It was like this/Zo was het" voor de 14e keer herdrukt.
Opnieuw is een herdruk verschenen van het boekje "It was like this/Zo was het", 
dat werd geschreven door Luitenant-kolonel C.B.Mackenzie, D.S.0.,0.B.E.
De vorige editie kwam uit in 1981. Deze 14e druk is uitgebreid met enkele foto's 
van de 40-jarige herdenking van de Slag om Arnhem.
"It was like this/Zo was het" is verkrijgbaar in het Airbome Museum en kost f 10,-.

Speciale Verenigingsdag voor onze leden in september a.s.
In begin september zal een speciale dag worden georganiseerd, waarop leden 
kennis kunnen nemen van eikaars onderzoek op het gebied van de studie van Operatie 
Market-Qarden. Nadere gegevens volgen in Nieuwsbrief N0.I9.

Boek: "Luchtbrug Market-Garden".
In dit, in september 1984 verschenen boek, wordt een overzicht gegeven van de 
luchtoperaties, die werden uitgevoerd tijdens de luchtlandingen in Nederland in 
september 1944. Tevens wordt aandacht besteed aan "het verraad" van Arnhem.
Luchtbrug Market-Garden, door Bart van der Klauw en Bart Rijnhout verscheen bij 
Teleboek BV in Amsterdam en kost f 24,90.

Bijzondere vlag geschonken.
Tijdens het binnentrekken van Arnhem op 17 september 1944 vond soldaat M.R.F. 
Chandler van de Royal Engineers een N.S.B.vlag. Hij nam de vlag mee en heeft dit 
souvenir uit Arnhem bijna veertig jaar bewaard. In augustus 1984 schonk Mr.Chandler 
de vlag aan het Airbome Museum.
Nieuw fotoboek over de stad Arnhem in 194$.
Op 15 april a.s. verschijnt een groot fotoboek over Arnhem vlak na de bevrijding 
in mei 1945. De foto's in dit boek werden gemaakt door één vm de toenmalige 
Arnhemse fotografen, de heer N.Kramer. Kramer had van de Engelsen een speciale 
"permit" gekregen om de lege en gehavende Gelderse hoofdstad te mogen betreden. 
Hij doorkruiste de gehele stad en maakte daarbij ruin 800 foto's. Later konden 
deze foto's door belangstellenden worden nabesteld. De collectie raakte echter 
in vergetelheid tot de kleinzoon van de heer Kramer, de heer W.Verhoeff ze drie 
jaar geleden in de kelder van zijn ouders vond. Hij drukte er een aantal af en 
hing ze in zijn fotozaak in de Looierstraat in Arnhem'. Daar kwamen zeer veel 
reacties op van het publiek en de heer Verhoeff besloot om er een boek van te 
maken. Uit de ruim 800 foto's werden er 235 gekozen. Daar heeft de heer P.Vroemen 
uit Kamerik, die de oorlog in Arnhem had meegemaakt, korte onderschriften bij
gemaakt .
Achterin het boek is een straatnamenregister opgenomen. Het voorwoord en een 
uittreksel van de onderschriften zijn in het Engels vertaald.
Het boek dat is getiteld "Arnhem voorjaar 1945, WANDELEN DOOR EEN VERLATEN STAD", 
foto's van N.Kramer, samengesteld door WjVerhoeff en P.Vroemen, bevat 165 pagina's 
en kost f 39,50- Het is verkrijgbaar bij de boekhandel en bij fotohandel Kramer 
in de Looierstraat.

De envelop kan ook schriftelijk worden besteld, door overmaking van f 6,- op 
gironummer 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airbome Museum, onder 
vermelding "herdenkings-envelop". Met het versturen van deze schriftelijk bestelde 
enveloppen zal rond 15 mei worden begonnen.
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Vrienden van het Airborne Museum

J.Smits, voorzitter

NIEUWSBRIEF N0.I9
JULI 1985

Redactie:
Drs.R.P.G. A. Voskuil

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postgironr. 4403641
De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

De Hertog van Kent bezocht het Airborne Museum.
Op 4 juni jl. bracht ZKH de Hertog van Kent in zijn functie van President van de 
Commonwealth War Graves Commission, ‘een bezoek aan het Airborne Kerkhof en het 
Airborne Museum in Oosterbeek. In het Museum werd de Hertog ontvangen door de 

.burgemeester van de Gemeente Renkum, jhr.Mr.H.G.van Holthe tot Echten, die tevens 
voorzitter is van de Stichting Airborne’Museum, en door Kolonel b.d.C.C.Wilhelm, 
directeur van net Museum. De Hertog van Kent toonde zich een uitermate geïnteres
seerd bezoeker, die overigens bleek te beschikken over een grote kennis van de ge
beurtenissen die zich in september 1944 in deze streek afspeelden. Hij sprak zijn 
bewondering uit over de kwaliteit van de expositie in het Museum.

Beste Vrienden,
In 1940 leefde in het Nederlandse volk een afschuw van de oorlog en een zeer sterk 
verlangen in vrede te kunnen leven. De belofte van Hitler dat de neutraliteit pijn
lijk nauwgezet geëerbiedigd zou worden, versterkte die hoop op vrede. Mede daardoor 
bleven de ogen niet voortdurend wijd open voor de bedreiging van de vrijheid en ons 
land werd, ondanks schone beloften, daarvan beroofd.
Voor het herkrijgen van de vrijheid was ons volk nagenoeg geheel aangewezen op hulp 
van buiten af. Bij de herdenking van de bevrijding wordt veelal de aandacht geves
tigd op de onderdrukking, de vervolging, de terreur en de angst tijdens de bezetting 
en op de vreugde van de bevrijding en het enthousiaste onthaal van de bevrijders. 
De strijd die gevoerd moest worden om de vrijheid te herwinnen krijgt dan vaak wat 
minder aandacht.
Dat aan de bevrijding een heel harde strijd vooraf ging komt juist bij de herdenking 
van de Slag om Arnhem op de voorgrond, temeer daar onze aandacht daar niet wordt 
afgeleid door een behaalde triomf. Het terugwinnen van de vrijheid was niet gemakke
lijk, verliep niet zonder tegenslagen en moest bovendien met de hoogste offers worden 
betaald. Zij die bereid waren zich in te zetten voor de vrijheid van vreemden, lieten 
hen die vrijheid na als een erfenis die goed gebruikt en beschermd moet worden.
De tijd doet weliswaar veel verbleken, maar er moet voor gezorgd worden dat de her
innering aan de strijd voor de vrijheid niet verbleekt.
Als eerbewijs aan alle Geallieerde strijders in de Slag bij Arnhem werd Generaal 
Urquhart op de Algemene Ledenvergadering benoemd tot ere-lid van onze Vereniging. 
De themadag op 4 mei jl. was gewijd aan de verbeten strijd van het Reconnaissance 
Squadron en 7 K.O.S.B.; de herdenkingsenvelop met speciaal vlagstempel wil in brede 
kring aandacht vragen voor het Airborne Museum. Aan de verbreding en verdieping van 
de educatieve functie van het Museum middels het "scholen-project" wordt hard gewerkt. 
Opddt wij niet vergeten.
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Yours sincerely, 
R.E.Urquhart

R.Sigmond, eigenaar van "De Wiltgraef", heeft aangeboden zijn restaurant van 10 uur 
's morgens tot 4 uur 's middags speciaal voor de leden van onze Vereniging beschik
baar te stellen. Leden kunnen tussen 10 en 4 uur binnenlopen en met elkaar van ge
dachten wisselen en bovendien zullen er gedurende deze dag verschillende stands 
worden ingericht, waar bepaalde aspecten van de Slag om Arnhem worden belicht. 
De heren Stevens, Poot en Schuiling, gelicenceerde radioamateurs uit Oosterbeek, 
zullen demonstraties geven met radioapparatuur die bij de Slag om Arnhem werd ge
bruikt. De heren Aalbers en Veldhuizen uit Oosterbeek en Ten Böhmer uit Renkum 
zullen met verschillende originele Britse vervoermiddelen ter plaatse zijn, zoals 
een Airborne Jeep met trailer, een Royal Enfield 125cc motorfiets, een Welbike en 
een parafiets. De heer van Drumpt uit Arnhem geeft informatie over gebruikte appa
ratuur voor oorlogs- en luchtfotografie. De heer Sigmond zal een kleine tentoon
stelling verzorgen met materiaal uit zijn collectie over het 7th Battalion The 
Kings Own Scottish Borderers. Ook zal een kleine expositie worden ingericht met 
materiaal dat in de loop der jaren op het voormalige slagveld is gevonden. 
Bovendien zal er gelegenheid zijn een uitgebreide video-reportage te zien van de 
40-jarige herdenking van de Slag om Arnhem, De boekendienst van de Vereniging zal 
eveneens present zijn.
Opgemerkt moet worden dat deze dag alleen voor leden van onze Vereniging toegang- 
kelijk is. Denk dus aan Uw lidmaatschapskaart!
Tevens moet worden vermeld dat deze dag niet is bedoeld als ruilbeurs. 
Broodjes, koffie, thee of andere dranken zullen verkrijgbaar zijn.
Restaurant "De Wiltgraef" aan de Selterskampweg te Bennekom is o.a. te bereiken 
vanaf Station Ede met buslijn 88; uitstappen bij halte "Groenewoud".
Educatief project 1985.
In aansluiting op het voorwoord van onze voorzitter, waarin de opdracht die 
wij hebben ten aanzien van het doorgeven van de vrijheidsgedachte, vragen wij Uw 
aandacht voor het volgende. Vorig jaar zijn op initiatief van onze Vereniging 
ongeveer 3000 leerlingen van de hoogste klassen van de basisscholen en de brug
klassen van het voortgezet onderwijs te gast geweest in het Airborne Museum. 
De helft van de toegangsprijs werd door de Vereniging betaald en aan alle be
zoekende leerlingen werd een door drukkerij Linders Adremo beschikbaar gesteld 
foto-knipvel uitgereikt.Tijdens dit educatief project dat grote waardering oogste, 
zelfs bij Provinciale Staten, bleek dat het wenselijk was dit museumbezoek te 
onderbouwen door een zgn, werkstuk. Dit werkstuk is inmiddels vervaardigd door de 
heer Van Roekel en kan voor het Educatief Project I985 gebruikt worden.
Om dit werkstuk aan onze jeugd te kunnen presenteren is echter geld nodig geld 
dat de Vereniging niet uit eigen kas kan betalen. Wij doen daarom een beroep op

Kontaktdag voor leden op zaterdag 14 september a.s.
Uit gesprekken tijdens vergaderingen en themadagen is gebleken dat veel leden graag 
kennis zouden willen nemen van eikaars onderzoek op het gebied van de studie van 
Operatie Market Garden. Om dit te vergemakkelijken zal op zaterdag 14 september a.s. 
voor het eerst een speciale kontaktdag voor leden worden georganiseerd. Deze leden
dag zal worden gehouden in Restaurant "De Wiltgraef" in Bennekom. Ons lid, de heer

Generaal Urquhart erelid van onze Vereniging.
Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering werd met algemene s temmen besloten 
Generaal Urquhart het erelidmaatschap van onze Vereniging aan te bieden. 
Generaal Urquhart's antwoord op de brief van onze voorzitter luidde:

Dear Mr.Smits,
Thank you for your letter of 10 April.

I would be glad if you would thank the Society of Friends of the Airborne 
Museum for the honour they have done me by electing me to be an Honorary 
member of their Society.

I am delighted to accept.
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de Vrienden van het Airbome Museum. Voor f 3?50 kan aan één leerling een compleet 
werkstuk, bestaande uit tien opdrachtvellen, drie observatie/notitiebladen en een 
fotoknipvel met verklaring worden verstrekt. Dit alles voorzien van een speciaal 
kaft in kleur. Voor f 100,- kunnen we zo een hele klas helpen. Daarom 'Vrienden' 
"adopteer" financieel één of meer kinderen en stel het Museum daardoor in de ge
legenheid een verantwoord werkbezoek aan te bieden. Maak een bedrag(je) over op 
gironr. ^03641 onder vermelding van "EducatiefProject". Adopteer een kind en 
maak een (toekomstige) vriend !

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,

es
■■

Verenigingsleden schilderen tank en kanon.
Op zaterdag 25 mei jl. heeft een achttal enthousiaste leden van onze Vereniging 
de Sherman-tank en een van de 17-ponder kanonnen bij het Airbome Museum een verf- 
beurt gegeven. De heer E.J.Koopman uit Oirschot had daarvoor geheel gratis alle 
verf en kwasten beschikbaar gesteld. Na een grondige schoonmaak werden de tank en 
het kanon keurig opgeverfd. De heer Berghege uit Oosterbeek trad daarbij op als 
coördinator. De heer Van Roekel zorgde voor koffie en broodjes. Na afloop van het 
werk mocht iedere deelnemer wat uitzoeken uit de Museumwinkel.
De andere kanonnen bij het Museum zullen op 31 augustus a.s. worden geschilderd.
Bijzondere herdenkingsenvelop.
Onze Vereniging heeft dit jaar een bijzondere herdenkingsenveloplaten verschijnen. 
Deze envelop is voorzien van een speciale stempelvlag en van een bevrijdingszegel, 
die is afgestempeld op zondag 5 mei 1985. De envelop, waarvan er 1500 zijn gemaakt, 
is a f 5,- verkrijgbaar in het Museum en kan ook worden besteld door overmaking 
van f 5»- + f 1>_ °P ons gironummer.
Daarnaast is er nog een gering aantal enveloppen uitgegeven, dat is voorzien van 
de gehele serie bevrijdingszegels en met een zeer bijzonder stempel: "Wageningen, 
5 mei 1985". Deze envelop is slechts verkrijgbaar door overmaking van f 12,50 + 
f 1,- op ons gironummer. Gezien de beperkte oplage is deze laatstgenoemde envelop 
slechts beperkt verkrijgbaar en wij raden U aan snel te reageren.

C.J.de
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bes-
-6 t.n.v. Drs.W.H.Tiemens, Baren-

Correctie en aanvulling bij Ministory VII.
Van de heer A. Groeneweguit Doorwerth ontvingen wij de volgende correctie en aanvulling 
bij Ministory VII, "Their Name Liveth For Evermore" :
"Op pagina 5, 2e alinea van onderaf, is sprake van de tweelingbroers Gronert.
Zij maakten echter geen deel uit van het le Para Battalion doch van het 2e Para Bat- 
talion, om precies te zijn van 6th Platoon, B Company onder bevel van Lieut.P.H.Ca.ne. 
Volgens mededeling door de Company Commander, Major D.Crawley, aan mij in 1984, zijn 
beide broers Gronert gesneuveld in de onmiddellijke omgeving van de spoorbrug in 
Oosterbeek Laag, kort na het opblazen van de brug door de Duitsers. Ook de pelotons
commandant Cane sneuvelde omstreeks die tijd".

Nieuw boek over de bevrijding van de Veluwe.
In dit boek, getiteld "Bevrijdingsatlas Veluwe" beschrijven de drie auteurs Evert 
van de Weerd, Peter A.Veldheer en Gerjan Crebolder aan de hand van oorlogsdagboeken 
de bevrijding van de Veluwe in april 19^5- Het boek is een aanvulling op de in 1981 
en 1983 uitgegeven delen 8 en 14 uit de Schaffelaarreeks, getiteld "Bevrijdingskroniek 
West-Veluwe" en "Bevrijdingskroniek Noordwest-Veluwe". Naast een duidelijk overzicht 
van de gevechtshandelingen in dit gebied bevat de Atlas organisatieschema's van de 
betrokken legeronderdelen en veel gegevens met betrekking tot de lokale geschiedenis 
van vele plaatsen op de Veluwe. Voor diegenen die in de geschiedenis van Arnhem en 
omgeving zijn geïnteresseerd, geeft het boek o.a. interessante informatie over de 
plannen die de Britten hadden om in april 1945 bij Heveadorp de Rijn over te steken 
en vanuit dit bruggehoofd de Veluwe te bevrijden. Uiteindelijk werd gekozen voor een 
aanval over de IJsel waarbij Arnhem vanuit het oosten werd bevrijd.
Het 144 bladzijden tellende boek bevat o.a. 160 foto's, 31 kaarten, twee grafieken 
en een "Roll of Honour", waarin alle in 1945 op de Veluwe gesneuvelde Britse en Cana
dese militairen staan vermeld.
"Bevrijdingsatlas Veluwe" werd uitgegeven bij BDU in Bameveld en kost f 38,-.

Reunie van militairen en burgers uit Amhem-West.
Voor het eerst na de Slag om Arnhem wordt op 19 september a.s. door de werkgroep 
"Airbome West Arnhem" een bijeenkomst georganiseerd voor Britse militairen en 
burgers die in september 1944 waren betrokken bij de gevechten in het westelijk deel 
van Arnhem. De werkgroep nodigt hierbij uit: alle Britse veteranen die in het weste
lijk deel van Arnhem hebben gevochten, Brits en Nederlands medisch personeel dat in 
het St.Elisabeths Gasthuis werkte en burgers die in die dagen in dat deel van Arnhem 
verbleven en kontakt hadden met de Britten, en in het bijzonder diegenen die in het 
ziekenhuis de medici en de gewonden hebben bijgestaan.
Het programma vermeldt een ontvangst en een lunch in het St.Elisabeths Gasthuis.
In de nabij gelegen buurthuizen zal een film worden vertoond en kan een foto-expositie 
worden bezocht, 's Avonds geeft de West Arnhemse Muziekvereniging een concert.
Gezien de beperkte financiële middelen zijn de ontvangst en de lunch in het ziekenhuis 
uitsluitend voor genodigden. De rest van het programma is voor iedereen vrij toegang- 
kelijk.
De werkgroep Airbome West Arnhem nodigt Airbomes en helpers van toen uit zich voor 
deelname aan ontvangst en lunch zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij het 
secretariaat: Mevr.L.van Wordragen-v.Balen, Utrechtseweg 165, 6812 AC, Arnhem.

Publicatie over de spion "King Kong".
De afgelopen jaren heeft ons lid, drs.W.H.Tiemens uit Arnhem zich o.a. bezig gehouden 
met de studie over de rol van de spion Lindemans alias "King Kong" bij de Slag om 
Arnhem. Ook na het verschijnen van zijn boek "Facetten van de Slag om Arnhem" in 1984 
is de heer liemens doorgegaan met zijn onderzoek over dit onderwerp. Hij heeft nu, 
zoals hij zelf schrijft "na jaren onderzoek de balans opgemaakt van de affaire King 
Kong". Zijn conclusies heeft hij samengevat in een rapport getiteld "Veertig jaar 
affaire King Kong, licht in een duistere zaak". Het rapport, dat 36 bladzijden telt, 
heeft de heer Tiemens in beperkte oplage laten vermenigvuldigen en kan worden 
teld door overschrijving van f 7,50 op giro 1470446 
drechtstraat 26 in Arnhem.
AlsTfët: aShbal aalivragerriret beschikbare aantal exemplaren flink overtreft, zal eenj» 
malig nog een aantal exemplaren worden bijgedrukt. In dat geval wordt van de aanvra® 
gers even geduld gevraagd. Q h \
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Arnhem veteranen tijdens de Stille Tocht naar het monument bij de 
Rijnbrug in Arnhem, 21 september 1985 ( foto: C.van Roekel ).

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

Na een militaire actie worden de menselijke verliezen opgegeven in getallen: doden, 
gewonden en vermisten. Bij de jaarlijkse herdenkingen wordt onze aandacht nadruk
kelijk bepaald bij de gesneuvelden en vermisten.
Veel gewonden zijn gelukkig na een betrekkelijk korte tijd hersteld. Zij kunnen dan 
hun werkzaamheden als burger of militair voortzetten, zij het geschonden en veranderd. 
Er zijn echter ook gewonden die met een zeer harde werkelijkheid geconfronteerd wor
den: hun letsels zijn onherstelbaar. Zij kunnen na het genezen van de wonden hun 
werkzaamheden niet voortzetten. Hun toekomstverwachting wordt te pletter geslagen, 
alle uitzicht wordt verduisterd.
Het aanvaarden van de verminking, het hervinden van de juiste verhouding met echt
genote, verloofde, kinderen, familie en vrienden, de revalidatie en het opbouwen 
van een onafhankelijk bestaan, zijn problemen die opgelost moeten worden. In de her- 
stelfase en de revalidatie-periode moet door deze gewonden een strijd gevoerd worden, 
die vele malen langer duurt dan de Slag om Arnhem, maar die niet minder zwaar is en 
ook volledige inzet vergt.

j y.
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BLESMA heeft ook Uw hulp nodig !

Thema-middag met lezing en films op zaterdag 23 november a.s.

Bericht van de Penningmeester.

Poster van pastel-tekening opnieuw uitgebracht.

i de thema-middag is ontvangen, 
nemen.

In Groot Brittannië helpt sinds 1932 de organisatie BLESMA mensen die gedurende de 
beide wereldoorlogen en de vele militaire conflicten daarna, ledematen hebben verloren 
of blind werden. De organisatie beheert o.a. enkele speciale huizen voor oorlogsinva
liden, helpt bij de ontwikkeling van kunstledematen, zorgt voor de revalidatie en 
omscholing van invaliden, helpt bij het vinden van een aangepaste werkkring en strijd 
voor redelijke oorlogs- en invalidenpensioenen. BLESMA is een onafhankelijke organisa
tie, die haar gelden krijgt via schenkingen. Ook Uw hulp is daarbij nodig! Als U wilt 
bijdragen om invaliden te helpen, die zware lichamelijke offers brachten tijdens het 
uitoefenen van hun vaderlandse plichten, stort U dan een bedrag op de girorekening 
van de Vereniging onder vermelding van het woord "BLESMA". Wij zorgen dan dat dit 
geld bij deze organisatie in Engeland komt.

De door onze Vereniging in 1984 uitgegeven poster van de pastel-tekening van de 
Arnhemse kunstenaar Johan Paulus Pieters is opnieuw uitgegeven, ditmaal op veler 
verzoek op A4 formaat. De prijs van deze tekening bedraagt f 3,-.

Zoals de militair aan het front de hulp van veel anderen nodig heeft, zo kan ook de 
verminkte militair niet zonder hulp. In Groot Brittannië bestaan organisaties als 
"St.Dunstans for Men and Women Blinded on War Service" en"British Limbless Ex-Service 
Men's Association (BLESMA)". In deze organisaties is de kennis en de ervaring aanwezig 
om samen met de professionele hulpverleners praktische hulp en aanmoediging te geven 
in de strijd tegen de rampspoed, op het pijnlijke pad van de revalidatie en op de weg 
naar onafhankelijkheid en werk. Door nauwe onderlinge kontakten proberen de leden voor 
elkaar te zorgen en te voorkomen dat iemand in moeilijkheden komt, verwaarloosd wordt 
of vereenzaamd. Al dit werk wordt in hoofdzaak gedaan door leden die, zelf verminkt, 
de vragen en problemen uit eigen ervaring kennen. Zij doen dit op vrijwillige basis 
en voor betaling van de kosten zijn ze op donaties aangewezen.
Ieder jaar leggen we kransen en bloemstukken bij de monumenten en graven en herdenken 
we hen die vielen voor onze vrijheid. Kunnen we volstaan de verminkten een plaats op 
de eerste rij te geven of 

J.Smits, voorzitter

Bijgesloten treft U een accept-girokaart aan voor Uw contributie-betaling. De contri
butie bedraagt f 20,- voor een gewoon lidmaatschap en f 30,- voor een gezinslidmaat- 
schap. Leden, van wie de contributie vóór de datum van 
kunnen hun lidmaatschapskaart op die dag in ontvangst i

Op zaterdag 23 november organiseert onze Vereniging weer een thema-middag. Deze keer 
zijn we te gast in een van de zalen van het ELEKTRUM in Arnhem. Het programma ziet er 
als volgt uit:
13.30 uur: Ontvangst van de deelnemers. Mogelijkheid tot het bezoeken van de expositie 
over de rol van de elektriciteit in het dagelijks leven.
14.15 uur: Lezing door de heer C.van Roekel getiteld: "De rol van de Hohenstaufen 
Divisie tijdens de Slag om Arnhem".
15.15 uur: Pauze van ongeveer een half uur.
15.45 uur: "Impressies van de herdenkingsdienst op het Airborne Kerkhof in Oosterbeek 
op 22 september 1985". Een videofilm van B.de Reus.
16.00 uur: "Comrades at Arms". Onder deze titel maakte de Yorkshire Television in 1984 
een televisie-documentaire waarin de lotgevallen van Generaal Sir John Hackett en Dr. 
Lipmann Kessel tijdens de Slag om Arnhem centraal staan.
16.30 uur: Einde thema-middag.
Het ELEKTRUM is gelegen aan de Klingelbeekseweg in Arnhem, enige honderden meters 
van de splitsing van Onderlangs en Bovenover.(gie ook bijgevoegde route-beschrijving). 
Het nieuwe telefoonnummer van het ELEKTRUM is: 085-568020.

B.de


De medaillevitrine in het Airborne Museum.

Nieuwe herdenkingsenvelop.
Ter gelegenheid van de herdenking van de Slag om Arnhem heeft het Airborne Museum 
in september een speciale herdenkingsenvelop uitgegeven. Deze envelop toont het 
portret van Luit.Kol.W.F.K.Thompson, in september 1944 commandant van het Ist 
Airlanding Light Regiment R.A. en het embleem van de Royal Artillery. De envelop 

verkrijgbaar in het Airborne Museum en kost f 5,-.

Majoor Duyts ontvangt de medaille-set van de in 1984 overleden stafsergeant 
John Douglas Brooke uit handen van mr.R.Beasley. ( foto: B.de Reus ).

In Nieuwsbrief No.18 van april 1985 maakten wij melding van de aanschaf van een 
speciale medaillevitrine voor het Airborne Museum. Van de heer Duyts, sekretaris 
van de Stichting Airborne Museum, ontvingen wij over deze vitrine de volgende 
informatie: 
"Sedert enige tijd is het Airborne Museum verrijkt met een medaillevitrine. In deze 
vitrine, een zeer gewaardeerd geschenk van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum, zijn op waardige wijze de thans in het bezit van het museum zijnde medaille- 
sets van veteranen uit de Slag om Arnhem geëxposeerd. De vitrine is geplaatst in de 
zogenaamde medaillehoek van de grote zaal en qua vormgeving aangepast aan de reeds 
lang aanwezige schilderijvormige presentaties van de met de Militaire Willemsorde en 
het Victoria Cross onderscheiden veteranen.
Met haar maroon vilten achtergrond en statige eikenhouten lijst vormt de vitrine 
met de vele zilveren en bronzen medailles met hun kleurige linten een indrukwekkend 
schilderij en een waardig huldebetoon aan de helden van Arnhem. Voor zover mogelijk 
worden de onderscheidingen vergezeld van een foto van de eigenaars.
Sedert George Gatland enige jaren geleden zijn medailles aan het museum ter beschik
king stelde, werden diverse sets door nog in leven zijnde veteranen aan het museum 
aangeboden om daar voor immer te dienen als uiterlijk symbool van de moedige daden 
van de leden van de Ist British Airborne Division en de Ist Independent Polish 
Parachute Brigade Group.
Ook nabestaanden van Arnhem veteranen hebben de medaille-sets van hun dierbaren 
aan het museum geschonken om in de omgeving waar ze verdiend werden en temidden 
van hun vele vrienden voor eeuwig gekoesterd te worden.
Velen schonken hun medailles aan het museum met de mededeling dat de medailles van 
Arnhem veteranen thuis horen in het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek".
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Overleden veteraan laat zijn onderscheidingen na aan het Airborne Museum.

Gegevensbestand van de leden van onze Vereniging.

al onze

Hiermee

Scholenproject opnieuw van start.
Dankzij de goede gaven van verschillende leden en bedrijven is het mogelijk geworden 
het door de heer Van Roekel ontworpen werkstuk voor het Scholenproject te laten 
drukken en aan alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de omgeving 
een uitnodiging voor een bezoek aan het museum tegen gereduceerde prijs aan te bieden. 
Vele scholen hebben al positief gereageerd en wij verwachten dat gedurende het winter
halfjaar ons museum een waardevolle bijdrage zal kunnen geven aan het geschiedenis
onderwijs. Al met al een voldoening schenkende aktiviteit van onze Vereniging.

Ex-stafsergeant John Douglas Brooke behoorde tot de veteranen die regelmatig de 
herdenking van de Slag om Arnhem bijwoonde. Ook in september 1984 had hij weer aan 
de plechtigheden deelgenomen, maar enkele weken daarna overleed hij.
Tot zijn laatste wensen behoorde dat de onderscheidingen, die hij gedurende zijn 
veelzijdige militaire loopbaan had verkregen, zouden worden geschonken aan het 
Airborne Museum. In gezelschap van mr.R.Laing geschiedde dat op 20 september door 
ex-gunner Royal Artillery, mr.R.Beasley. De uit tien onderscheidingen bestaande 
medaille-set werd in ontvangst genomen door Majoor W.Duyts, sekretaris van de Stich
ting Airborne Museum. De onderscheidingen zullen worden tentoongesteld in de speciale 
medaillevitrine.

De heren G.II.Maassen Sr.en Jr. uit Oosterbeek hebben voor de derde maal een foto
boekje samengesteld over de verwoestingen, die tussen september 1944 en mei 1945 
werden aangericht in de gemeente Renkum. Het nieuwe boekje heet: "Oosterbeek Ver
woest 1944 - 1945, deel 2".
Precies vijf jaar geleden, in september 1980, kwam het eerste deel uit. De goed 
lopende verkoop, de talrijke positieve reacties, de sindsdien verworven foto’s en 
de vele vragen naar een tweede deeltje, deden de samenstellers besluiten na vijf 
jaar een vervolg uit te geven.
In het nieuwe boekje zijn 99 foto's van Oosterbeek bijeen gebracht, die voor het 
merendeel kort na de Bevrijding werden gemaakt door zowel beroeps- als amateur- 
fotografen. "Oosterbeek Verwoest 1944 - 1945, deel 2", dat in eigen beheer werd 
uitgegeven, is verkrijgbaar bij de boekhandels in Oosterbeek en Heelsum, bij de 
Fa.Van Doorne in Wolfheze en bij het Airborne Museum in Oosterbeek voor de prijs 
van f 18,-. Het kan ook worden besteld bij de heer Maassen in Oosterbeek en kost 
dan f 20,80. Bank Rabobank "Renkum", giro van de bank 82.32.97, Rekeningnummer 
38.50.32.056 t.n.v. G.H.Maassen Jr., Jan Van Riebeeckweg 82, Oosterbeek.

Boekje "Oosterbeek Verwoest 1944 - 1945, deel 2".

Op 4 mei j.1. hield onze Vereniging haar jaarlijkse themadag. De inhoudelijke ver
zorging van deze dag lag in handen van drie leden van onze Vereniging. Omdat we be
kend waren met de interessegebieden van de drie heren, konden we hen vragen aan deze 
themadag mee te werken. Dit in het kader van een grotere deelname van leden aan het 
werk van de Vereniging, een streven waaraan het bestuur de komende jaren veel aan
dacht wil geven. Om dit streven waar te kunnen maken willen we graag van 
leden zoveel mogelijk relevante informatie weten.
Sinds kort kan de Vereniging gebruik maken van een computer met printer, 
kunnen gegevens worden verwerkt en bijgehouden. Niet alleen kunnen adressen op post
code worden uitgeprint, maar ook andere gegevens kunnen worden gebundeld, zoals bv. 
interessegebieden, specialismen, beroepen, hobbies en andere zaken, die van nut 
kunnen zijn voor de Vereniging.
Om een gegevensbestand van onze leden samen te stellen, heeft de heer O.Luursema 
een enquête-formulier opgesteld, dat bij deze Nieuwsbrief is gevoegd. Wij verzoeken 
U vriendelijk deze enquête zo goed en uitgebreid mogelijk in te vullen en naar ons 
terug te zenden. WIJ VERKLAREN HIERBIJ UITDRUKKELIJK DAT DE VAN U VERKREGEN GEGE
VENS ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK ZIJN ! Dit betekent dat deze gegevens niet voor 
iemand anders beschikbaar zullen zijn. Wij danken U bij voorbaat voor Uw medewerking.



Vrienden van het Airborne Museum

NIEUWSBR IEF No. 21
FEBRUARI 1986

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Beste Vrienden,

J.Smits, Voorzitter

6e Algemene Ledenvergadering op 22 maart a.s.

2.

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postgironr. 4403641

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening

Notulen van de 5e Algemene Ledenvergadering op 30 maart 1985
3. Algemeen Verslag 1985

Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 6e Algemene Ledenvergadering, tevens 
Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 
22 maart a.s. om 14.00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk 
te Oosterbeek (telefoon: 085-332046).

Op 8 september 1985 kwamen ex-para's van de Eerste Onafhankelijke Poolse Parachu
tisten Brigade in Czestochowa (Polen) bijeen om in de bedevaartskerk van de "Zwarte 
Madonna" een plaquette te onthullen ter herinnering aan deze brigade.
Onder de tienduizenden Polen in dit bedevaartsoord waren ook ongeveer 1500 padvinders, 
afkomstig van 28 groepen uit geheel Polen. Zij vielen o.a. op door hun mouw-emblemen, 
die betrekking hadden op de Poolse Brigade en de Slag om Arnhem. Zo werd bijvoorbeeld 
een badge gedragen waarop in kleur waren afgebeeld de Poolse, Amerikaanse, Britse 
en Nederlandse vlag, alsmede het symbool van de Para Brigade en het Scouting insigne. 
Veertien dagen later kwamen veteranen van de Poolse Brigade bijeen op de Militaire 
Begraafplaats in Warschau voor de jaarlijkse herdenking bij het monument voor de ge
sneuvelden van de Eerste Poolse Para Brigade en voor de Poolse geheim-agenten die, 
nadat ze boven vijandelijk gebied waren geparachuteerd, omkwamen.
Ook hier weer verkenners en gidsen met de speciale mouw-emblemen, met rode dassen 
en rode baretten. Allemaal leden van Scouting-groepen, die zowel naar de Poolse 
Para Brigade als naar de Britse Red Devils genoemd zijn. 
In Czestochowa waren mevrouw Cora Baltussen en de heer Albert Baltussen uit Driel 
aanwezig. Zij zagen de padvinders, die zich zo nadrukkelijk manifesteerden, als 
vrienden van de Para's, als jongeren die het respect voor deze strijders voor de 
vrijheid blijvend willen tonen. Dit bracht mevrouw Baltussen in haar herdenkings
toespraak op 21 september j.1. in Driel tot een oproep aan de Nederlandse jongeren 
contacten te leggen en vriendschap te sluiten met veteranen en met belangstellende 
Poolse- en andere Geallieerde jongeren. Het is een goede zaak dat jongeren er oog 
voor hebben of krijgen dat de oud-strijders uit de Slag om Arnhem "het er voor over 
hebben gehad hun leven op het spel te zetten om zelf en degenen die na hen kwamen 
in vrede te laten leven", zoals in ons Scholen-project voor de jeugd staat vermeld. 
Het is eveneens een goede zaak dat gemotiveerde jongeren met de oud-strijders en 
met elkaar in kontakt komen om van gedachten te wisselen over die historische 
strijd met al haar menselijke en onmenselijke aspecten en zich zoals H.M.van 
Randwijk schreef "te bezinnen op de waarde van vrijheid en gerechtigheid".



2

Jaarverslag 1985.

in Bennekom

uit, die speciaal waren gestempeld op 5 mei 1985. Ook werd c 
van de grote poster van de pasteltekening van de heer Paulus 
van de enveloppen en van de poster loopt voortreffelijk.

4.
5.
6.
7.
8.

Een half uur vóór de aanvang van de vergadering zullen voor de leden de financiële 
stukken en het verslag van de Kascommissie ter inzage liggen.
Het Financieel Verslag 1985 en de Begroting 1986 zullen U samen met de volgende 
Nieuwsbrief worden toegestuurd.

Het afgelopen jaar steeg het ledental wederom. Op 31 december 1985 telde de Ver
eniging 774 leden in binnen- en buitenland. Op 31 december 1984 was dat aantal 713. 
Helaas hebben we ook dit jaar weer leden moeten schrappen wegens het niet betalen 
van de contributie. Dit jaar waren dat er 28.
In 1985 verschenen er vier Nieuwsbrieven en werden
middag gehouden. Tijdens de thema-dag op 4 mei werden
Dreijeroord een tweetal wandelingen gemaakt in het noordwestelijk deel 
terbeek en werd een videofilm over het Reconnaissance Squadron vertoond 
de thema-middag op 23 november in het ELEKTRUM in Arnhem 
Roekel een lezing over de Hohenstaufen Divisie en werd na de pauze de video-film 
"Comrades at Arms" vertoond.
De kontaktdag voor leden op 14 september in restaurant "De Wiltgraef" 
is voor herhaling vatbaar. Zowel deze kontaktdag als de thema-dagen werden druk 
bezocht.
Ter gelegenheid van 40 jaar Bevrijding gaf de Vereniging twee herdenkingsenveloppen 
uit, die speciaal waren gestempeld op 5 mei 1985. Ook werd een mini-poster gemaakt

Pieters. De verkoop

en Begroting 1986

een thema-dag en een thema- 
na een ontvangst in Hotel 

van Oos-
Tijdens 

verzorgde de heer C.van

Vertoning van een videofilm na afloop van de Algemene Ledenvergadering.
Na afloop van de 6e Algemene Ledenvergadering zal een videofilm worden vertoond 
over de bevrijding van Den Bosch in oktober 1944.
Hoewel het onderwerp enigszins buiten het kader van Operatie Market Garden valt, 
is toch besloten deze film te vertonen omdat zij kan worden beschouwd als een 
voorbeeld van een uitstekende militair-historische documentaire.
De makers van de film, drs.K.Margry uit Utrecht en de heer L.van Gent uit Den Bosch, 
beiden lid van onze Vereniging, zullen bij de vertoning aanwezig zijn. U kunt dan 
na afloop vragen aan hun stellen over inhoud en vormgeving.

Actie voor BLESMA een succes.

Financieel Verslag 1985
Bestuursverkiezing
Benoeming Reserve-lid Kascommissie
Rondvraag
Sluiting

Toelichting bij punt 5: Aan de beurt van aftreden zijn mevr.J.M.de Langen en de 
heer W.T.de Ruyter. Beiden stellen zich herkiesbaar. Volgens art.8 van de Statuten 
kunnen de leden tegencandidaten stellen. Een voordracht hiertoe dient uiterlijk 
10 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de Secretaresse te worden ingediend, 
ondertekend door tenminste 10 leden en vergezeld van een bereidverklaring van de 
candidaten, die lid moeten zijn van de Vereniging en meerderjarig.
Onze vertegenwoordiger in Groot Brittannië, de heer A.Maynard is op 1 januari j.1. 
opgevolgd door de heer F.M.Young. Beide heren komen speciaal voor deze vergadering 
naar Nederland.

In de vorige nieuwsbrief vroegen wij Uw hulp voor de Britse organisatie BLESMA, 
die mensen helpt die door oorlogsgeweld ledematen verloren of blind werden. 
Door Uw vele giften is deze actie een succes geworden.
Als vertegenwoordiger van BLESMA zal de heer Richard Bingley (schrijver van de 
Mini-Story bij de vorige Nieuwsbrief) speciaal op eigen kosten vanuit Engeland 
overkomen om het door U verzamelde geld op de Algemene Ledenvergadering in ont
vangst te nemen.
Tot de Algemene Ledenvergadering blijft ons gironummer nog ter beschikking voor 
eventuele giften voor deze sympathieke organisatie.

mevr.J.M.de
W.T.de
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een medaille-vitrine en

Tentoonstelling over "Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem".

Bericht van de Penningmeester.
Een aantal leden heeft de contributie voor 1986 nog niet overgemaakt. Deze leden 
worden vriendelijk verzocht hun contributie alsnog zo spoedig mogelijk over te 
maken op gironummer 4403641. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking !

De romp met cockpit van de HORSA-glider in het nieuwe Army Air Corps 
Museum in Middle Wallop. Rechts een origineel 6-ponder kanon uit de 
Slag om Arnhem, afkomstig uit Park Hartenstein.(foto: B.de Reus)

van onze Vereniging en meldde het vijfdeDit jaar werd Generaal R.E.Urquhart erelid
Britse "lid voor het leven" zich aan.
Ook trok het bestuur een organisatorisch adviseur aan in de persoon van de heer 
O.Luursema.
Schenkingen van onze Vereniging aan het Museum waren o.a.
een diaprojector voor de audio-visuele presentatie.
Dankzij de financiële steun van onze leden en een aantal sponsors ging wederom 
een scholenproject van start. Door deze geweldige steun was het mogelijk een zeer 
goed werkstuk voor de bezoekende leerlingen samen te stellen.
Zoals U ziet was 1985 een goed jaar voor onze Vereniging en wij hopen dat 1986 
dat ook zal worden.

Binnenkort zal in het Airborne Museum een kleine expositie worden gehouden, 
getiteld "Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem". Op deze tentoonstelling, die 
wordt samengesteld door de heren de Reus en Voskuil, zal worden getracht een beeld 
te geven van de wijze waarop militairen en burgers die septemberdagen van 1944 
vastlegden op foto en film.
Naast onbekend fotomateriaal zal ook foto- en filmapparatuur worden getoond, waar
mee tijdens de Slag om Arnhem werd gewerkt.
De expositie zal vrijdag 21 maart om 16.00 uur worden geopend, zodat leden die 
naar de Jaarvergadering op 22 maart komen ook de tentoonstelling in het Airborne 
Museum kunnen bezoeken.

B.de
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Enquette-formulieren nog steeds welkom.

staat

Jhr,mr,H.G.'van Holthe tot Echten en de heer Th.Werningh Cöster benoemd tot ere
burgers van de Gemeente Renkum.

Britse onderscheiding voor de heer J.J.Rudolphie■
De heer J.J.Rudolphie uit Oosterbeek is door de Engelse koningin Elisabeth 
Benoemd tot "Honorary Member of the Most Excellent Order of the British Empire". 
De heer Rudophie ontving deze hoge onderscheiding voor het vele werk dat hij sinds 
1948 heeft verricht voor de organisatie van de jaarlijkse herdenking van de Slag 
om Arnhem.

Hulp gevraagd voor Franse vertaling van het Museumgidsje.
De Stichting Airborne Museum zou graag het Museumgidsje in het Frans willen laten 
vertalen. Helaas ontbreken de fondsen om dit door een commercieel vertaalbureau 
te laten doen. Als er leden zijn die tegen een redelijke vergoeding dit vertaalwerk 
willen verrichten, zouden zij dan kontakt willen opnemen met de secretaris van de 
Stichting Airborne Museum of even naar het Museum willen bellen ?

Indien U mee wilt werken aan onze enquette en U heeft Uw formulier nog niet inge
stuurd, zoudt U dit dan alsnog zo spoedig mogelijk willen doen? De sluitingsdatum 
is 31 maart. Daarna kan de heer Luursema beginnen met de definitieve verwerking 
van de gegevens.

In verband met zijn aftreden als burgemeester van de Gemeente Renkum is jhr.mr. 
H.G.van Holthe tot Echten benoemd tot ereburger van deze gemeente. De heer van 
Holthe tot Echten zal deel blijven uitmaken van de Stichting Airborne Museum. 
De heer Th.Werningh Cöster, die afscheid heeft genomen als bestuurslid van de 
Stichting Airborne Museum, heeft zich reeds vanaf 1949 verdienstelijk gemaakt 
voor de oprichting en instandhouding van het Airborne Museum.

Het nieuwe "Museum of Army Flying" in Middle Wallop is een bezoek waard !
Onlangs is op de vliegbasis Middle Wallop in Hampshire, Engeland het nieuwe 
"Museum of Army Flying" geopend. Een belangrijk deel van de expositie is gewijd 
aan de geschiedenis van het "Glider Pilot Regiment" en de luchtlandingsoperaties 
waaraan dit regiment tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft deelgenomen. 
In de grote museumhal, waarin verschillende vliegtuigen zijn tentoongesteld, 
ook een vrijwel complete romp met cockpit van een HORSA-glider (zie foto). 
Onlangs kwam het museum in het bezit van een deel van de romp van een HAMILCAR- 
glider. Deze romp, die 38 jaar in de openlucht als kippenhok heeft dienst gedaan 
en ernstig is aangetast, zal geheel worden gerestaureerd, een project dat ca. 
twee jaar in beslag zal nemen.
Het "Museum of Army Flying” ligt aan de A343 tussen Salisbury en Andover. Het is 
dagelijks geopend tussen 10.00 en 16.30 uur, behalve op Kerstmis en Nieuwjaar.

Herziene uitgave van het boek "Slag in de Schaduw".
In dit boek, waarvan de eerste druk verscheen in 1981, beschrijven de auteurs 
A.Korthals Altes en N.K.C.A.in 't Veld de strijd die tussen september 1944 en 
maart 1945 woedde in de Peel en de Maasvallei. Deze strijd is veel minder bekend 
en heeft veel minder tot de verbeelding gesproken dan de Geallieerde luchtlandings
operatie in september 1944. Zij werd uitgevochten "in de schaduw van Market-Garden. 
In het hoofdstuk met die titel gaan de auteurs in op de voorgeschiedenis en de 
uitvoering van Operatie Market-Garden, vooral wat betreft het gebied van de 
Brabantse "Corridor". Tijdens de op Market-Garden volgende maanden vonden ver
bitterde gevechten plaats in het grensgebied tussen Brabant en Limburg.
Dat deze strijd toch niet geheel onbekend is gebleven is vooral te danken aan 
het feit dat in het tijdens de gevechten totaal vernielde dorp Overloon thans het 
Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum is gevestigd.
Het boek "Slag in de Schaduw" verscheen bij de uitgeverij De Bataafse Leeuw en 
kost f 32,50.



Vrienden vcin het Airborne Museum

NIEUWSBRIEF No.22
APRIL 1986

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

Op de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 22 maart j.1. heeft Mr.A.Maynard M.B.E. 
officieel afscheid genomen als vertegenwoordiger van onze Vereniging in Groot-Brit- 
tannië. Zijn functie is op 1 januari j.1. overgenomen door de Arnhem-veteraan Mr. 
Frank Young, die helaas om gezondheidsredenen niet op de Algemene Ledenvergadering 
aanwezig kon zijn.
Mr.Maynard, die al vanaf 1959 zitting heeft in het bestuur van de Stichting Airborne 
Museum, is vanaf de oprichting van de Vereniging onze Britse vertegenwoordiger geweest. 
Al die jaren heeft hij alleen en geheel belangeloos de zaken van onze Vereniging in 
Groot-Brittannië behartigd. Hij beheerde het Britse ledenbestand, zorgde voor de ad
ministratie, deed de correspondentie, inde de contributies en zorgde voor het adres
seren en versturen van de Engelse vertaling van de Nieuwsbrief. Vaak kwam hij, altijd 
op eigen kosten, over naar Nederland om de Jaarvergaderingen mee te maken. Ondanks 
zijn belangrijke inbreng trad hij nooit op de voorgrond.

Onze voorzitter, de heer J.Smits (rechts), dankt Mr.Maynard 
voor zijn werk voor de Vereniging. (Foto: B. de Reus)

Afscheid van onze Britse vertegenwoordiger, Mr.A.Maynard M.B.E.

Utrechtseweg 232 
6862 AZ Oosterbeek 
tel.: 085-337710, postgironr. 4403641

WlHin
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overhandigde hem als

Robert Voskuil

9.45 uur:

Opnieuw een beeldje.

Het stelt een
In nauwe samenwerking met de Stichting Airborne Museum heeft onze Vereniging opnieuw 
een beeldje laten maken, dit keer uitgevoerd in bronskleurig kunsthars, 
soldaat voor die vanuit zijn dekking op het punt staat een handgranaat te gooien.

17.00 uur:
17.45 uur:

10.30 uur:
10.50 uur:

13.00 uur:
14.00 uur:

Op de Algemen Ledenvergadering dankte onze voorzitter, de heer J.Smits, Mr.Maynard 
voor het werk dat hij vele jaren voor de Vereniging had en c 
aandenken een klok. 
"Beste Joe", namens alle leden :"Dank voor alles wat je voor 
je nog vaak in ons midden te zien!"

ons deed en we hopen

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
9.00 uur: Vertrek per touringcar naar Eindhoven vanaf het parkeerterrein bij het 

Airborne Museum in Oosterbeek.
Aankomst bij het station in Den Bosch. Hier kunnen deelnemers opstappen, 
voor wie de reis naar Den Bosch gemakkelijker is dan de reis naar Ooster
beek. Deze deelnemers moeten uiterlijk om 9.45 uur in de stations-restau- 
ratie aanwezig zijn. Op hun giro-overschrijving dienen zij duidelijk te 
vermelden "stapt op in Den Bosch".
Aankomst in Valkenswaard. Gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie. 
Vertrek uit Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt een bezoek gebracht aan 
Lommel ('Joe's Bridge), de Belgisch-Nederlandse grens (uitbraak 30ste 
Korps), Valkenswaard, Aalst(de brug over de Tongelreep) en aan Son 
(de brug over het Wilhelminakanaal). 
LUNCH in Son
Vertrek uit Son. Bezoek aan Best (Joe Mann-monument). Vandaar via de 
landingsterreinen van de 101ste Airborne Divisie en Sint Oedenrode naar 
Veghel (corridor-doorbraak 107.Panzerbrigade). Vervolgens wordt een be
zoek gebracht aan het Bevrijdingsmuseum Veghel. Hierna rijdt de bus naar 
Den Bosch (station) om de deelnemers, die daar 's morgens zijn opgestapt, 
weer af te zetten.
Vertrek uit Den Bosch.
Aankomst in Oosterbeek.

Met technische en kritische assistentie van de museumstaf is het aan de kunstenares 
mevrouw Janneke Ros gelukt om een zeer goed beeldje te maken, waarin de spanning en 
de verbetenheid van die septemberdagen van 1944 goed tot uiting komen. Het beeldje 
zal binnenkort voor f 35,- in de museumwinkel te koop zijn. Het kan ook per giro 
(giro 4184300 t.n.v.Stichting Airborne Museum, Oosterbeek) besteld worden, maar om 
verpakkings- en verzendkosten te dekken is de prijs dan f 45,-.

De kosten van deze themadag bedragen f 35,- per persoon. Voor dit bedrag krijgt U 
de excursie per touringcar, de lunch en de excursiegids. Het bedrag kan worden over
gemaakt op gironummer 4403641 t.n.v.de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 
onder vermelding van "Themadag". Sluitingsdatum voor de inschrijving is 1 juni.
Het maximaal aantal leden dat aan deze dag kan deelnemen is vastgesteld op 50 (vijftig). 
Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van betaling. Wacht U dus 
niet te lang met inschrijven als U aan deze dag wilt deelnemen. U wordt verzocht Uw 
paspoort mee te nemen omdat we even de Belgisch-Nederlandse grens overgaan.

Themadag op zaterdag 28 juni a.s.
Op zaterdag 28 juni zal weer een themadag worden georganiseerd voor de leden van onze 
Vereniging. De titel van deze themadag is: "Corridor door Brabant, september 1944".
Het verloop van de Slag om Arnhem kan niet los worden gezien van de rest van Operatie 
Market-Garden. Daarom is deze keer gekozen voor een excursie naar de zuidelijke sektor 
van het operatiegebied van Market-Garden. Deze excursie zal worden geleid door ons lid, 
de historicus drs.K.Margry, auteur van het boek "De Bevrijding van Eindhoven" en mede
auteur van het boek "September 1944". Centraal zullen staan de landing van de 101ste 
Amerikaanse Airborne Divisie, de opmarsroute van het 30ste Legerkorps vanaf de Bel
gische grens en de Duitse pogingen om bij Veghel de "Corridor" af te snijden.

t.n.v.de


(Foto: B.de Reus)

Tentoonstelling "Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem".

"Roll of Honour" van bij de Slag om Arnhem omgekomen Britten en Polen.
Ons lid de heer J.Hey uit Hengelo heeft jaren gewerkt aan het samenstellen van een 
overzicht van Britse en Poolse militairen die tijdens de Slag om Arnhem zijn ge
sneuveld of als gevolg van opgelopen verwondingen naderhand zijn overleden.
In deze "Roll of Honour" zijn opgenomen: de namen van de gevalllenen, de eenheid 
waartoe zij behoorden, de plaats waar zij nu begraven liggen en, indien bekend, de 
plaats waar hun veldgraf heeft gelegen. Deze "Roll of Honour" zal door onze Vereni
ging worden uitgegeven en zal in het Airborne Museum verkrijgbaar zijn. In de vol
gende Nieuwsbrief volgen nadere gegevens.

Op vrijdag 21 maart j.1. opende de Gelderse gedeputeerde mevrouw N.van den Broek - 
Laman Trip in het Airborne Museum de tentoonstelling "Fotograferen tijdens de Slag 
om Arnhem". Op deze tentoonstelling, die werd samengesteld door de heren B.de Reus 
en R.P.G.A.Voskuil, wordt ingegaan op de aktiviteiten van mensen die beroepshalve 
of als amateur tijdens die septemberdagen hebben gefotografeerd of gefilmd.
Aan Britse zijde werkten als officiële fotografen en filmers een drietal mannen van 
de "Army Film and Photographic Unit" (AFPU); aan Duitse zijde werd de strijd vast
gelegd door leden van de "Propaganda Kompanien". Van beide groepen zijn foto's en 
door hen gebruikte camera's tentoongesteld. Daarnaast is binnen de tentoonstelling 
een belangrijke plaats ingeruimd voor materiaal dat door burgers werd opgenomen. 
Zeer bijzonder zijn de foto's die clandestien door Britse en Duitse militairen 
werden gemaakt en die pas meer dan veertig jaar na de Slag om Arnhem te voorschijn 
kwamen.
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling is in beperkte oplage een brochure uitge
geven, getiteld "Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem", waarin o.a. een aantal 
recent verkregen foto's van de Slag om Arnhem is opgenomen. Deze brochure kost f 2,50. 
Indien U de brochure per post wilt ontvangen, dient U f 4,- te storten op girorekening 
4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, onder vermelding van 
"brochure fotograferen".
De tentoonstelling is nog tot 18 mei te bezichtigen.

3

Een deel van

B.de
B.de


4

In memoriam A.J.Baltussen.

J.Smits

Het Airborne Museum ontvangt de medaille-set van Captain Richard Bingley.

Op 9 maart 1986 overleed plotseling op 68-jarige leeftijd ons lid Albertus Johannes 
Baltussen. Baltussen was geboren en getogen in Driel. De luchtlandingen in september 
1944 betekenden voor hem het einde van de dreiging verraden en door de Duitsers ge
arresteerd te worden. Kort tevoren had hij leden van de Ondergrondse geholpen onge
zien weg te komen na een aanslag op de spoorlijn Arnhem-Nijmegen. Zijn aanwezigheid 
in die omgeving was echter wél opgemerkt en een verrader wilde hem daarover nader aan 
de tand voelen. Gelukkig moest deze een spoed-operatie ondergaan en Baltussen, inmid
dels gewaarschuwd, zou moeten onderduiken zodra de verrader uit het St.Elisabeths 
Gasthuis zou worden ontslagen. Market-Garden maakte dit onnodig.
Gedurende de Slag om Arnhem hielp Baltussen Britse militairen, die ten zuiden van de 
Rijn terecht waren gekomen, via het Drielse Veer naar Oosterbeek te komen. Na de lan
ding van de Poolse para's zette hij zich in het bijzonder in voor de hulp aan gewonde 
burgers en militairen. Temidden van het gevaar en het lijden groeide een hechte band 
tussen hem en de Polen, welke werd versterkt door een gemeenschappelijke geloofsover
tuiging. Na de oorlog bracht hij zijn gevoelens van vriendschap en dankbaarheid tegen
over de bevrijders tot uiting door in 1946 op de graven van de herbegraven Poolse para
chutisten op het Airborne Kerkhof rode en witte begonia's te plaatsen en door samen 
met zijn zuster, mevrouw Cora Baltussen, zorg te dragen voor de jaarlijkse herdenking 
en de reünie van Poolse veteranen in Driel.
Albertus Baltussen was een overtuigd katholiek, die mede vanuit zijn geloofsovertuiging 
niet voor zichzelf leefde. Voor, tijdens en na de Slag om Arnhem was hij bereid zijn 
capaciteiten dienstbaar te maken aan anderen. Vastberaden en vriendelijk en niet op de 
voorgrond tredend, heeft hij in het bijzonder voor de Poolse veteranen veel werk verzet. 
Het is een voorrecht deze man gekend te hebben. Hij laat velen achter die hem dankbaar 
zullen gedenken.

Tijdens de Jaarvergadering van onze Vereniging werd door ons eerste "lid voor het le
ven, Captain Richard (Dick) Bingley, zijn medaille-set aangeboden aan het Airborne 
Museum. In zijn dankwoord aan Richard Bingley zei de secretaris van het Museum, de 
heer W.J.M.Duyts, dat met het afstaan van deze set door hem zeker een deel van zijn 
leven in handen is gelegd van het Museum, aangezien deze onderscheidingen niet alleen 
de periode van de Tweede Wereldoorlog omvatten, maar tevens de periode dat hij aktief 
was in de strijd in Korea. Afstand doen van deze uiterlijke tekenen van dapperheid, 
aldus de secretaris, onderstreept hoe nauw Dick Bingley nog steeds betrokken is bij 
de gebeurtenissen rond Arnhem in 1944. Hij besloot zijn dankwoord met de woorden: 
"Wij zullen ze voor immer en altijd in ons Museum met eerbied en liefde koesteren". 
De geschonken set is zeer bijzonder en bestaat uit de volgende medailles en campagne- 
sterren: de 1939-1945 Star, de Italy Star, de France and Germany Star, de Defence Medal, 
de War Medal, de Korea Medal met Bronzen Eikeblad voor betoonde dapperheid, de United 
Nations Korea Medal, de Territorial Efficiency Medal, de Duinkerken 1940 Medal, het 
Koning Albert I Kruis van België en het Kruis van de Confederation Européenne des 
Anciens Combattants.

Actie voor BLESMA werd een groot succes.
Het was hartverwarmend te merken hoeveel leden reageerden op onze oproep om zeer ern
stig gehandicapte oud-strijders middels een geldelijke bijdrage te steunen. Nog tijdens 
de Algemene Ledenvergadering kwamen telefonisch toezeggingen binnen! Bijzonder sympa
thiek reageerde de Ziektenkostenverzekering "Het Zilveren Kruis" door een groot bedrag 
beschikbaar te stellen, waardoor enige ernstig gehandicapte oud-Airbornes in september 
over kunnen komen. Voor deze mensen kan het ook vanuit psychisch oogpunt gezien zeer 
belangrijk zijn dat ze de gelegenheid krijgen om samen met hun kameraden deel te nemen 
aan de Airborne Herdenking.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering kon onze voorzitter een bedrag van ruim f 1300,- 
overhandigen aan Captain Richard Bingley, die als vertegenwoordiger van BLESMA was 
overgekomen. De bijdrage van "Het Zilveren Kruis" die het bovenstaande bedrag nog 
verre overtreft, bestaat naast een geldelijk bedrag ook uit een aantal materiële 
zaken voor de verzorging van gehandicapten.



Vrienden van het Airborne Museum

NIEUWSBRIEF No. 23
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De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Beste Vrienden,

J.Smits, voorzitter

Wandelgids bijgesloten bij deze Nieuwsbrief.

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

Onlangs verschenen in drie verschillende dagbladen artikelen waarin personen aan het 
woord kwamen met veel belangstelling voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 
De stellige overtuiging werd uitgesproken (en door voorbeelden toegelicht) dat nog 
veel historisch materiaal over en uit deze oorlogsjaren aanwezig is bij particulieren. 
Veelal ligt het dan vergeten in een kast, op zolder of in een schuur. De kans is groot 
dat een en ander bij een opruiming als waardeloze rommel wordt weggegooid en belangrijk, 
misschien wel uniek materiaal verloren gaat.
Vast staat ook dat veel documentatie (foto's, dagboeken, etc.) en voorwerpen niet op 
een vergeten plaats liggen, maar door de bezitter zorgvuldig bewaard en gekoesterd 
worden. Soms is men bereid anderen kennis te laten nemen van de verzamelde gegevens of 
de verkregen voorwerpen te tonen, maar het blijft moeilijk bereikbaar voor veel belang
stellenden. Afstaan of in bruikleen geven aan een museum maakt het verzamelde materiaal 
voor een veel breder publiek toegankelijk.
Het is begrijpelijk dat het voorlopig of definitief uit handen geven van een dagboek, 
van aantekeningen, foto's, publicaties, militaria, etc. erg moeilijk kan zijn, in het 
bijzonder wanneer het een schakel vormt met een periode die op het leven van de eige
naar een onuitwisbaar stempel heeft gezet. Echter, niet zelden komt het voor dat de 
belangstelling van de familie voor deze tastbare of op schrift gestelde herinneringen 
gering of geheel afwezig is. De vraag rijst dan: wat gaat er later geoeuren met de wel
licht unieke documentatie, met de misschien moeizaam opgebouwde collectie ? Verloren 
laten gaan i>f er een goede en blijvende bestemming aan geven ? Dit laatste nu, zorg
dragen voor een definitieve en zinvolle bestemming, is zeer goed mogelijk door goede 
afspraken te maken en vast te leggen dat een en ander te zijner tijd zal worden over
gedragen aan een museum. Denkt U in zo'n geval ook aan het Airborne Museum ?

löuMa.

Als bijsluiter in deze Nieuwsbrief treft U een exemplaar aan van een gidsje voor een 
wandeling door de "perimeter". Een met zorg uitgekozen route voert U door een van de 
mooiste delen van Oosterbeek en langs tal van markante punten uit de Slag om Arnhem. 
Start en eindpunt zijn het Airborne Museum. Een bezoek aan dit museum laat zich goed 
met de wandeling combineren. De gids is ook met een Engelse tekst verkrijgbaar. (Prijs 
in het Airborne Museum: f 0,30). Er zijn ook een fietsroute (geen Engelse editie) en 
een autoroute verkrijgbaar (Prijs per stuk f 1,-). Beide voeren U langs belangrijke 
punten buiten Oosterbeek, zoals o.a. de John Frostbrug, de Drielse dijk van Arnhem 
tot Heteren (droppingszöne en gevechtsgebied Polen) en de landingsterreinen bij 
Heelsum, Wolfheze en bij Papendal (Johannahoeve). Van de gids voor de autotocht be
staat ook een Engelse editie. Beide tochten zijn ca. 50 km. lang. Desgewenst kan de 
fietstocht in twee delen worden verreden. Steeds wordt naast de route-aanduiding, 
met behulp van kaartjes, plattegronden en korte stukjes tekst een duidelijke uitleg 
gegeven van de gebeurtenissen in september 1944.

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postgironr. 4403641
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Herhaling van de excursie "Corridor door Brabant" op zaterdag 4 oktober a. s.

De enquête.

Verenigingsspeldje binnenkort verkrijgbaar.
Op veler verzoek is er nu een fraai verenigingsspeldje vervaardigd, dat binnenkort 
voor leden verkrijgbaar zal zijn. Het is in emaille uitgevoerd en heeft een doorsnede 
van 13 mm. Op het speldje staat een Pegasus op een maroon achtergrond, die is omgeven 
door een lichtblauw randje met daarin de tekst "Friends Airborne Museum". Het speldje 
is voorzien van een solide sluiting en kan zowel op een jas, een jurk of een das wor
den gedragen. Vanaf medio september kan het uitsluitend door overmaking van f 5,- op 
gironummer 4403641 van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum worden besteld. 
Op de girokaart gaarne vermelden: "speldje".

Excursie "Corridor door Brabant" zeer geslaagd.
Op zaterdag 28 juni j.1. vond de excursie "Corridor door Brabant" plaats. Begunstigd 
door goed weer en onder de uitstekende en deskundige leiding van de heer K.Margry, 
hebben 48 leden de lotgevallen van het 30e Legerkorps en van de 101e Amerikaanse 
Airborne Divisie op de voet kunnen volgen. De heer Margry startte met zijn toelichting 
bij de brug over het Maas-Scheldekanaal ("Joe's Bridge"), vanwaar de Irish Guards met 
Operatie Garden een aanvang maakten. Hierna werd de "Heli's Highway" gevolgd, richting 
Eindhoven. Uitvoerig werd stilgestaan bij de verrichtingen van de "Screaming Eagles" 
in hun moedige pogingen de verschillende bruggen te veroveren en bezet te houden. 
Ook werd de nodige aandacht besteed aan de pogingen van de Duitsers om de belangrijke 
weg naar het noorden te blokkeren.
Na een uitstekende lunch in Son volgde een uitgebreid bezoek aan de landingsterreinen 
van de 101e Amerikaanse Airborne Divisie. Vervolgens leidde de excursie naar het mu
seum "Bevrijdende Vleugels” in Veghel, waar de interessante verzameling zeer de moeite 
van het bekijken waard was. Hoewel aanzienlijk later dan was gepland, werd de terug
reis naar Oosterbeek daarna weer aanvaard en om 19.30 uur was het gezelschap weer 
terug bij Hartenstein. (C.van Roekel)

Het aantal inschrijvingen voor de excursie "Corridor door Brabant", die op 28 juni j.1. 
werd gehouden, overtrof verre het maximum van 50. Daarom is in overleg met de excursie- 
leider, Drs.K.Margry, besloten de excursie nog een keer te herhalen nl. op zaterdag 
4 oktober a.s. Het programma vindt U in Nieuwsbrief No.22. Het enige onderdeel waarin 
het programma van van 4 oktober afwijkt van dat van 28 juni, is dat er niet meer ge
stopt wordt in Den Bosch om deelnemers op te halen. Evenals op 28 juni wordt ook op 
4 oktober vertrokken om 9.00 uur vanaf het parkeerterrein bij het Airborne Museum in 
Oosterbeek.
Diegenen die zich voor de excursie van 28 juni hadden opgegeven en toen moesten worden 
teleurgesteld, komen nu automatisch op de deelnemerslijst, tenzij de penningmeester 
tijdig bericht ontvangt dat zij zijn verhinderd.
Buiten bovengenoemde reeds ingeschreven deelnemers is er nog plaats voor een beperkt 
aantal andere leden. Zij kunnen zich inschrijven door overmaking van f 35,- op post- 
gironummer 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, onder ver
melding van "Themadag". Sluitingsdatum voor de inschrijving is 15 september. Het maxi
mum aantal deelnemers bedraagt evenals de vorige keer 50. Inschrijvingen worden behan
deld in volgorde van binnenkomst. Wacht U dus niet te lang met inschrijven als U aan 
deze dag wilt deelnemen.
Hierbij moet nog het volgende worden opgemerkt. Indien U het bedrag via de bank op onze 
giro overmaakt, dan dient U er rekening mee te houden dat dit langer duurt dan wanneer 
U het bedrag rechtstreeks van Uw giro op onze giro overmaakt. De penningmeester houdt 
zich strikt aan de volgorde van binnenkomst. Er werd en wordt voor niemand een uit
zondering gemaakt, noch voor leden, noch voor bestuursleden!

De aan ons toegezonden formulieren zijn verwerkt en in het bestuur besproken. De adres
sen, beroepen, interessegebieden en aangeboden vormen van hulp zijn in de computer op
genomen. Jammer dat veel leden het formulier niet terug hebben gezonden. We ontvingen 
140 formulieren; 44 daarvan bevatten naast de gevraagde gegevens opmerkingen waarop 
wij thans kort reageren. Het is ondoenlijk ieder persoonlijk te benaderen; in die ge
vallen waarvan wij dat echt wenselijk vonden is dat reeds gebeurd. Zij dié te kennen 
hebben gegeven op de een of andere wijze de Vereniging van dienst te willen zijn 
zullen te gelegener tijd worden benaderd. J ’
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De afgelopen tijd is

artikel Uw formulier nog willen inzenden, 
van U weten, 
hoeve van 
maar alle 
(O.Luursema)

Huize Hartenstein in de steigers tijdens het schilderen van de 
buitenmuren, (foto: B.de Reus)

zullen we ook een themadag op 
Meer thema- 
maar ook

Wij zijn verheugd over de complimenten en aanmoedigingen; dat geeft ons reden in de 
ingeslagen weg door te gaan. Daarbij blijven we ons houden aan de doelstelling van de 
Vereniging en beperken we ons in principe tot de Slag om Arnhem, binnen het kader van 
Operatie Market Garden. Om die reden houden we onze bijeenkomsten en themadagen ook 
ter plekke; centraler in het land kan bijna niet.
Wij vinden dat een boekendienst wel (verbreiding van kennis), maar een ruilbeurs niet 
aan de doelstelling voldoet. Aan Uw boekenwensen, voorzover bij ons bekend, komen wij 
gaarne tegemoet. Het Airborne Museum geeft boeken en documentatie alleen ter inzage; 
uitleen vergt een intensieve administratie en controle, waarvoor helaas de middelen 
ontbreken. Bij de Bibliotheek Arnhem kunnen echter een groot deel van de boeken over 
de Slag om Arnhem worden geleend.
Voor gesprekken en kontakten met veteranen bieden de septemberdagen voldoende mogelijk
heden; het initiatief is aan Uzelf!
Om de op zaterdag werkende leden tegemoet te komen, 
zondag organiseren en dit - afhankelijk van de belangstelling - herhalen, 
dagen en meer Nieuwsbrieven met ministeries vergen niet alleen meer geld, 
meer tijd en die hebben we niet, U wel ?
Wij danken U hartelijk voor de gedane suggesties. Mocht U naar aanleiding van dit

dan bent U van harte welkom. Als wij meer 
kunnen wij wellicht meer voor U betekenen. Het stelt ons in staat ten be

de Vereniging een gerichter beroep op U te doen. Niet alleen het bestuur, 
leden tesamem maken immers de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum!

Huize Hartenstein krijgt opknapbeurt.
De afgelopen tijd is er hard gewerkt om de buitenkant van Huize Hartenstein een opknap
beurt te geven. Zowel de muren als het houtwerk zijn van een nieuwe verflaag voorzien. 
Binnenkort zal worden begonnen met de vernieuwing van het dak.(zie foto)

r’
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"Roll of Honour" verschenen.

Hun huidige

Overleden Dr.Lipmann-Kessel in Oosterbeek begraven.

Themamiddag en kontaktdag worden gecombineerd.

Tentoonstellimg in Rheden.

Meester B.van 
over de Slag

Op 71-jarige leeftijd overleed op 5 juni j.1. in Londen de Britse arts Dr.A.W.Lipmann- 
Kessel MBE MC. In september 1944 was hij chirurg bij de 16th Parachute Field Ambulance. 
Gedurende de Slag om Arnhem opereerde hij in het .St.Elisabeths Gasthuis tientallen 
Britten en Duitsers, die tijdens de gevechten gewond waren geraakt. Na de strijd werd 
hij gevangen genomen, maar hij wist te ontsnappen en onder te duiken. Via het bevrijde 
Zuid-Nederland wist hij uiteindelijk weer terug te komen in Engeland.
Na de oorlog schreef hij onder het pseudoniem "Daniël Paul" het boek "Surgeon at Arms" 
(1958), dat in Nederland verscheen onder de titel "Een chirurg valt uit de lucht". 
Dr.Lipmann-Kessel had enige jaren geleden als zijn laatste wil laten vastleggen dat 
hij in Oosterbeek wilde worden begraven, dichtbij zijn in 1944 omgekomen kameraden.
Op woensdag 11 juni vond tijdens een indrukwekkende plechtigheid de teraardebestelling 
plaats op de Openbare Begraafplaats, vlakbij het Airborne Kerkhof.

Van 5 t/m 24 september a.s.zal in de Openbare Bibliotheek in Rheden
Leeuwenplein 3 een expositie worden gehouden met de titel "Berichtgeving 
om Arnhem". Uit de collectie van de heer Th.Peelen worden Nederlandse, Engelse en 
Duitse kranten, maar ook verzetsrapporten en andere berichten tentoongesteld, om een 
beeld te geven van de dagelijkse berichtgeving over de Slag om Arnhem.
Openingstijden van de expositie: maandag t/m vrijdag van 14.00 - 17.00 uur

In de vorige Nieuwsbrief kondigden we de verschijning aan van de Roll of Honour, 
Battle of Arnhem - 17-26 September 1944". Deze Roll of Honour, waaraan de heer . ey 
uit Hengelo jarenlang heeft gewerkt, is nu gereed en in beperkte oplaag verschenen. 
Het 125 pagina’s tellende boek bevat een compleet overzicht van alle Geallieerde mili
tairen van zowel land- als luchtstrijdkrachten, die omkwamen tijdens of als gevolg van 
de Slag om Arnhem.
De namen van de omgekomen Britten, Polen, Canadezen en Amerikanen zijn gerangschikt per 
eenheid. Naast hun overlijdensdatum staan vermeld: de plaats van hun veldgraf (indien 
bekend), de plaats waar zij nu liggen begraven en eventuele bijzonderheden, 
graven liggen verspreid over tientallen kerkhoven in binnen- en buitenland.
Naast deze gedetailleerde beschrijvingen bevat het boek tabellen met verliescijfers, 
een tweetal overzichtskaartjes, een kaart van Oosterbeek met de situatie in 1944 en 
een moderne topografische kaart van Arnhem en omstreken waarmee de ligging van de veld- 
graven bij benadering kan worden teruggevonden.
Het boek is geïllustreerd met een aantal foto's van veldgraven, zoals die in 1945 over
al verspreid lagen.
In een aantal bijlagen wordt kort ingegaan op de verliezen van de 6e Airborne Divisie 
tijdens operaties in Normandië, Duitsland en België en op de verliezen die eenheden 
van de le Airborne Divisie leden tijdens operaties vóór en na de Slag om Arnhem. 
De Roll of Honour, die in de Engelse taal is geschreven en is uitgegeven door de Ver
eniging Vrienden van het Airborne Museum, is verkrijgbaar in het Airborne Museum 
(Prijs f 15,-). Het boek kan ook worden besteld door overmaking van f 21,- op postgiro- 
nummer 4403642 t.n.v. de Vereniging Vrienden onder vermelding van "Roll of Honour". 
Het wordt U dan zo spoedig mogelijk toegezonden.

Al enige jaren verzorgt onze Vereniging themadagen en themamiddagen. Vorig jaar werd 
voor het eerst een kontaktdag voor leden georganiseerd. Die dag werd een succes en 
veel leden vonden hun weg naar Bennekom.
Dit jaar willen we het geslaagde experiment van de kontaktdag voortzetten, maar nu 
gecombineerd met de najaars-themamiddag. Dit betekent dat mensen die van ver moeten 
komen de lange en kostbare reis maar één keer, in plaats van twee keer hoeven te maken. 
Begin november organiseren we een dag waarbij de ochtend zal worden gebruikt om kontak
ten te leggen en gegevens uit te wisselen en de middag zal worden gevuld met lezingen 
en films. Nadere bijzonderheden worden in de volgende Nieuwsbrief bekend gemaakt.



Vrienden van het Airborne Museum

OCTOBER 1986

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

Generaal Sir John Hackett ontvangt de "Roll of Honour" uit handen 
van de samensteller, de heer J.A.Hey. (foto: B.de Reus)

IBBM

Samenwerking BLESMA, de Vrienden en het Zilveren Kruis een groot succes.

NIEUWSBRIEF No. 24

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postgironr. 4403641

Dankzij een intensieve samenwerking is het bezoek van acht zwaar gehandicapte Arnhem- 
veteranen een groot succes geworden. In een zeer prettige sfeer hebben deze veteranen 
aan alle evenementen kunnen deelnemen. Bovendien bliek dat onze Nederlandse mogelijk
heden ten aanzien van geavanceerde aanpassingstechnieken aanzienlijke verbeteringen van 
gezichts- en loopvermogen mogelijk maakten. Het waren ontroerende momenten toen veteraan 
Drew uit het peloton van Richard Bingley (zie Ministory IX), die 13 jaar in het zieken
huis heeft doorgebracht, vertelde dat hij voor het eerst dankzij een geschonken TV-loupe 
weer in staat was te lezen en te schrijven. Een andere veteraan met een arm- en een 
beenamputatie, beide aan de linkerkant, kon dankzij een vernuftige constructie krukken 
gaan gebruiken en kon zich daardoor voor het eerst weer zonder rolstoel voortbewegen ! 
Ik ben blij dat wij, ondanks commentaar van een enkeling over "op de commerciële toer 
gaan", dankzij deze samenwerking hebben kunnen bijdragen aan een daadwerkelijke inlos
sing van onze zo gemakkelijk uitgesproken, maar vaak zo moeilijk in daden om te zetten
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"Roll of Honour" voor Generaal Sir John Hackett.

Uitgave van een nieuwe herdenkings-envelop.

Mr.Reg Curtis lid voor het leven.

van onze Ver-

De Stichting Airborne Museum heeft ter gelegenheid van de herdenking van de Slag om 
Arnhem opnieuw een herdenkings-envelop uitgegeven. De envelop toont een foto uit 1944 
van Sir John Hackett, die tijdens de Slag om Arnhem het bevel voerde over de 4e Para 
Brigade. Tijdens een bijeenkomst in het Airborne Museum ontving Sir John Hackett het 
eerste exemplaar uit handen van Majoor W.J.M.Duyts, secretaris van de Stichting Air
borne Museum.

Op 19 september werd de Arnhem-veteraan Reg Curtis lid voor het leven 
eniging. De Vereniging telt nu zes Britse en twee Nederlandse leden voor het leven.

dankbaarheid jegens hen, die nu al 42 jaar van uur tot uur herinnerd worden aan het 
offer dat zij destijds voor ons brachten.
Hulde aan het bestuur van Het Zilveren Kruis, het taxi-bedrijf Derksen, Hotel Kievits- 
del, Restaurant De Wiltgraef en aan ons lid Ton Schemkes, voor wie tijd noch moeite 
teveel waren om deze mensen onvergetelijke dagen te bezorgen.

C.van Roekel

Tijdens een speciale bijeenkomst in het Airborne Museum op vrijdag 19 september ontving 
Generaal Sir John Hackett de "Roll of Honour" uit handen van de samensteller, de heer 
J.A.Hey uit Hengelo.
Generaal Hackett was bijzonder onder de indruk van het boek, waarin alle namen van bij 
de Slag om Arnhem omgekomen Britten en Polen staan genoemd. In een korte toespraak 
bedankte hij de heer Hey voor het vele werk, dat uiteindelijk leidde tot deze "Roll 
of Honour".
De belangstelling uit binnen- en buitenland voor de "Roll of Honour" is overweldigend 
en enkele honderden exemplaren zijn al verkocht.

13.30 - 14.00 uur: Ontvangst van de leden in het ELEKTRUM in Arnhem, waar we evenals 
vorig jaar weer te gast zijn. (Leden die 's morgens per bus naar De Westerbouwing zijn 
gereisd, kunnen misschien meerijden met leden die per auto zijn gekomen.
14.00 - 14.45 uur: Lezing met dia's over de 21e Onafhankelijke Parachutisten Compagnie 
tijdens de Slag om Arnhem. Deze elite-eenheid, onder bevel van Majoor "Boy" Wilson, 
had o.a. tot taak het markeren van de droppings- en landingsterreinen. Later vocht het 
op verschillende plaatsen in Oosterbeek.
14.45 - 15.15 uur: PAUZE. Mogelijkheid tot het bekijken van de expositie in het ELEKTRUM.
15.15 - 15.45 uur: Inleiding door de heer J.A.Hey over de achtergronden van de door hem 
samengestelde "Roll of Honour" van de Slag om Arnhem. Tijdens deze inleiding zal er ge
legenheid zijn de heer Hey vragen te stellen over de totstandkoming van de "Roll of 
Honour".
15.45 - 16.30 uur: Film over het werk van de Britse Commonwealth War Graves Commission 
en/of een film over het werk van de Nederlandse Oorlogsgraven Stichting.
Het ELEKTRUM is gelegen aan de Klingelbeekseweg in Arnhem, enige honderden meters van 
de splitsing Onderlangs en Bovenover. Het telefoonnummer van het ELEKTRUM is: 085-568020.

Thema- en kontaktdag op zaterdag 15 november
Op zaterdag 15 november a.s. organiseert onze Vereniging een speciale dag voor leden. 
Zoals wij in het vorige nummer van de Nieuwsbrief reeds aankondigden, worden de kontakt
dag en de najaars-themamiddag deze keer gecombineerd. Het programma van de gecombineerde 
kontakt- en themadag ziet er als volgt uit:
10.00 - 13.30 uur: Kontakt-ochtend in Restaurant "De Westerbouwing” in Oosterbeek. 
Gedurende deze ochtend kunnen leden kontakten leggen en van gedachten wisselen.
Leden die zich met een speciaal onderwerp bezig houden kunnen daarover, indien zij dat 
willen, aan de andere leden wat vertellen, eventueel met behulp van meegenomen materiaal. 
De Boekendienst zal met een uitgebreide boekentafel aanwezig zijn.
Op De Westerbouwing, die bereikbaar is met buslijn 6 vanaf station Arnhem, kan ook de 
lunch gebruikt worden.



Oud-artilleristen bezoeken slagveld.

Bericht van de Penningmeester.

Zaterdag en zondag 30 en 31 augustus j.1. bezocht een groep van de "Royal Artillery 
Historical Society” Oosterbeek en omgeving. Het gezelschap, waaronder een viertal 
veteranen die tijdens de Slag om Arnhem bij een van de artillerie-onderdelen hadden 
gediend, werd rondgeleid door Kolonel P.R.R.de Burgh, die in 1944 als artillerie
officier was ingedeeld bij het hoofdkwartier van Generaal-Majoor Urquhart. Kolonel 
de Burgh, die thans verbonden is aan de "Royal School of Artillery" te Larkhill in 
Engeland, was al een jaar geleden begonnen met de voorbereidingen van deze tweedaagse

Centraal stond de rol die de verschillende artillerie-onderdelen hebben ge-

Op het moment van verschijnen van deze Nieuwsbrief waren de acceptgirokaarten nog niet 
gereed. U kunt echter Uw contributie voor 1987 al voldoen via een normale giro-over- 
schrijving. De contributie bedraagt f 20,- voor een gewoon lidmaatschap en f 30,- voor 
een gezinslidmaatschap. Alvast dank voor Uw medewerking !

Gift van de heer Pelkman.
Van ons lid de heer Pelkman ontving het Airborne Museum een kist voor 15 rook- 
handgranaten en een in 1944 gedropte bevoorradingsmand.

excursie. 
speeld gedurende de Slag. Ook werd aandacht besteed aan de bijdrage van het 64e Medium 
Artillery Regiment, dat vanuit Nijmegen vuursteun gaf aan de ingesloten Britten en 
Polen in Oosterbeek.
Bezocht werden o.a. de droppings- en landingsterreinen bij Wolfheze en Ede, voormalige 
artillerie-posities rond de Oude Kerk in het Benedendorp en de brug in Armhem. Tevens 
werd een bezoek gebracht aan het Airborne Kerkhof en aan het Airborne Museum.
Tijdens het bezoek aan het Airborne Museum schonk de uit Heelsum afkomstige Christien 
de Haan Kolonel de Burgh een portrettekening. Zij had deze tekening vervaardigd naar 
foto's uit het archief van het Museum, waarop de toen Luitenant de Burgh staat afge
heeld in 1944. De Kolonel toonde zich zeer verrast met dit geschenk, te meer daar hij 
van het bestaan van deze foto's niets afwist.

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. (foto: B.de Reus)
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Z.K.H.Prins Bernhard onthult gedenksteen op Papendal.

Gedenksteen voor het 156e Para Bataljon onthuld in de Oude Kerk in Oosterbeek.

Stoel en medailleset aangeboden.

Poolse Erespelden uitgereikt.

Poolse Museumgids verschenen.

Kleine expositie van portrettekeningen in het Airborne Museum.
Gedurende de herdenkingsdagen werd een aantal door Christien de Haan vervaardigde 
portrettekeningen van commandanten uit de Slag om Arnhem in het Museum tentoongesteld. 
Toen Generaal Sir John Hackett op vrijdag 19 september een bezoek bracht aan het Museum 
werd hem door de tekenares de portrettekening van hemzelf aangeboden.
Ook Kolonel Geoffrey Powell ontving een portrettekening van hemzelf.

Ter herinnering aan de in september 1944 bij Oosterbeek gesneuvelde soldaat F.Brawn van 
het Reconnaissance Squadron, schonken zijn broer Arthur en zijn vrouw Rene gedurende de 
afgelopen herdenkingsweek een stoel aan het Airborne Museum. Op deze stoel is een klein 
gegraveerd plaatje bevestigd met de tekst: "In Loving Memory of our Fred, Tpr.F.Brawn 
Ist Airborne RECCE, Killed Oosterbeek 19-9-1944, Donated by Arthur and Rene". Ook Tpr. 
Brawn's Medailleset werd aan het Museum geschonken. Namens het Stichtingsbestuur nam 
Majoor W.J.M.Duyts beide geschenken in ontvangst.

Op zondagmiddag 21 september j.1. onthulde Z.K.H.Prins Bernhard een gedenksteen in het 
Nationaal Sportcentrum Papendal bij Arnhem. Deze gedenksteen herinnert de bezoekers aan 
het NSF-Sportcentrum aan het feit dat tijdens de Slag om Arnhem Papendal het toneel was 
van hevige gevechten.
Tijdens de officiële bijeenkomst die vooraf ging aan de onthulling, vond de presentatie 
plaats van de brochure "De Slag om Arnhem, 17 t/m 26 september 1944" - De geschiedenis 
van het Nationaal Sport Centrum Papendal en het gebied Johannahoeve tijdens de Slag. 
Deze 30 pagina's tellende brochure met kaartjes en foto's werd geschreven door ons lid, 
de heer O.Luursema uit Arnhem. De eerste exemplaren werden aangeboden aan Z.K.H.Prins 
Bernhard en Generaal Sir John Hackett. Het doel van deze brochure is het laten zien 
aan de veelal jonge bezoekers van het NSF-Sportcentrum Papendal dat zij nu kunnen trai
nen op grond waar in 1944 velen hun leven lieten.
Tijdens de bijeenkomst op Papendal werd aan Prins Bernhard ook een exemplaar van de 
"Roll of Honour" aangeboden.

In de Oude Kerk in het Benedendorp in Oosterbeek werd op zondag 21 september een gedenk
steen onthuld ter nagedachtenis aan de mannen van het 156e Para Bataljon die vielen tij
dens de Slag om Arnhem. De onthulling werd gedaan tijdens een korte dienst door mevrouw 
Elisabeth Aird, oudste dochter van Lt.Kolonel Sir Richard des Voeux, destijds commandant 
van het 156e Para Bataljon. Lt.Kolonel Des Voeux sneuvelde tijdens de gevechten bij Oos
terbeek op 20 september 1944.
De dienst in de Oude Kerk vormde de afsluiting van een Battlefield Tour voor ex-leden 
van het 156e Para Bataljon, die werd geleid door Kolonel Geoffrey Powell en Kolonel 
John Waddy. Zij waren in 1944 compagnies-commandant van respectievelijk de C-Compagnie 
en de B-Compagnie. Ook de commandant van de A-Compagnie, Majoor Rh.J.Pott, nam deel aan 
de Battlefield Tour.

Gedurende een speciale bijeenkomst in het Airborne Museum reikte Capt.Z.R.Gasowski, 
leider van de Poolse delegatie uit Engeland, erespelden van de Polish Parachute Asso- 
ciation uit aan een achtal personen, die zich de afgelopen jaren verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de Poolse veteranen. Erespelden ontvingen: Teresa Wasselkamp, H.Duinhoven, 
J.A.Hey, K.Parmer, J.J.Rudolphie en J.Smits. De erespeld voor de onlangs overleden heer 
J.Schanstra werd in ontvangst genomen door zijn dochter.

inds enige weken is er nu ook een gids voor het Airborne Museum in de Poolse taal ver
krijgbaar. Deze Poolse vertaling werd verzorgd door mevrouw M.T.Saras-Janiszewska. 
Binnenkort zal ook een Franse vertaling van de gids verschijnen.
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NIEUWSBRIEF No.25
FEBRUARI 1987

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Beste Vrienden,

7e Algemene Ledenvergadering op 28 maart a. s.

2.

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 7e Algemene Ledenvergadering, tevens 
Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 
28 maart a.s, om 14.00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk te 
Oosterbeek (telefoon: 085-332046).

Toelichting bij punt 6: Aan de beurt van aftreden zijn de heren J.A.Eijkelhof 
(vice-voorzitter) en Chr.van Roekel (lid). Beiden stellen zich herkiesbaar. 
Volgens art.8 van de Statuten kunnen de leden tegencandidaten stellen. Een voor
dracht hiertoe dient uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de

Drs.J.Smits, Voorzitter

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postgironr. 4403641

Het eerste nummer van de Nieuwsbrief verscheen in zeer bescheiden omvang in november 
1980. Nu heeft U het 25ste nummer in handen.
Aanvankelijk bestond de inhoud uit mededelingen betreffende het reilen en zeilen van 
het Airborne Museum en van de Vereniging. De omvang nam geleidelijk toe en vanaf het 
10e nummer werd door middel van de mini-stories aandacht besteed aan minder bekende 
aspecten van de Slag om Arnhem. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan een 
verantwoorde geschiedschrijving van gebeurtenissen die nu nog kunnen worden naverteld 
door mensen die er zelf bij waren.
Onze redacteuren Voskuil en Van Roekel besteden veel, zeer veel tijd aan de inhoud 
en de verzorging van de Nieuwsbrief, daarbij steun genietend van veel Nederlandse en 
Britse leden, die door het verstrekken van materiaal en informatie een belangrijke 
bijdrage leveren. Hierbij mag zeker ook de heer de Reus niet worden vergeten, die 
vaak zorgt voor fotografische bijdragen.
Dat de penningmeester deze uitgegroeide Nieuwsbrief kan blijven financieren is te 
danken aan de besparing op uitgaven door belangeloze hulp, door verkoop-aktiviteiten 
en door giften, alles door en van leden.
Het verschijnen van het 25ste nummer van de Nieuwsbrief biedt de gelegenheid de vele 
leden die, direkt of indirekt, betrokken zijn bij de uitgave, hartelijk te danken 
voor hun inzet.

De Agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening

Notulen van de 6e Algemene Ledenvergadering op 22 maart 1986
3. Algemeen Verslag 1986
4. Financieel Verslag 1986 en Begroting 1987
5. Verslag Kascommissie.
6. Bestuursverkiezing
7. Benoeming Reserve-lid Kascommissie
8. Rondvraag
9. Sluiting

'HmWtaïr
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Vertoning van de film "Airdrop at Arnhem".

Boek "De Bevrijding van Eindhoven" kan worden afgehaald.

Jaarverslag 1986,

toch wat

een vitrine

De heer Th.Werningh Cöster overleden.

Verenigingsspeldje nu verkrijgbaar.
Het Verenigingsspeldje is nu a f 5,- verkrijgbaar in het Airborne Museum. Het kan ook 
worden besteld door overmaking van f 5,- op de girorekening van de Vereniging, met 
vermelding "speldje".

Tijdens de Algemene Ledenvergadering kunnen leden die tijdens de excursie naar 
Eindhoven het boek van Karei Margry "De Bevrijding van Eindhoven" hebben besteld, 
een exemplaar bij de heer Margry afhalen. Prijs f 27,50.

Op 12 november 1986 overleed op 73-jarige leeftijd de heer Theo Werningh Cöster. 
De heer Werningh Cösterwas in 1949 een van de oprichters van het Airborne Museum. 
Tot eind 1985 had hij zitting in het bestuur van de Stichting Airborne Museum. 
Voor het vele werk dat hij voor dit bestuur èn voor vele andere instellingen had 
verricht, ontving de heer Werningh Cöster in december 1985 de erepenning van de 
Gemeente Renkum.

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering zal de Amerikaanse film-documentaire 
"Airdrop at Arnhem” worden vertoond. Het commentaar bij deze film, die ca. een half 
uur duurt, wordt gesproken door de bekende C.B.S.reporter Walter Cronkite.

secretaresse te worden ingediend, ondertekend door tenminste 10 leden en vergezeld 
van een bereidverklaring van de candidaten, die lid van de Vereniging moeten zijn 
en meerderjarig.
Een half uur vóór de aanvang van de vergadering zullen voor de leden de financiële 
stukken en het verslag van de Kascommissie ter inzage liggen. Het Financieel Verslag 
1986 en de Begroting 1987 zullen U samen met de volgende Nieuwsbrief worden toege
zonden.

Ondanks het feit dat helaas 46 leden wegens het niet betalen van hun contributie 
geschrapt moesten worden als lid, is het ledental het afgelopen jaar toch toegenomen 
tot 809. Eind 1985 waren dat er 774. Een droevig feit is dat zeven van onze 
leden in het afgelopen jaar overleden.
Tijdens de september-herdenking noteerden we het zesde Britse Lid voor het Leven.
Er werden weer vier Nieuwsbrieven verzonden. Er werd een Themadag gehouden, die 
wegens overweldigend succes werd herhaald. Ook de Themamiddag, die werd vooraf ge
gaan door een kontakt-ochtend voor leden, werd druk bezocht.
Deelname aan diverse evenementen met een verkoop/propagandastand resulteerde in een 
omzet van ca. f 4500,- en in een aantal nieuwe leden.
Nieuwe artikelen die door de Vereniging in de verkoop werden gebracht waren de door 
de heer J.Hey samengestelde "Roll of Honour”, een nieuw beeldje en eindelijk het 
Verenigingsspeldje. Voor de "Roll of Honour" was zoveel belangstelling dat het boek 
bijna is uitverkocht.
Het in november wederom van start gegane Scholenproject loopt voortreffelijk en het 
bezoek van de eerste school werd gekoppeld aan de uitgifte van een zgn."Stedekaart" 
van de afdeling Filatelie van de PTT in Oosterbeek. Deze is voorzien van een afbeel
ding en een stempel van Hartenstein, hetgeen een uitstekende reklame voor het Museum 
betekent.
Mede dankzij de bemiddeling van onze Vereniging kon een aantal leden van BLESMA 
naar de september-herdenking komen en konden enkelen van hen worden voorzien van de 
voor hen zo broodnodige hulpmiddelen om hun leven, ondanks hun handicap, 
dragelijker te maken.
Schenkingen van de Vereniging aan het Museum waren: een metaal-detector, 
voor emblemen, een vitrine voor groepsfoto's en tentoonstellingspanelen. 
Resumerend kunnen we stellen dat het een goed jaar is geweest en dat de belangstel
ling voor de Vereniging nog steeds toeneemt. (M.de L.)

M.de


Muurschildering in de kelderverdieping van het Airborne Museum.

Presentatie van Stedekaart met afbeelding van het Airborne Museum.
Op 24 november 1986 vond in het Airborne Museum de presentatie plaats van de 16e 
PTT Stedekaart. Een stedekaart is een briefkaart met een karakteristieke afbeelding 
van een plaats waar een filatelieloket gevestigd is. De kaart is gestempeld met een 
apart stempel. In tegenstelling tot de voorgaande vijftien stedekaarten, die veelal 
stadhuizen en kerken tot afbeelding hadden, koos de directie van het Oosterbeekse 
postkantoor voor een afbeelding van het Airborne Museum met bijbehorend stempel. 
Aan de presentatie werd een feestelijk tintje gegeven door het gelijktijdig starten 
van het Educatief Project 1986/1987. Dertig leerlingen van de Openbare Basisschool 
"De Stoeteboom" waren voor zij met het project begonnen, getuige van de presentatie, 
waarbij burgemeester J.W.A.M.Verlinden in zijn funktie als voorzitter van de Stichting 
Airborne Museum de eerste Stedekaart stempelde. Dit gebeurde in een speciaal voor dit 
doel geplaatst nostalgisch postloket. (C.v.R.)

Voor het aanbrengen van de muurschildering in de kelderverdieping 
het Museum is het grote diorama van de binnentrekkende Britse troepen 
ontruimd. Op de achtergrond is de kunstschilder Huub Milder aan het werk; 
op de voorgrond is de heer Vellinga bezig met het schilderen van het 
plafond, (foto: B.de Reus)

In de kelderverdieping van het Airborne Museum zal op de muur van het grote diorama 
van de binnentrekkende Airborne troepen een levensgrote muurschildering worden aan
gebracht. De kunstschilder Huub Milder zal op een vlak van 52 vierkante meter een 
gedetailleerde afbeelding maken van een Oosterbeekse straat zoals die er ten tijde 
van de Slag om Arnhem uitzag. De kunstschilder heeft hiervoor een studie gemaakt 
van karakteristieke vooroorlogse Oosterbeekse bebouwing, zoals die op sommige plaat
sen in Oosterbeek nog vrijwel gaaf aanwezig is.
Omdat het schilderij drie haaks op elkaar staande muren in beslag zal nemen, wordt 
veel zorg besteed aan het perspektief, waardoor een indruk van ruimte wordt verkregen. 
De heer Milder denkt drie a vier maanden nodig te hebben voor het voltooien van zijn 
schilderij. Gedurende die periode kan het publiek de voortgang van het werk volgen 
via een raam in een tijdelijk aangebrachte tussendeur. Een klein model geeft een 
beeld van de muurschildering zoals die er na voltooing uit zal zien.
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Bericht van de Penningmeester.

Nieuwe vitrine voor groepsfoto's.

Speciale uitgave van het tijdschrift "After the Battle".
Sinds 1973 verschijnt in Engeland vier keer per jaar het tijdschrift "After the Battle", 
waarin aandacht wordt besteed aan velerlei aspekten van de Tweede Wereldoorlog.
De artikelen in dit tijdschrift worden altijd zeer goed geïllustreerd met foto's uit 
de oorlog en met recente foto's van plaatsen waar bepaalde gebeurtenissen plaatsvonden. 
Op initiatief van de Conservator van het Airborne Museum, de heer B.de Reus, heeft de 
redakteur van "After the Battle", Mr.Winston Ramsey, nu een speciaal themanummer samen
gesteld met een drietal artikelen die eerder in "After the Battle" verschenen nl. 
"Prelude to Market Garden", "The Battle of Arnhem" en "War Film: The Making of A Bridge 
Too Far". Ook wordt in dit themanummer aandacht besteed aan het Airborne Museum.
Deze speciale uitgave is verkrijgbaar in het Museum en kost f 8,50.

Onlangs verscheen het boek "Teerosen op de Veluwe, De geheime Duitse radiopeilstations 
op de uitgestrekte heide benoorden Arnhem tijdens de Tweede Wereldoorlog" door W.H. 
Tiemens. Eerder publiceerde de heer Tiemens het boek "Facetten van de Slag om Arnhem". 
De in dit nieuwe boek beschreven peilstations met de codenaam "Teerose" vormden tij
dens de oorlog een onderdeel van het Duitse luchtverdedigingssysteem, waarvan de grote 
Duitse bunker "Diogenes" bij Schaarsbergen het commandocentrum was.
Uitvoerig beschrijft de auteur de opbouw en het gebruik van deze peilstations en 
bovendien geeft hij een beeld van het leven en werken van het personeel. Een deel van 
het boek is gewijd aan de rol van de Teerosen tijdens de Slag om Arnhem.
Volgens de auteur reageerden de Duitsers zo snel op de Britse luchtlandingen omdat 
ze via waarnemingen vanuit Teerose I snel op de hoogte waren van de situatie.
Tijdens de Slag om Arnhem werd een deel van de bezetting van de Teerosen geevacueerd, 
terwijl een ander deel tegen de Britten werd ingezet. Merkwaardig is het verhaal van 
de enige vrouwelijke Duitse krijgsgevangene die de Britten vlak na de landingen maak
ten. Deze vrouw, die door AFPU-cameramannen werd gefotografeerd en gefilmd, bleek 
werkzaam te zijn op Teerose I en keerde net terug van verlof toen ze in handen viel 
van de Britten.
Het boek is geïllustreerd met 164 foto's die voor het grootste deel afkomstig zijn 
uit fotoalbums van voormalig personeel van de stations, die de auteur in Duitsland 
wist op te sporen. Het boek kost f 34,90 en werd uitgegeven bij Uitgeverij Lunet.

Met door onze Vereniging beschikbaar gestelde gelden is in de kelderverdieping van 
het Airborne Museum een speciale vitrine ingericht voor groepsfoto’s van eenheden die 
in september 1944 deel uitmaakten van de 1ste Britse Airborne Divisie. De afgelopen 
jaren ontving het Museum b.v.verschillende compagnies- en pelotonsfoto's uit Engeland. 
Deze foto's worden nu in de nieuwe vitrine tentoongesteld. Van veel van de op de foto's 
afgebeelde mannen zijn de namen niet bekend en de museumstaf hoopt met hulp van vete
ranen achter deze namen te komen.
Het Museum wil graag een zo compleet mogelijke collectie van deze groepsfoto's aan
leggen. Een ieder die in het bezit is van dergelijke groepsfoto's en die ze voor een 
korte tijd wil afstaan zodat ze gecopiëerd kunnen worden, wordt vriendelijk verzocht 
kontakt op te nemen met het Airborne Museum.

Duitse vitrine geheel opnieuw ingericht.
De grote Duitse vitrine op de bovenverdieping van het Airborne Museum is geheel op
nieuw ingericht. Het in deze vitrine opgestelde Franse 2,5 cm. antitankkanon is wegens 
ruimtegebrek overgedragen aan de korpsverzameling van het Artillerie Schietkamp in 
Oldebroek. Daarvoor in de plaats zijn verschillende recent verkregen wapens en uit
rustingsstukken gekomen, zoals een 8 cm. mortier en een MG 42 op affuit. Deze affuit 
is met zeer veel zorg gerestaureerd door de heer Smeenk uit België. De herinrichting 
was in de deskundige handen van de heren de Reus en Vellinga.

Ons lid, de heer Tiemens publiceert zijn tweede boek.

Voor betaling van de contributie (en ook voor giften en bijdragen ten behoeve van 
BLESMA e.d.) kunt U gebruik maken van de ingesloten acceptgirokaart. Mocht U in
middels reeds hebben betaald, dan kunt U de kaart vernietigen.
Betaling uitsluitend op girorekening 4403641. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking.

B.de
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Vrienden van het Airborne Museum
NIEUWSBRIEF No.26

APRIL 1987

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Tekeningen van Airborne-commandanten als fotokaart verschenen.

r
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Een hoekje van de lidmaatschapskaart.

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postgironr. 4403641

Christien de Haan's tekeningen van vijf commandanten uit de 
Slag om Arnhem.

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil
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Het afgelopen jaar heeft de tekenares Christien de Haan uit Heelsum een aantal pen
tekeningen vervaardigd van Airborne-commandanten uit de Slag om Arnhem.
Van een vijftal van deze tekeningen heeft onze Vereniging nu fotokaarten laten 
verschijnen, die in het Airborne Museum verkrijgbaar zijn. Deze eerste serie bestaat 
uit portretten van Major-General R.E.Urquhart, Major-General S.Sosabowski en de 
Brigadiers P.H.W.Hicks, G.W.Lathbury en J.W.Hackett. (Zie onderstaande illustratie, 
waarop alle tekeningen sterk verkleind zijn afgebeeld).
De originele tekeningen zijn door onze Vereniging aan het Airborne Museum geschonken. 
Het is de bedoeling in de toekomst nog meer series portretten uit te geven, bv. van 
de mannen aan wie na de Slag om Arnhem het Victoria Cross werd toegekend.
De prijs van een mapje met vijf fotokaarten bedraagt f 5,~

Alle individuele leden van onze Vereniging ontvingen dit jaar een lidmaatschaps
kaart waarvan een hoekje is afgeknipt. Dat hoekje is er af geknipt om aan te geven 
dat het een individuele lidmaatschapskaart betreft, die recht geeft op vrije toegang 
in het Museum voor één persoon. Het is namelijk gebleken dat het voor enkele leden 
erg verleidelijk was om op hun (individuele) kaart een "G" aan te brengen om zodoende 
enige guldens te besparen bij (familie-)bezoek aan het Museum. Daarom zijn we er toe 
over gegaan de individuele kaarten door middel van een flinke knip in de linkerboven
hoek te merken. Deze methode is goedkoper dan ieder jaar de kaarten in twee verschil
lende kleuren te laten drukken.
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9.45 uur:

12.30 13.30 uur: LUNCH

aan

Index en aanvullingsbladen bij de "Roll of Honour".

een tweede

11.15 uur:
11.30 uur:

13.30
14.45

15.30 uur:
15.45 uur:

16.00 uur:
16.45 uur:
17.00 uur:
17.30 uur:

10.30 uur:
10.45 uur:

14.30 uur:
15.15 uur:

Vertrek per touringcar vanaf het parkeerterrein bij het Airborne Museum 
in Oosterbeek.
Grave - dropzone E/504 Para Regt.

- 'link-up' met het Britse 30ste Legerkorps uit Brabant.
- verovering van de grote brug over de Maas.

Overasselt - dropzones 504 Para Regt.
Heumen - sluisbrug over het Maas-Waalkanaal.

- Molenhoek: voormalig kerkhof 82nd Airborne Division.

voor de leden
”Market Garden in het Rijk van

Bezoek aan het ''Bevrijdingsmuseum 1944".
Bezoek aan het Canadese Oorlogskerkhof.
- Wylerbaan: dropzone 508 Para Regt.

Berg en Dal - Duivelsberg
Hotel 'Sionshof', korte stop voor de bezichtiging van het monument 
de zijgevel.
Nijmegen - Waelstate/Valkhof: gevechten om de Waalbrug.
Oosterhout - oversteek van de Waal door het 504 Para Regt.
Einde excursie.
Terugkomst in Oosterbeek.

Het voorlopige programma, ziet er als volgt uit: 
9.00 uur:

Op zaterdag 30 mei a.s. zal weer een themadag worden georganiseerd 
van onze Vereniging. De titel van de themadag is: 
Nijmegen".
Als logisch vervolg op de excursie naar de "Brabantse Corridor", besteden wij deze 
keer aandacht aan de middelste sektor van Market Garden: het operatiegebied van de 
Amerikaanse 82nd Airborne Division. Aan bod zullen komen: de luchtlandingen bij 
Grave en Groesbeek, de verovering van de bruggen over de Maas en het Maas-Waalkanaal 
en de gevechten om de Waalbruggen bij Nijmegen. Ook brengen we een bezoek aan het 
"Bevrijdingsmuseum 1944" in zijn nieuwe onderkomen aan de Wylerbaan in Groesbeek en 
aan het Canadese Oorlogskerkhof. Bij alle monumenten langs de route zal gelegenheid 
worden gegeven om te fotograferen.
De excursie zal, evenals vorig jaar, worden geleid door Karei Margry en de organi
satie is in handen van Robert Voskuil.

Mook
Groesbeek - Knapheide/Klein Amerika: dropzone 505 Para Regt.

- Bredeweg: landingszone lst British Airborne Corps 
(Generaal Browning)

De kosten van deze themadag bedragen f 35,- per persoon. Voor dit bedrag krijgt 
U de excursie per touringcar, de lunch en de excursiegids. Het bedrag kan worden 
overgemaakt op gironummer 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum, onder vermelding van "Themadag". Sluitingsdatum voor de inschrijving is 
15 mei. Het maximum aantal leden dat aan deze dag kan deelnemen is vastgesteld op 
50 (vijftig). Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van beta
ling. Wacht U dus niet te lang met inschrijven als U aan deze dag wilt deelnemen.

Beveiliging van het Airborne Museum verder uitgebreid.
Onlangs is het beveiligingssysteem van het Airborne Museum uitgebreid met een 
gesloten TV—circuit. In een aantal expositieruimten zijn TV—camera’s aangebracht, 
zodat via een monitor controle van deze ruimten is vergemakkelijkt. De TV-instal- 
latie is bovendien voorzien van een bijzonder alarmsysteem.

Een van onze leden was zo vriendelijk een alfabetische index te maken bij de "Roll 
of Honour". Deze index is,samen met de aanvullingsbladenste bestellen door over
making van f 3,50 op gironummer 4403641, met vermelding van "index".
De eerste druk van de "Roll of Honour" (750 ex.) is bijna uitverkocht; 
druk is in bewerking.

Themadag op zaterdag 30 mei a.s.
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In het midden de heer Groeneweg.

Medailleset van Reg Bagguley geschonken aan het Airborne Museum.

De heer Th.Peelen overhandigt de medailleset van Reg Bagguley aan 
de heer Duyts. In het midden de heer Groeneweg. (Foto: B.de Reus)

Bericht van de Penningmeester.
De leden die hun contributie voor het jaar 1987 nog niet hebben betaald, worden 
verzocht dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.

Op woensdag 4 maart ontvingen Majoor W.J.M.Duyts, secretaris van de Stichting 
Airborne Museum en drs.A.Groeneweg, lid van het bestuur, uit handen van de heer 
Th.Peelen uit Rheden de medailleset van Reg Bagguley. Reg nam als soldaat in het 
3e mortierpeloton van het South Staffordshire Battalion deel aan de Slag om Arnhem. 
Op 20 september 1944 raakte hij zwaar gewond bij de Oude Kerk in het Benedendorp in 
Oosterbeek. Ten huize van de familie Ter Horst werd hij provisorisch verbonden en 
verpleegd. Vandaar werd hij overgebracht naar het noodhospitaal in de Koning Willem 
III-kazerne in Apeldoorn. Een tijd later werd hij vervoerd naar het Julianazieken- 
huis, waar zijn rechterbeen geamputeerd moest worden. Op 1 januari 1945 werd hij op 
transport gesteld naar het krijgsgevangenkamp Fallingbostel en later naar een kamp 
bij Neuremberg. Daar werd hij in april 1945 bevrijd door de Amerikanen.
Dertig jaar na de Slag om Arnhem werd Reg Bagguley uitgekozen om in zijn persoon 
de Britse soldaten te eren die deelgenomen hadden aan de Slag. Op 21 september 1974 
werd aan hem de erepenning van de Gemeente Renkum uitgereikt.
De heer Peelen uit Rheden kende Reg heel goed. In zijn boek "Zwevend naar de dood" 
(1976) schrijft de heer Peelen over de belevenissen van Reg tijdens de Slag.
Enkele jaren geleden schonk Reg zijn medailleset aan de heer Peelen. Reg Bagguley 
overleed op 15 november van het vorig jaar. De heer Peelen besloot toen de medaille
set aan het Airborne Museum over te dragen omdat de medailles daar beter op hun 
plaats zijn. Reeds enkele jaren heeft het Museum een speciale medaille-vitrine, 
waarin sets van veteranen worden tentoongesteld. Deze verzameling groeit gestaag 
en is een blijvende herinnering aan de soldaten van het luchtlandingsleger, die 
vochten voor de bevrijding van ons land. (B.de R.)

B.de
B.de
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Herinnering voor de schoolkinderen.

Het Scholenproject.

In de volgende Nieuwsbrief zullen wij hierover verder berichten.

Het "Stoelenproject".

Aanwinsten voor de collectie.

die nog

Bijzondere aanwinst.

misten in de Museum-collectie, 
tiergranaten.

Het Airborne Museum heeft de afgelopen tijd via Brigadier Ros van de Gemeente Politie 
Arnhem weer een aantal bijzondere wapens ontvangen.
Ook de Explosieven Opruimings Dienst (E.O.D.) schenkt regelmatig voorwerpen,

zoals onlangs een set verpakkingsmateriaal voor mor-

Op initiatief van onze Vereniging zal aan de kinderen uit de regio, die aktief be
trokken zijn bij de herdenkingen van de Slag om Arnhem, een herinnering worden uit
gereikt. Dankzij de enthousiaste medewerking van de Firma Spitman, van oudsher een 
Oosterbeeks bedrijf met sterke banden met onze vijf dorpen, is het mogelijk geworden 
gedurende enige jaren een prachtige broche met het Pegasus embleem uit te reiken. 
Alle ruim 1300 schoolkinderen die in 1986 aktief waren, ontvangen alsnog de herin
nering. Zij krijgen hiervoor op school een kaartje uitgereikt dat, Ingewisseld aan 
de balie van ons Museum, recht geeft op het speldje en toegang tot het Museum voor 
slechts f 1,-.
Dit jaar ontvangen de kinderen die in september deelnemen een boekje dat uitgegeven 
wordt door de Vereniging. Het is een authentiek dagboek van een schoolmeisje over 
haar belevenissen gedurende de septemberdagen in 1944. Dit van veel, nog niet eerder 
gepubliceerde foto's voorziene boekje, is mede dankzij de steun van de Ziektenkosten- 
verzekering "Het Zilveren Kruis” tot stand gekomen.
Er is een kans dat er tevens een zeer beperkt aantal in september in de verkoop komt 
in het Museum.
Inleiding en voorwoord worden verzorgd door Major General R.E.Urquhart en Drs.
J.W.A.M.Verlinden, burgemeester van de Gemeente Renkum.
Op deze wijze hoopt de Vereniging ook bij onze jeugd de belangstelling voor en de 
betrokkenheid bij hetgeen in 1944 plaats vond, levend te houden. (Chr.v.R.)

De stoelen en de vergadertafel die momenteel in het Museum gebruikt worden, zijn 
geen eigendom van het Museum. Dankzij de vriendelijke medewerking van de Stichting 
voor Heemkunde heeft het Airborne Museum ze in bruikleen. Nu bovengenoemde Stichting 
haar eigen domicilie betrokken heeft in Kasteel Doorwerth, zijn de stoelen daar 
nodig. De Vereniging Vrienden is daarom gestart met een "Stoelenproject".
Vrienden, zowel Nederlandse als Engelse, individueel of in groepen, worden in de 
gelegenheid gesteld een stoel te schenken. Het is een eenvoudige, stevige rechte 
stoel. Op de rugleuning wordt een plaatje bevestigd met daarin gegraveerd de naam 
van de gever(s).
Het initiatief hiertoe kwam van Engelse zijde, toen tijdens de herdenking in septem
ber 1986 vrienden en familie van een inmiddels overleden oud-strijder de eerste stoel 
aanboden. Inmiddels heeft Kapitein R.Bingley namens zijn bataljon twee stoelen aan
geboden met de inscriptie: "Presented by 2 Commando, llth S.A.S., Ist Parachute 
Battalion The Parachute Regiment (1940-1945)."
Deze stoelen kosten ongeveer f 370,-. Wij hopen op deze wijze tien stoelen en een 
tafel te verwerven en hiermee de band tussen het Airborne Museum en haar Britse en 
Nederlandse vrienden te symboliseren. (Chr.v.R.)

Van mevrouw M.Kolkman uit Wageningen ontving het Airborne Museum een deel van de 
kleine wijzer van de kerkklok van Driel, die in 1944 door granaatvuur was afgeschoten.

Ook het scholenproject past in onze filosofie dat wij onze kinderen in de gelegenheid 
moeten stellen kennis te nemen van hetgeen ons Museum biedt. Dat veel scholen ge
bruik maken van het Scholenproject blijkt uit het feit dat medio april de 3000ste 
deelnemende leerling begroet zal kunnen worden. Het Stichtingsbestuur en het bes
tuur van de Vereniging Vrienden zullen aan dit feit extra aandacht besteden. Ook 
de directie van het Oosterbeekse Postkantoor heeft belangstelling voor deze ge
beurtenis. In de volgende Nieuwsbrief zullen wij hierover verder berichten. (Chr.v.R.)
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Vrienden van het Airborne Museum

NIEUWSBRIEF No.27
AUGUSTUS 1987

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Diorama in de kelder van het Airborne Museum heropend.

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

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 aan »zige verzetsfiguur. 
(Foto: B.de Reus)

Een van de grote diorama's in de kelder van het Airborne Museum toont de binnen
trekkende Britse troepen in het dorp Oosterbeek in september 1944. Op de muur 
achter dat diorama heeft de kunstschilder Huub Milder uit Arnhem de afgelopen 
maanden een gedetailleerde schildering aangebracht van een Oosterbeekse straat in 
september 1944.
Zoals wij reeds in Nieuwsbrief No.25 meldden, heeft de heer Milder daarvoor een 
studie gemaakt van karakteristieke vooroorlogse bebouwing in Oosterbeek. Uiteindelijk 
heeft hij een deel van de bebouwing langs de Wilhelminastraat en langs het Jagerspad 
in zijn schilderij verwerkt.

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postgironr. 4403641
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Herhaling van de excursie "Market Garden in het Rijk van Nijmegen" op 3 oktober.
Nijmegen",van

Die ontmoeting vormde het begin van een aantal spannende dagen voor de heer Labouchère. 
In de ochtend van 18 september werd hij gevraagd om voor de Britten als gids op te 
treden. Samen met o.a. de Canadese luitenant Leo Heaps moest hij een jeep met voor
raden en munitie naar de ingesloten troepen bij de brug brengen. De Duitsers be
streken echter alle aanvoerwegen naar de brug met hun mitrailleur- en mortiervuur 
en er was voor het groepje in de jeep geen doorkomen aan. Ook pogingen om met een 
brengun-carrier door te breken mislukten, evenals de plannen om met een roeiboot 
de brug te bereiken.
De heer Labouchère was inmiddels gewond geraakt en na te zijn verbonden ging hij 
met luitenant Heaps naar Oosterbeek, waar hij verder in en bij Hartenstein bleef, 
om indien nodig de Britten van dienst te zijn.
Nadat de restanten van de Ist British Airborne Division zich aan het eind van de 
Slag om Arnhem over de Rijn hadden teruggetrokken, wist de heer Labouchère ongezien 
uit het gevechtsgebied te ontsnappen en zich bij zijn familie in Velp te voegen, 
om zich vervolgens weer aan zijn verzetswerk te wijden.
Voor zijn grote inzet en moed ontving Mr.Charles Bernard Labouchère van Britse zijde 
"The King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom" en een door Field Marshal 
Montgomery getekend "Certificate of Service". Van Nederlandse zijde ontving hij de 
"Bronzen Leeuw".

Het aantal inschrijvingen voor de excursie "Market Garden in het Rijk 
die op 30 mei j.1. werd gehouden, overtrof verre het maximum van 50. 
Daarom is besloten de excursie nog een keer te herhalen nl. op zaterdag 3 oktober. 
Het programma vindt U in Nieuwsbrief No.26. Evenals op 30 mei wordt ook op 3 oktober 
vertrokken om 9.00 uur vanaf het parkeerterrein bij het Airborne Museum in Ooster
beek .
Diegenen die zich voor de excursie van 30 mei hadden opgegeven en toen moesten 
worden teleurgesteld, komen nu automatisch op de deelnemerslijst, tenzij de penning
meester tijdig bericht ontvangt dat zij zijn verhinderd.
Buiten bovengenoemde reeds ingeschreven deelnemers is er nog plaats voor een zeer 
beperkt aantal andere leden. Zij kunnen zich inschrijven door overmaking van f 35 - 
op postgironummer 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 
onder vermelding van "Themadag". Sluitingsdatum voor de inschrijving is 10 september. 
Het maximum aantal deelnemers bedraagt evenals de vorige keer 50. Inschrijvingen 
worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Wacht U dus niet te lang met het 
inschrijven als U aan deze dag wilt deelnemen.
Hierbij moet het volgende worden opgemerkt. Indien U het bedrag via de bank op onze 
giro overmaakt, dan dient U er rekening mee te houden dat dit langer duurt dan 
wanneer U het bedrag rechtstreeks op onze giro overmaakt. De penningmeester houdt 
zich strikt aan de volgorde van binnenkomst!

Nadat de 9 meter lange en 2 meter hoge schildering eind mei was voltooid, werd het 
diorama geheel opnieuw ingericht. De heren W.Boersma, B.de Reus en E.Vellinga kregen 
bij deze inrichting assistentie van een aantal leden van de Vereniging, o.a. M.Fohr, 
E.Peters, H.Leydecker en H.v.d.Velden. Mevrouw Willy Surquin, part-time medewerkster 
van het Museum, wist de hand te leggen op vooroorlogse kleding, die zij met veel zorg 
vermaakte voor de in het diorama aanwezige burgerfiguren.
Bij de inrichting werd veel aandacht besteed aan details om 
mogelijk te maken. Daarbij werd ook de verlichting aangepast.
Op 3 juni vond de heropening van het diorama plaats in aanwezigheid van een groot 
aantal genodigden. Oud-verzetsstrijder Mr.Ch.B.Labouchère (84) verrichtte de offi
ciële heropeningshandeling door een helm op het hoofd van de in het diorama aan
wezige verzetsfiguur te plaatsen.
De heer Labouchère was in september 1944 als medewerker van het verzet bij toeval 
betrokken geraakt bij de Slag om Arnhem. Toen hij op 17 september 1944 aan het eind 
van de middag terugkwam van een reis met een Rode Kruisauto naar Amsterdam, werd hij 
op weg naar Arnhem bij de S-bocht in Heelsum tot zijn grote verbazing aangehouden 
door Britse parachutisten, die enkele uren daarvoor waren geland.

B.de


binnentrekkende Britse troepen in Oosterbeek.(Foto: B.de Reus)

Boekje "De Tommies komen" verschijnt in september.

Nieuw adres van onze
Onze vertegenwoordiger 
adres luidt: 
Engeland.

Het in Nieuwsbrief No.26 aangekondigde boekje, dat als blijvende herinnering zal 
worden uitgereikt aan kinderen die tijdens de herdenking in september deelnemen 
aan de bloemenlegging op het Airborne Kerkhof, is bijna gereed. Het boekje bevat 
de dagboekaantekeningen van een schoolmeisje dat in september 1944 de strijd mee
maakte in het deel van het Benedendorp dat verdedigd werd door de "Lonsdale Force". 
Dit herinneringsboekje, dat de titel krijgt "De Tommies komen", zal in september 
verschijnen. Vanaf 20 september zal een beperkt aantal te koop zijn in het Airborne 
Museum. Prijs: f 10,-. (Chr.v.R.)

vertegenwoordiger in Groot-Brittannië.
in Groot-Brittannië, Mr.F.M.Young, is verhuisd. Zijn nieuwe 

Mr.F.M.Young, 6 Kilndown Gardens, Cliftonville, Kent CT9 3 EG,

Grote gift van de Lionsclub Renkum.
Ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan schonk de Lionsclub Renkum aan een drie
tal instellingen in de Gemeente Renkum een bedrag van duizend gulden.
Een van die drie instellingen was de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum. 
Het overdragen van deze lustrumgiften vond plaats in het Airborne Museum tijdens 
een bijeenkomst waarbij President Bob Koerten in een toespraak inging op de doel
stellingen van de Lions Serviceclubs.
Namens onze Vereniging dankte onze voorzitter, Drs.J.Smits voor de vorstelijke 
gift van de Lionsclub, die zal worden gebruikt voor de oktiviteiten ten behoeve 
van de schooljeugd.

3

vanOverzicht van een deel van

.’/'.y

L
! 7

B.de


4

Schenking van Mevrouw Lipmann Kessel.

Zeer bijzondere kaarten geschonken.

"Stoelenproject" blijkt een succes.

Plannen voor het plaatsen van de SHERMAN-tank op een betonnen sokkel.

Hoofdtuinman Percy Dawson begraven op het Airborne Kerkhof.

Boek over de Poolse Para Brigade verschijnt in 1988.

Vorig jaar overleed Dr.Lipmann Kessel. Tijdens de Slag om Arnhem was hij chirurg 
bij de 16th Parachute Field Ambulance. Hij geraakte in Duitse krijgsgevangenschap, 
waar hij later uit wist te ontsnappen.
Zijn weduwe heeft onlangs enkele persoonlijke bezittingen van Dr.Lipmann Kessel 
overgedragen aan het Airborne Museum, waaronder zijn originele RAMC-capbadge, zijn 
parawing en het kompasje dat hij gebruikte bij zijn ontsnapping uit Duitse krijgs
gevangenschap .

De Amerikaanse auteur George Cholewczynski is al enige jaren bezig met het schrijven 
van een boek over de Ist Independent Polish Parachute Brigade Group. Hij heeft daar
voor o.a. onderzoek gedaan in Amerika, Engeland en Nederland. Door zijn kennis van 
de Poolse taal heeft hij de mogelijkheid om de originele Poolse bronnen zoals dag
boeken en rapporten te lezen en te verwerken voor zijn boek. Ook heeft hij een 
groot aantal interviews gemaakt met Poolse veteranen, die hem tevens authentiek 
fotomateriaal ter beschikking stelden. Waarschijnlijk zal het boek, zowel in een 
Nederlandse als in een Engelse editie medio 1988 verschijnen.

Het in de vorige Nieuwsbrief aangekondigde "Stoelenproject" blijkt een succes.
Behalve Britse leden hebben ook Nederlandse leden te kennen gegeven een stoel met 
inscriptie in de rugleuning te willen schenken aan het Airborne Museum.
Al deze stoelen zijn inmiddels besteld. Ook zijn er enige bedragen ontvangen die 
voorlopig gereserveerd zullen blijven voor de aankoop van een tafel. (Chr.v.R.)

In mei overleed op 71-jarige leeftijd de heer Percy Dawson. Hij werd op 1 oktober 
1915 geboren in East-Kirkby in het Engelse graafschap Lincolnshire.
Ruim 32 jaar was Percy Dawson hoofdtuinman op het Airborne Kerkhof in Oosterbeek, 
een taak die hij met grote zorg en nauwgezetheid vervulde. In 1972 werd hij onder
scheiden met de "British Empire Medal". Op 30 oktober 1980 volgde zijn pensionering. 
Tot de privileges van een hoofdtuinman behoort dat hij op "zijn" militaire begraaf
plaats mag worden begraven. Percy Dawson werd op 27 mei j.1. op het Airborne Kerkhof 
ter aarde besteld.

Onlangs kwam het Airborne Museum in het bezit van twee navigatiekaarten, die zijn 
gebruikt door Sgt.H.D.Charrington van de Royal Canadian Airforce, die als waar
nemer meevloog in Stirling LJ 890 van 570 Squadron RAF. Dit vliegtuig vloog missies 
naar Arnhem op 18, 19 en 20 september 1944. Op de navigatiekaarten heeft Charrington 
de gevlogen routes ingetekend.

Na de bevrijding van Nederland in mei 1945 bleef in het dorp Oosterbeek een SHERMAN- 
tank van het Canadese Leger achter. Een aantal jaren heeft deze tank aan de westzijde 
van Hotel Hartenstein gestaan. In 1949 werd de SHERMAN naar Kasteel Doorwerth over
gebracht, waar in dat jaar het Airborne Museum werd ingericht. Toen het Airborne 
Museum in 1978 werd overgebracht naar Huize Hartenstein verhuisde de tank ook mee. 
Samen met een in 1944 gebruikt Brits 17-ponder kanon staat de tank nu aan de oost
zijde van het Museum op het grindpad. Om de SHERMAN op een meer verantwoorde wijze 
te kunnen bewaren zou het beter zijn de tank op een enkele centimeters hoge betonnen 
sokkel te zetten. Ons lid de heer H.v.d.Brand, die zich eerder al verdienstelijk 
heeft gemaakt bij het onderhoud van de tank, heeft inmiddels een bouwtekening ge
maakt voor een dergelijke sokkel.
Intussen is het een en ander over de geschiedenis van deze Canadese tank aan het 
licht gekomen en wij hopen t.z.t. hier in een Ministory aandacht aan te besteden. 
Het wachten is nog op de ontbrekende gegevens uit Canada. (Chr.v.R.)
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NIEUWSBRIEF No.28
OCTOBER 1987

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Thema-middag op zaterdag 28 november a.s.

ver-

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

zameld, 
15.00 -

15.30 
stellen van vragen. 
16.00 - 16.30 uur: Vertoning van twee amateurfilms over het binnentrekken in 
Oosterbeek van Britse troepen op maandag 18 september 1944.
Twee burgers hebben op 18 september 1944 in Oosterbeek met hun 8mm camera’s de 
langstrekkende Britse troepen op weg naar Arnhem op film vastgelegd.
Tandarts Clous maakte zijn opnamen vooral vanuit zijn tuin op de hoek van de 
Utrechtseweg en de Lebretweg. Een klein deel van deze opnamen werd in 1967 ver
werkt in de wetenschappelijke documentaire over de Slag om Arnhem, die door de 
Stichting Film en Wetenschap in Utrecht werd vervaardigd. Tijdens deze thema
middag zal voor het eerst de complete film van de heer Clous worden vertoond. 
Tweehonderd meter verder naar het westen op de Utrechtseweg filmde op die 18e 
september de heer Quarles van Ufford de aktiviteiten van de Britten. Interessant 
is dat de troepen die eerst door de heer Quarles bij de Dennekamp werden gefilmd, 
vooral langsrijdende jeeps van het RECCE-squadron, kort daarop op film werden 
vastgelegd door de heer Clous.

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postgironr. 4403641

Op zaterdag 28 november a.s. organiseert onze Vereniging weer een speciale thema
middag voor leden. Evenals in voorgaande jaren zijn we ook deze keer weer te gast 
in het ELEKTRUM in Arnhem.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 - 14.00 uur: Ontvangst van de leden.
14.00 - 15.00 uur: Lezing door de heer Troost uit Andelst over tijdens de Slag om 
Arnhem neergeschoten Geallieerde vliegtuigen.
De afgelopen tien jaar heeft de heer Troost in samenwerking met de Werkgroep Lucht
oorlog van de Historische Kring Kesteren een studie gemaakt van tijdens de Slag om 
Arnhem gecrashte Geallieerde vliegtuigen en de lotgevallen van hun bemanningen.
Hij heeft zich daarbij vooral verdiept in de geschiedenis van de toestellen die in 
de Midden-Betuwe neerkwamen tussen 17 en 25 september 1944. Het gaat hierbij om 
jagers, transporttoestellen en vroegtijdig neergekomen zweefvliegtuigen. Alleen al 
in de Midden-Betuwe kwamen in die periode enkele tientallen toestellen neer. 
Sommige vliegtuigen konden een noodlanding maken waarbij de bemanning zich kon 
redden. Vaak werden de leden van zo'n bemanning opgevangen door de plaatselijke 
Ondergrondse, die dan probeerde ze uit de handen van de Duitsers te houden.
Ook het lot van de bemanningen van zweefvliegtuigen, die door kabelbreuk of andere 
oorzaken de landingsterreinen bij Wolfheze niet konden bereiken en die in de Betuwe 
een noodlanding moesten maken, vormt een onderwerp van studie voor de heer Troost. 
Hij heeft in de loop der jaren over dit onderwerp een unieke collectie foto's 

en deze zal in de vorm van dia's bij de lezing worden vertoond.
15.30 uur: PAUZE. Gedurende de pauze zal de Boekendienst met een uitge

breide boekentafel aanwezig zijn.
16.00 uur: Slot van de lezing van de heer Troost en gelegenheid tot het
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Bericht van de Penningmeester.

Boekje "De Tommies komen" wordt in het Engels vertaald.

Het "Stoelenproject",

Duitse raket gevonden tegenover het Airborne Museum.

Van Oosten: "Generaal, 
van deze

Het boekje "De Tommies komen", dat werd uitgereikt aan kinderen die deelnamen aan 
de bloemlegging op het Airborne Kerkhof, zal op veler verzoek in het Engels worden 
vertaald. Er zal een beperkte oplage van gedrukt worden, die binnenkort in de ver
koop zal komen. In de volgende Nieuwsbrief zullen details over deze uitgave worden 
bekend gemaakt.

om ver-

Bij deze Nieuwsbrief is de acceptgirokaart voor de betaling van Uw contributie 
voor 1988 ingesloten. De contributie bedraagt f 20,- voor een gewoon lidmaatschap 
en f 30,- voor een gezinslidmaatschap.
Leden van wie de contributie vóór de datum van de thema-middag (28 november) is 
ontvangen, kunnen hun lidmaatschapskaart op die dag van de Penningmeester in ont
vangst nemen.

Sinds het verschijnen van de vorige Nieuwsbrief zijn weer vijf stoelen geschonken 
aan het Airborne Museum. Op 28 augustus droegen Captain Richard Bingley, Ir Oudendal 
en de heer en mevrouw Vissers-v.d.Kaay ieder een stoel over aan de heer Verlinden, 
Voorzitter van de Stichting Airborne Museum. De stoel van Richard Bingley is opge
dragen aan: "6th Platoon S Coy Ist Battalion The Parachute Regiment; de stoel van 
de heer Oudendal aan: "Dr.Francois Louis Oudendal, voormalig Geneesheer-Directeur 
'Oranje-Nassau's Oord' bij Renkum, 1891-1953".
Op 16 september werden tijdens een bijeenkomst met de Thanet Branch twee stoelen 
overgedragen. Eén stoel werd opgedragen aan: "All members 156 Battalion The Para
chute Regiment" en de andere stoel aan: "All members Ist Airborne Divisional Signal 
Regiment". Een toezegging voor een stoel van het 10e Para Bataljon is binnen, ter
wijl diverse giften reeds zijn gereserveerd voor de aankoop van een tafel.
In de loop van de winter hopen wij dit succesvolle project als beëindigd te kunnen 
beschouwen.
Overigens moeten we hier nog bij aantekenen dat, in tegenstelling tot wat wij in 
Nieuwsbrief No.26 vermeldden, de Stichting voor Heemkunde hun stoelen en bijbe
horende vergadertafel niet hebben teruggevraagd voor eigen gebruik. Dit meubilair 
zal in verschillende zalen van het Airborne Museum een plaats krijgen. (Chr.v.R.)

Beide kostbare 8mm filmpjes zijn nu in hun geheel op 16mm film gecopieerd 
toning voor een groter publiek mogelijk te maken.
Het is voor het eerst dat de twee films in hun geheel tijdens één voorstelling 
zullen worden vertoond en de voor de film van de heer Quarles van Ufford is het 
een echte "première".
Ca. 16.30 uur: Einde thema-middag.
Het ELEKTRUM is gelegen aan de Klingelbeekseweg in Arnhem, enige honderden meters 
westelijk van de splitsing van Onderlangs en Bovenover. Het telefoonnummer van het 
ELEKTRUM is: 085-568020.

Op woensdag 16 september werd aan de rand van een maisveld langs de Oranjeweg, 
schuin tegenover het Airborne Museum een Duitse raket ("Würfgranat") met een 
springlading van 70 kg.TNT ontdekt. Personeel van het Explosieven Opruimings 
Commando besloot het projectiel ter plaatse te laten ontploffen omdat vervoer 
moeilijk bleek. In de wijde omtrek werden rond 7 uur in de avond alle wegen voor 
het verkeer afgesloten en het publiek werd geadviseerd uit de buurt te blijven. 
Generaal Urquhart, die kort daarvoor in Hotel De Bilderberg was gearriveerd 
wandelde die avond met zijn vrouw in de buurt van de Oranjeweg, toen hij werd 
tegengehouden door de politie. Hoofdagent Van Oosten, die de generaal direkt 
herkende, verzocht hem vriendelijk niet verder te wandelen.
U heeft hier de strijd in september 1944 overleefd; als U nü uit de buurt 
Duitse raket blijft, overleeft U ook dit bezoek aan Oosterbeek!" Generaal Urquhart 
nam deze vriendelijke raad uiteraard ter harte.
De ontploffing van de raket veroorzaakte een meters diepe krater in het maisveld 
en was tot in het Airborne Museum voelbaar.
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Generaal Urquhart even terug op Zwarteweg 14 in Arnhem.

(zie foto)

Betonnen sokkel voor de SHERMAN-tank.

Bezoek van invalide veteranen aan de Airborne Herdenking.

Lombok op 17 september, 
even terug te gaan naar het huis Zwarteweg 14.

raam van
B.de Reus)

Tijdens de door het comité "Arnhem-West" georganiseerde bijeenkomst in de wijk 
maakte Generaal Urquhart van de gelegenheid gebruik om 

In september 1944 had hij zich daar 
36 uur moeten schuil houden om niet in handen van de Duitsers te vallen.

Ook dit jaar heeft onze Vereniging, samen met de Ziektenkostenverzekering "Het Zil
veren Kruis" elf oud-Airbornes kunnen uitnodigen voor de pelgrimage naar Arnhem en 
Oosterbeek. De geheel verzorgde vliegreis, het vervoer en verblijf in Nederland en 
het vorstelijke onthaal oogstten veel lof.
Vanwege hun lichamelijke toestand vereisten de invalide gasten extra aandacht.
Een van hen moest zelfs wegens ademhalingsproblemen in het ziekenhuis worden opge
nomen. Dankzij een optimale behandeling, waarvoor "Het Zilveren Kruis" garant stond, 
kon ook deze deelnemer tijdig en zonder problemen naar Engeland terugkeren.
Deze keer betrof de uitnodiging oud-strijders van het le en 2e Para Bataljon; vol
gend jaar hopen wij leden van andere eenheden te mogen uitnodigen. Deze mensen wor
den in samenwerking met de Britse oud-strijders organisaties geselecteerd. Het be
treft altijd veteranen die door een slechte lichamelijke conditie en door materiële 
omstandigheden nooit of bijna nooit in de gelegenheid zijn geweest een Airborne 
Herdenking bij te wonen. (Chr.v.R.)

Zwarteweg 14, Arnhem, 17 september 1987. Generaal Urquhart vertelt 
mevrouw L.van Wordragen van het Comité "Arnhem-West", waar hij in sep
tember 1944 vanuit het raam van de bovenverdieping een Duitse tank kon 
zien staan. (Foto:

De in de vorige Nieuwsbrief aangekondigde plannen voor de plaatsing van de SHERMAN- 
tank op een betonnen sokkel vorderen gestaag. Een verzoek tot goedkeuring is via 
het Stichtingsbestuur aan de Gemeente Renkum gestuurd. Begrotingen en calculaties 
zijn reeds binnen. Indien het plan doorgaat hoopt het Stichtingsbestuur voor de 
realisatie een beroep te kunnen doen op de Vrienden van het Airborne Museum ten
einde met maximale inzet en minimale kosten het project te kunnen afronden.(Chr.v.R.)
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Videoband Herdenkingsdienst 1987,

Videoband van de film "THEIRS IS THE GLORY".

Luchtfoto-mozaiek van de gevechtsterreinen bij Arnhem te koop.

Jurk van parachutezijde geschonken.

Nieuwe druk van de museumgids.

De heer Van Woerkom schenkt bijzondere camera.

Toen op

De herdendingsdienst die op zondag 20 september op de Airborne Begraafplaats in 
Oosterbeek werd gehouden, is in z'n geheel op video opgenomen door het videoproduktie- 
bedrijf J.Bal uit Oosterbeek. Deze 65 minuten durende band is verkrijgbaar in het 
Airborne Museum. Op VHS en Betamax bedraagt de prijs f 35,- en op V2000 f 40,-

De heer D.van Woerkom was een van de burgers in Oosterbeek die in september 1944 
nog beschikte over een fotocamera en een zuinig bewaard rolletje film.
18 september 1944 soldaten van het RECCE-Squadron met hun jeep tijdens een ver
kenningstocht terecht kwamen in de Backerstraat in Oosterbeek, fotografeerde de 
heer Van Woerkom hun aktiviteiten.
Zowel zijn camera als de originele negatieven zijn bewaard gebleven. Ze werden 
samen met andere originele camera's en foto's tentoongesteld in het Airborne 
Museum tijdens de expositie "Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem", die in het 
voorjaar van 1985 werd gehouden. De heer Van Woerkom heeft nu zijn camera en de 
negatieven overgedragen aan het Airborne Museum.

De heer Th.Peelen uit Rheden heeft aan het Airborne Museum een jurk grschonken, 
die is vervaardigd van parachutezijde.
Direkt na de landingen op 17 september 1944 verzamelden burgers uit Wolfheze, Heel- 
sum en Renkum grote aantallen parachutes om daar kleren van de te kunnen maken. 
De door de heer Peelen geschonken jurk is een van de weinige die meer dan veertig 
jaar later nog geheel gaaf bewaard is gebleven.

Er is een nieuwe druk van de gids voor het Airborne Museum verschenen.
Naast kleine wijzigingen in de inhoud en toevoeging van een foto van het vernieuwde 
diorama in de kelder, is ook de omslag wat veranderd. Boven de foto van het huidige 
Airborne Museum staat nu een foto van Huize Hartenstein, zoals dat er in 1945 uit
zag.

Nieuwe herdenkings-envelop.
Traditiegetrouw heeft de Stichting Airborne Museum ook dit jaar ter gelegenheid 
van de herdenking van de Slag om Arnhem een speciale envelop uitgegeven.
Deze staat dit jaar in het teken van de Ist Airlanding Brigade. De envelop, die is 
afgestempeld op 17 september, toont een foto van Brigade-Generaal P.H.W.Hicks, in 
1944 commandant van de Ist Airlanding Brigade. Ook de emblemen van de drie bataljons 
van de brigade: de Kings Own Scottish Borderers, de South Staffordshires en het Bor
der Regiment zijn op de envelop afgebeeld. Iedere envelop is genummerd. Prijs: f 5,-.

Tijdens de herdenking van de Slag om Arnhem in september 1984 ontvingen de veteranen 
als herinnering een groot luchtfoto-mozaiek van het gevechtsterrein bij Arnhem.
Het mozaiek is samengesteld uit originele luchtfoto's die in september 1944 door 
Geallieerde verkenningsvliegtuigen werden gemaakt. Van dit luchtfoto-mozaiek zijn 
nog een aantal exemplaren beschikbaar en deze worden a f 2,50 per stuk verkocht in 
het Airborne Museum.

Sinds kort is in het Airborne Museum de videoband van de film "THEIRS IS THE GLORY" 
te koop. De band is gemaakt van de originele, onverkorte film, zoals die in september 
1946 in première ging. De film heeft geen Nederlandse ondertiteling.
Bij de videoband zit een beschrijving over de opnamen van de film, die in augustus 
en september 1945 werden gemaakt. De prijs van de band bedraagt f 87,50.
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NIEUWSBRIEF No.29
FEBRUARI 1988

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

8e Algemene Ledenvergadering op 12 maart a.s.

Vertoning van de film "Back to Arnhem0.

Brigadier Chatterton overleden.

De Agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen van de 7e Algemene Ledenvergadering op 28 maart 1987
3. Algemeen Verslag 1987
4. Financieel Verslag 1987 en Begroting 1988
5. Verslag Kascommissie
6. Bestuursverkiezing
7. Benoeming Reserve-lid Kascommissie
8. Rondvraag
9. Sluiting

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postbanknr. 4403641

Redactie:
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Na afloop van de Algemene Ledenvergadering zal de Britse video-documentaire 
"Back to Arnhem” worden vertoond. Deze documentaire handelt over het lst Airborne 
Reconnaissance Squadron tijdens de Slag om Arnhem. Centraal staan de belevenissen 
van Sgt.Henri Venes (A Troop) en Trooper Richard Minns (C Troop).
Bij de samenstelling van deze film hebben de makers op zeer realistische wijze 
een aantal incidenten,waarbij het RECCE Squadron betrokken was, gereconstrueerd. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van origineel filmmateriaal uit september 1944.

Toelichting bij punt 6: Aan de beurt van aftreden zijn de heren J.Smits (voorzitter) 
en R.P.G.A.Voskuil (redacteur). Beiden stellen zich herkiesbaar. Volgens art.8 van 
de Statuten kunnen de leden tegencandidaten stellen. Een voordracht hiertoe dient 
uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaresse te worden 
ingediend, ondertekend door tenminste tien leden en vergezeld van een bereidver
klaring van de candidaten, die lid van de Vereniging moeten zijn en meerderjarig. 
Een half uur vóór de aanvang van de vergadering zullen voor de leden de financiële 
stukken en het verslag van de Kascommissie ter inzage liggen. Het Financiëel Ver
slag 1987 en de Begroting 1988 zullen U samen met de volgende Nieuwsbrief worden 
toegezonden.

Wij ontvingen het bericht dat op 11 novmber j.1. na een korte ziekte is overleden 
Brigadier George Chatterton OBE DSO (Retd.). Gedurende de oorlog commandeerde hij 
het Glider Pilot Regiment. In september 1983 trad Brigadier Chatterton op als leider 
van de "Pilgrimage" tijdens de jaarlijkse herdenking van de Slag om Arnhem.

Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 8e Algemene Ledenvergadering, tevens 
Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 
12 maart a.s. om 14,00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk te 
Oosterbeek (telefoon: 085-332046).
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Jaarverslag 1987.

Het "Stoelenproject",
In de vorige Nieuwsbrief maakten wij melding van het overdragen van een tweetal 
stoelen op 16 september j.1. Als aanvulling opdat bericht kunnen wij U mededelen 
dat de stoel van het 156 Battalion, The Parachute Regiment werd aangeboden door 
Mr.Hector Montgomery en de stoel van het Ist Airborne Divisional Signal Regiment 
door de Old Comrades Association van de Airborne Signals.
Inmiddels is ook een stoel ontvangen die is opgedragen aan "The King's Own Scottish 
Borderers of Ist Airborne Division, September 1944, 7th (Galloway) Battalion".

huis verlaten om ongeveer 6.30 uur in de ochtend 
veerde op mijn hoofdkwartier, dat inmiddels in Hotel Hartenstein 
om 7.25 uur die ochtend".

Ondanks het feit dat ook dit jaar weer 24 leden moesten worden geschrapt wegens het 
niet betalen van het lidmaatschapsgeld, steeg het ledental tot 866. Eind 1986 had de 
Vereniging 820 leden. Zes van onze leden, de heren P.Dawson, J.Fox, E.J.Geurs, W.P. 
Kramer, C.M.v.d.Lee en J.Verhoeven, overleden helaas in 1987.
Evenals in de vorige jaren werden ook in 1987 vier Nieuwsbrieven uitgebracht.
De Themadag op 30 mei moest wegens overweldigende belangstelling herhaald worden 
op 3 oktober, terwijl ook de Themadag van 28 november uitstekend werd bezocht. Ca. 
180 leden waren hierbij aanwezig.
De verkoop van Verenigingsartikelen liep zowel in de Museumwinkel als bij de diverse 
evenementen, waar we met een stand aanwezig waren, voortreffelijk. Verschillende 
artikelen zoals de beeldjes en de luchtfoto-poster zijn reeds uitverkocht.
De uitgave van het boekje "De Tommies komen" bleek een schot in de roos. De school
kinderen die het boekje ontvingen als dank voor hun bloemenhulde tijdens de herden
king in september, waren er erg blij mee. Ook de verkoop van het boekje loopt uit
stekend. Plannen om het boekje in het Engels uit te brengen zijn in een vergevorderd 
stadium.
Ook zullen in de naaste toekomst nieuwe artikelen door de Vereniging in de verkoop 
worden gebracht.
Het indertijd door ons opgezette "Scholenproject" is niet meer weg te denken uit de 
activiteiten die de Vereniging ontplooit om het Airborne Museum meer bekendheid te 
geven.
Schenkingen aan het Museum in het afgelopen jaar waren de etalagepoppen voor het 
geheel vernieuwde diorama in de kelder, een nieuwe vitrine voor het exposeren van 
explosieven en, dankzij ons "Stoelenproject", een aantal mooie eiken stoelen.
Al met al was 1987 een goed jaar en we zien 1988 met vertrouwen tegemoet.(M.de L.)

Aanvulling van Generaal Urquhart op bericht in de vorige Nieuwsbrief.
In Nieuwsbrief No.28 stond een stukje over het bezoek dat Generaal Urquhart in 
september 1987 bracht aan het huis Zwarteweg 14 in Arnhem, waar hij zich in sep
tember 1944 enige tijd had moeten schuilhouden.
Als aanvulling op het artikeltje over dit bezoek schreef Generaal Urquhart ons: 
(vert.) "Vanaf het moment dat ik op zondagmiddag 17 september op weg was gegaan 
om de le Para Brigade op te zoeken, heb ik inderdaad 36 uur geen kontakt gehad 
met mijn hoofdkwartier, maar van die periode heb ik slechts 15 uur doorgebracht 
in het huis Zwarteweg 14.
Ik kan mij de exacte tijdstippen niet meer precies herinneren, maar de plaatsen 
waar ik in die periode achtereenvolgens ben geweest en de tijden die ik er heb 
doorgebracht zijn ongeveer de volgende:
- De nacht van 17 op 18 september: Met het hoofdkwartier van de 3e Para Brigade 
doorgebracht in een villa langs de Utrechtseweg, westelijk van Hartenstein, samen 
met Brigadier Lathbury.
- De morgen en het begin van de middag van 18 september: Met het hoofdkwartier 
van de 3e Para Brigade doorgebracht in een huis met drie verdiepingen aan de 
Utrechtseweg in Arnhem, enkele honderden meters westelijk van het St.Elisabeths 
Gasthuis, eveneens samen met Brigadier Lathbury.
- Het tweede deel van de middag en de daarop volgende nacht van 18 op 19 september 
zat ik met de Kapiteins Cleminson en Taylor in het huis Zwarteweg 14. Ik heb dat

van 19 september, want ik arri- 
--- was gevestigd,

M.de
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Oud-Oosterbeker Hugo Pit bezoekt het Airborne Museum,

was "Oorlog over Oosterbeek",

een

Ook was hij

Nieuw bestuurslid voor de Stichting Airborne Museum,
Als nieuw lid van het stichtingsbestuur is benoemd Mr.J.W.van Slooten uit Ooster
beek,

Een van de eerste boekjes die in Nederland na de oorlog over de Slag om Arnhem 
verscheen, was "Oorlog over Oosterbeek", door de heer H.F.Pit (uitgegeven in Delft 
in 1946). In dit boekje beschrijft de heer Pit de gebeurtenissen in september 1944 
zoals hij die meemaakte in en bij zijn huis aan de Jagerskamp in Oosterbeek. 
Radio- en opnametechniek waren voor de jonge student elektrotechniek Hugo Pit 
belangrijke hobby. In het huis van zijn vader had hij een complete opname-studio 
ingericht. Op 17 september, toen de luchtlandingen begonnen en tijdens de daarop 
volgende dagen maakte hij vanuit deze studio geluidsopnamen, die hij op grammofoon
platen vastlegde. Helaas werd tijdens een beschieting op 20 september het huis in 
brand geschoten, waarbij ook deze unieke opnamen verloren gingen. Wel was Hugo Pit 
zo koelbloedig om het afbranden van zijn huis op film vast te leggen en dat bijzon
dere stukje film is wel bewaard gebleven.
Op 30 december j.1. bezocht de heer Pit, die na de oorlog niet meer in Oosterbeek 
was gaan wonen, voor het eerst het Airborne Museum in Huize Hartenstein. Hij toonde 
zich zeer onder de indruk van het tentoongestelde materiaal. Ook was hij zeer ver
rast om te horen dat zijn boekje "Oorlog over Oosterbeek", dat uiteraard niet ont
breekt in de bibliotheek van het Airborne Museum, nu antiquarisch is geworden en 
slechts zeer moeilijk verkrijgbaar is. In 1946 toonde geen enkele uitgever er be
langstelling voor en daarom gaf de heer Pit het boekje in eigen beheer uit.
Van het door hem vervaardigde filmpje uit 1944 heeft het Airborne Museum inmiddels 
een video-copie.

De heer Pit overhandigt een gesigneerd exemplaar van zijn boekje 
"Oorlog over Oosterbeek" aan Drs.A.Groeneweg van het bestuur 
de Stichting Airborne Museum, (foto: B.de Reus)
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7e Britse "Lid voor het leven".

Bericht van de Penningmeester,
Leden, die hun contributie voor 1988 nog niet hebben betaald, worden verzocht dit 
zo spoedig mogelijk te doen.

De Arnhem-veteraan Mr.H.Howlett uit Broadstairs in Kent heeft zich aangemeld als lid 
voor het leven van onze Vereniging. Mr.Hewlett diende tijdens de Slag om Arnhem bij 
de Royal Signals. Een van de foto's die op 17 september 1944 werd gemaakt op de lan
dingsterreinen bij Wolfheze toont een groepje van zeven militairen van de Royal Sig
nals, met op de voorgrond een zonnebloem. Op deze veel gepubliceerde foto, die o.a 
voorkomt in het boekje "It was like this/Zo was het", is Mr.Howlett de derde van 
links.

Poolse parachutisten en de Slag om Arnhem.
In Nieuwsbrief No.27 schreven wij over de plannen voor de uitgave van een boek over 
de Ist Independent Polish Parachute Brigade Group.
Van de heer G.H.Maassen, archivaris van de Gemeente Renkum, ontvingen wij over dit 
onderwerp het volgende bericht, dat wij gaarne in deze Nieuwsbrief plaatsen:
"Sinds een aantal jaren is de Poolse Amerikaan George F.Cholewczynski bezig materiaal 
te verzamelen over de 1ste Onafhankelijke Poolse Parachutisten Brigade en de rol die 
zij speelde tijdens de Slag om Arnhem. Hij interviewde daartoe talrijke veteranen, 
bezocht hun reunies in Schotland, correspondeerde met een groot aantal betrokkenen 
en besteedde menig uur in het Polish Institute and Sikorski Museum in Londen.
Voor zover bekend is hij de eerste (amateur-) historicus die op uitgebreide wijze 
gebruik maakte van de Poolse rapporten en verslagen die sinds jaren in genoemd 
instituut bewaard worden. Bovendien kreeg hij de beschikking over vele nog niet 
eerder gepubliceerde foto's, zowel van veteranen (uit Engeland, Polen, etc.), als 
van het Sikorski Museum.
Het resultaat is een omvangrijke documentatie met behulp waarvan de heer Cholewczynsky 
inmiddels begonnen is het boek te schrijven dat de geschiedenis van de brigade be
handelt. Een en ander is zover gevorderd dat kontakt is gelegd met een Nederlandse 
uitgever, omdat het de bedoeling is dat het boek eerst in het Nederlands verschijnt. 
Omdat de complete historie van de brigade vastgelegd wordt, begint het eerste hoofd
stuk in Polen en vervolgens wordt de lezer meegevoerd op een reis die via Frankrijk 
naar Schotland voert. De training van de Poolse militairen en de voorbereidingen 
op de operationele acties worden gevolgd door "Operatie Market-Garden”, die acht 
hoofdstukken in beslag neemt.
Het boek zal 144 pagina's gaan tellen en uitgebreid (80-100 foto's) geïllustreerd 
worden.
Omdat het de bedoeling van de uitgever is dat de publicatie voor een aanvaardbare 
prijs (ca. f 35,-) op de markt wordt gebracht in september 1989, is het gewenst 
dat gepeild wordt hoe groot de belangstelling is voor een dergelijk boek. Omdat de 
oplaag van invloed is op de verkoopsprijs wordt een dringend beroep gedaan op de 
leden van onze Vereniging om kenbaar te maken of zij in principe geïnteresseerd 
zijn in genoemde uitgave. Als U belangstelling heeft, wordt U vriendelijk verzocht 
dit door te geven aan Geert Maassen, Jan van Riebeeckweg 82, 6861 BH Oosterbeek, 
(telefoon: 085-337515). Met nadruk wordt gesteld dat het hier géén voor-intekening 
betreft en dat U derhalve niet gebonden bent aan afname van het boek”.

Tien jaar Airborne Museum in Huize Hartenstein.
In mei van dit jaar is het tien jaar geleden dat het Airborne Museum verhuisde van 
Kasteel Doorwerth naar Huize Hartenstein in Oosterbeek. De opening van het nieuwe 
museum vond plaats op 11 mei 1978 door Generaal Urquhart.
Dit jubileum zal in mei worden gevierd. Naast de officiële festiviteiten zal er ook 
een boek worden uitgegeven met foto's die het Airborne Museum gedurende de afgelopen 
tien jaar heeft verkregen. Bovendien zal in het boek een aantal verhalen worden op
genomen van militairen en burgers die aan de Slag om Arnhem hebben deelgenomen.
Geen van deze verslagen is eerder gepubliceerd.
Het boek zal worden samengesteld door de heren Duyts en Groeneweg, beiden bestuurs
lid van de Stichting Airborne Museum.
In de volgende Nieuwsbrief zullen wij nader op dit jubileum terugkomen.
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Vrienden van het Airborne Museum

NIEUWSBRIEF No.30
MEI 1988

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Tien jaar Airborne Museum in Huize Hartenstein.

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postbanknr. 4403641

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

Op 11 mei j.1 was het tien jaar geleden dat de officiële opening plaats vond van 
het nieuwe Airborne Museum in Huize Hartenstein. Dit feit werd op 11 mei op bijzon
dere wijze gevierd. Z.K.H.Prins Bernhard bracht op die dag een bezoek aan het museum, 
waar hij werd ontvangen door het stichtingsbestuur. Na een welkomstwoord overhandigde 
de burgemeester van de gemeente Renkum, Drs.J.W.Verlinden, die tevens voorzitter is 
van het stichtingsbestuur, het eerste exemplaar van het jubileumboek "De Oogst van 
Tien Jaar" aan Z.K.H.Prins Bernhard.

Z.K.H.Prins Bernhard bekijkt het eerste exemplaar van het jubileumboek 
"De Oogst van Tien Jaar", dat hij zojuist had ontvangen uit handen van 
Drs.J.W.Verlinden, voorzitter van de Stichting Airborne Museum. In het 
midden een van de samenstellers, Drs.A.Groeneweg. (Foto: B.de Reus)
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9.30 10.00 uur:

10.00 12.30 uur:

De organisatie van de themadag is in handen van de heer Chr.van Roekel, bijgestaan 
door een aantal bestuursleden en leden van de Vereniging.
De totale lengte van de wandeling bedraagt ca. vijf kilometer. De route loopt deels 
via bospaden en over geaccidenteerd terrein. Denkt U daarom aan goede wandelschoenen. 
Ook als het regent gaat de excursie gewoon door.

12.30
13.30

13.30 uur:
15.30 uur:

Nadat de Prins een kort woord van dank had gesproken, volgde een rondleiding door 
het museum. Daarbij werd bijzondere aandacht geschonken aan de kleine fototentoon
stelling die ter gelegenheid van het tienjarig jubileum was ingericht. In deze 
expositie werd een aantal foto's getoond, die de afgelopen tien jaar door het 
Airborne Museum werden verworven. De getoonde foto's zijn alle tevens opgenomen in 
het jubileumboek.
Het was de bedoeling dat de fototentoonstelling officieel zou worden geopend door 
MrG.J.Walker uit Engeland. Sgt.Walker was in september 1944 een van de drie Army 
Film and Photo Unit" (AFPU) cameramannen die de strijd op foto's en films vast
legden. Helaas was de heer Walker niet in staat om te komen door de staking bij de 
Britse veerdiensten.

Het programma van deze themadag ziet er als volgt uit:
Ontvangst van de deelnemers met koffie in het Airborne Museum 
in Oosterbeek. U wordt verzocht Uw lidmaatschapskaart mee te 
nemen.
Wandeling langs een aantal punten bij de Utrechtseweg, de Son- 
nenberglaan, de Valkenburglaan, de Van Borsselenweg en de Wes
terbouwing. Alle deelnemers dienen uiterlijk om 12.30 uur aan
wezig te zijn in de Westerbouwing voor de lunch.
Lunch in de Westerbouwing.
Wandeling langs een aantal punten op de Hemelse Berg, de Pieters
berg en Park Hartensteiri.

Na terugkomst bij Hartenstein is er nog gelegenheid om het Airborne Museum te be
zoeken.

De kosten van deze themadag bedragen f 17,50 per persoon. Hiervoor ontvangt U de 
koffie bij de ontvangst, de lunch en de geïllustreerde excursiegids. Het bedrag 
kan worden overgemaakt op postbanknummer 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van 
het Airborne Museum onder vermelding van "themadag". De sluitingsdatum voor de 
inschrijving is 11 juni. Op die dag moet het overgemaakte bedrag binnen zijn bij 
de penningmeester.Gezien de korte tijd die nog rest tot deze sluitingsdatum, wordt 
U dringend verzocht, indien U meewilt, het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk 
over te maken. Tot ziens op 18 juni !

Themadag op zaterdag 18 juni a.s.
De afgelopen twee jaar hebben we bij onze excursies aandacht besteed aan de gebeur
tenissen die tijdens operatie Market Garden plaats vonden in de gebieden rond 
Eindhoven en Nijmegen. Hierbij trad Drs.Karei Margry op als gids. Het lag in de 
bedoelong om dit jaar een excursie te organiseren naar het gebied tussen Nijmegen 
en Driel. Hierbij zouden worden behandeld de opmars van de verschillende Britse 
eenheden, de Duitse tegenaanvallen en de landing en de gevechtsacties van de Eerste 
Onafhankelijke Poolse Parachutisten Brigade. Echter, binnen het daarvoor beschik
bare tijdsbestek bleek een grondige voorbereiding van deze excursie door dit zeer 
gecompliceerde gevechtsgebied niet mogelijk. Daarom is in overleg met Karei Margry 
besloten deze excursie een jaar uit te stellen.
In plaats daarvan wordt een wandelexcursie gehouden door het westelijk deel van de 
"perimeter", het hoefijzervormige gebied bij Oosterbeek dat in september 1944 door 
de Britten en Polen werd verdedigd. Tijdens deze excursie zal een twintigtal punten 
worden bekeken.
Op voorstel van de heer Van Roekel zal de wandeling deze keer een enigszins ander 
karakter hebben dan de wandelexcursies die eerder tijdens themadagen van de Ver
eniging werden gemaakt. Deze keer hoeven de deelnemers niet in één grote groep te 
wandelen, maar kunnen zij in kleine groepjes in hun eigen tempo de route lopen met 
behulp van een gedetailleerde excursiegids. Op verschillnde belangrijke punten 
zullen mensen staan die uitleg geven aan de excursiegangers.
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Jubileumboek "De Oogst van Tien Jaar".

gg

Z.K.H.Prins Bernhard bekijkt vol aandacht de foto's in de tentoonstelling 
"De Oogst van Tien Jaar". (Foto: B.de Reus)

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Airborne Museum in Huize 
Hartenstein is een speciaal jubileumboek uitgegeven, getiteld "De Oogst van Tien 
Jaar/The Harvest of Ten Years". Dit boek bevat een keuze uit de dagboeken en foto's 
betreffende de Slag om Arnhem, die werden verworven in de jaren 1978 - 1988.
Het werd samengesteld door W.J.M.Duyts en A.Groeneweg. Het voorwoord werd geschreven 
door General Sir John W.Hackett. Opgenomen is een zestal verhalen in de Engelse taal 
en één verhaal in de Nederlandse taal.
Mr-G.W.Jukes beschrijft in zijn dagboek "Ending up at Arnhem" de gevechten bij de 
Rijnbrug in Arnhem, de periode dat hij zich schuil moest houden op de Veluwe en 
de mislukte ontsnappingspoging "Pegasus II". C.B.Labouchère's werk als verzetsman 
is vastgelegd in het hoofdstuk "De Luchtlandingen bij Arnhem" (zie ook Nieuwsbrief 
No.27, augustus 1987). In "September-October 1944 Arnhem Diary" is het volledige 
dagboek van Brigadier Gerald Lathbury opgenomen. Flying Officer R.Lawton, 190 
Squadron RAF beschrijft in het hoofdstuk "An Airman at Arnhem" zijn lotgevallen 
nadat op 19 september 1944 zijn Stirling tijdens een bevoorradingsvlucht werd 
neergeschoten. In het hoofdstuk "Diary of Events during the Battle of Arnhem" 
doet Major T.I.J.Toler, commandant van B Squadron Glider Pilot Regiment, verslag 
van zijn ervaringen tijdens de landingen, de gevechten in Oosterbeek en bij de 
terugtocht over de Rijn. Colonel Graeme Warreek's complete dagboek is weergegeven 
in het hoofdstuk "17 Sept.-16 Oct.1944 Arnhem Diary”. Het verslag van de Daily 
Express correspondent Alan Wood, "men at Arnhem" is als laatste hoofdstuk in het 
boek opgenomen. Het boek wordt besloten met 23 onbekende foto's van de Slag om 
Arnhem. "De Oogst van Tien Jaar" is verkrijgbaar in het Airborne Museum en 
kost f 42,50.
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"Operatie Argyle".

Het "stoelenproject" bijna voltooid.

Het "Scholenproject".

Ons Nederlandse bouwteam bestaande uit de heren Van de Brand, Berghege, Dellepoort, 
Te Niet, Pelkman en Van Roekel heeft er voor gezorgd dat de SHERMAN-tank "Argyle" 
keurig op een betonnen platform is geplaatst. Vakwerk! Ons lid, de heer Benter, 
is bezig met het vervaardigen van een granieten plaat met daarop het regiments- 
wapen van het Canadese "Lord Strathcona's Horse Regiment".
Gedurende de periode 30 mei tot 3 juni zullen veertig in Duitsland gelegerde 
Canadese militairen van het zusterregiment "8th Hussars" in twee groepen van 
twintig man de tank een opknapbeurt geven. Laswerk, reinigen, schilderen en het 
voorzien van de originele symbolen en bewapening staan op het programma.
De "regimental historical officer" en de regiments sergeant-majoor van de L.S.H. 
komen speciaal over uit Calgary voor de onthulling, die op 2 juni om 16.00 uur zal 
plaats vinden. Aan deze onthulling van onze "bevrijdingsveteraan" zal in ruime 
mate door de media bekendheid worden gegeven. Indien U kans ziet aanwezig te zijn 
op die dag, wordt dat zeer op prijs gesteld. Ook een kijkje tijdens bovengenoemde 
werkzaamheden is de moeite waard.
Uitgebreide informatie over de tank treft U aan in de bij deze Nieuwsbrief ge
voegde Ministory. (Chr.v.R.)

Boekje "De Tommies komen" in het Engels vertaald.
De Engelse editie van het boekje "De Tommies komen" is drukklaar en zal vermoedelijk 
in juli voor f 10,- verkrijgbaar zijn in het Airborne Museum. Er zal bij wijze van 
proef een beperkte oplaag van 250 exemplaren vervaardigd worden. De Engelse prijs 
zal, inclusief verzendkosten, £ 5,- bedragen. Dit bedrag dient dan per brief opge
stuurd te worden , daar de afhandelingskosten van de Engelse bankcheques niet in 
verhouding staan tot het te betalen bedrag.
Voor het vertaalwerk zijn wij zeer veel dank verschuldigd aan mevrouw A.G.Meeuwsen, 
die kans zag om naast het vertalen van de Nieuwsbrieven ook deze omvangrijke taak 
uit te voeren. Bovendien vergde het vertalen van dit dagboekje met behoud van het 
typisch kinderlijke element extra veel zorg. Hiervoor onze oprechte bewondering! 
Het typewerk van deze Engelstalige editie was in handen van de dames M.M.H.Pelkman- 
Bongers en A.J.van Damme-de Groot. Ook hen zijn wij zeer dankbaar voor het met veel 
zorg uitgevoerde werk.
Nederlanders, die het op prijs stellen een exemplaar per post te ontvangen, kunnen 
hun wens kenbaar maken door f 13,- over te maken op de postbankrekening van onze 
Vereniging, onder vermelding van "boekje "De Tommies komen". Na verschijning krijgt 
U het boekje dan toegezonden. (Chr.v.R.)

Het "stoelen- en tafelproject" nadert haar voltooing. Met de schenking van de 
twee laatste stoelen door respectievelijk het 2e Para Bataljon en de Oud-Mariniers 
Afdeling Gelderland,is het Airborne Museum in het bezit gekomen van twaalf stijl
volle, degelijke eiken stoelen. Inmiddels is de bijbehorende tafel ook gearriveerd 
en heeft een plaats gekregen in de grote zaal. Het is de bedoeling deze tafel 
op te dragen aan de geallieerde militairen en de Nederlandse burgers, die hun 
leven moesten geven tijdens de bevrijding van ons land. Voor deze tafel zijn 
bijdragen welkom. De namen van de schenkers zullen, evenals op de stoelen het 
geval is, op een messing plaat worden vermeld, die op het midden van de tafel 
wordt aangebracht. Een voorlopig opschrift zal aangeven hoever de aktie is 
gevorderd. (Chr.v.R.)

Bijna alle werkstuk-mappen van het in 1984 gestarte scholenproject zijn verbruikt. 
Dit betekent dat ongeveer 5000 Nederlandse schoolkinderen ons museum hebben be
zocht. Aanvankelijk betrof het scholen uit de regio, maar steeds vaker komen er 
nu aanvragen vanuit de rest van ons land. Een tweede druk van de scholenproject
map wordt overwogen.
Indien de financiën het toelaten zullen we dit belangrijke werk ten dienste van 
onze jeugd voortzetten. (Chr.v.R.)



Vrienden van het Airborne Museum

NIEUWSBRIEF No.31
JULI 1988

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

SHERMAN-tank "Argyle" gerestaureerd en op betonnen platform geplaatst.

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

Operatie "Argyle" is op donderdag 2 juni succesvol besloten: de keurig opgeknapte 
SHERMAN-tank staat op een door leden van de Vereniging gemaakt betonnen platform 
naast het Airborne Museum. Maanden van voorbereiding en weken van hard werken waren 
daaraan vooraf gegaan. Het ontwerp voor de betonnen sokkel was vorig jaar al gemaakt 
door de heer H.van den Brand, die in de voorgaande jaren met een groepje enthousiaste 
leden van tijd tot tijd de tank schoonmaakte en schilderde. 
Het project kwam uiteindelijk van de grond naar aanleiding van het bekend worden van

Het Nederlands-Canadese bouw- en restauratieteam voor de gerestaureerde 
SHERMAN-tank "Argyle” naast het Airborne Museum. (Foto: B.de Reus)

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postbanknr. 4403641

? fl0

■ -. i

B.de


2

Programma Airborne Herdenking 1988,

Themadag was zeer geslaagd.

Bij deze Nieuwsbrief treft U het programma aan van de Airborne Herdenking 1988. 
De leider van de Pilgrimage is dit jaar Mr. Anthony Deane-Drummond. Major Deane- 
Drummond was in september 1944 plaatsvervangend commandant van de verbindings- 
troepen van de Eerste Britse Airborne Divisie.
Hij legde zijn oorlogsbelevenissen vast in het boek "Return Ticket" (Collins, 1953), 
dat in Nederland verscheen onder de titel "Spel met de Vrijheid" (De Spaarnestad, 
1954).

Begunstigd door goed weer wandelden ca. 80 leden van onze Vereniging op zaterdag 
18 juni j.1. in groepjes langs een historisch interessante route door het westelijk 
deel van de "perimeter". In een door de heer Van Roekel samengestelde excursiegids 
stonden alle excursiepunten aangegeven en op belangrijke plaatsen stonden gidsen 
om uitleg te geven. Als gidsen traden op Chr.V.Roekel, H.Duinhoven, G.H.Maassen, 
A.Groeneweg, R.Voskuil, O.Luursema, H.Kelderman en R.Sigmond.
De op deze manier uitgevoerde wandelexcursie was een succes en we zullen in de 
toekomst dergelijke wandelingen zeker blijven organiseren.

de geschiedenis van de tank (zie Ministory XIX) en een daarop volgend contact tussen 
de heer Van Roekel en Adjudant A.A.Reynolds van de 8th Hussars, het zusterregiment 
van het Lord Strathcona's Horse regiment. Adjudant Reynolds stelde voor de tank weer 
in z'n oorspronkelijke staat terug te brengen.
Er werd besloten tot een werkverdeling, waarbij de Vereniging zou zorgen voor een 
betonnen platform en de 8th Hussars het schoonmaken, dichtlassen, schilderen, het 
opnieuw bewapenen met de originele Browning mitrailleurs en het aanbrengen van de 
originele symbolen voor hun rekening zouden nemen.
Een Nederlandse bouwploeg, bestaande uit de heren Berghege, Dellepoort, Pelkman, 
V.d.Brand, Te Niet en Van Roekel, ging in februari van dit jaar van start.
Met steun van de firma's Vermeer (Velp), Automobielbedrijf Jansen (Doorwerth), handel 
in tuinartikelen Meuleman (Oosterbeek), schildersbedrijf Kleermaker (Arnhem), Kuipers 
bouwbedrijf BV (Arnhem), Heijtings Aann.Mij (Huissen), Aannemer Van Veelen (Ooster
beek), RABO-bank (Oosterbeek), Bataafse Aann.Mij (Arnhem) en Bruil Beton (Arnhem) was 
het mogelijk tegen minimale kosten het platform te bouwen. Ook de medewerking van de 
Gemeentelijke Plantsoenendienst en de Dienst Gemeentewerken mag niet onvermeld blijven. 
Inmiddels was door de Nederlandse bouwploeg het voorstel gedaan het platform te voor
zien van het originele regimentswapen van het Lord Strathcona's Horse regiment. 
Daarvoor begonnen de heren V.d.Brand en Benter aan een gigantisch karwei: het in gra
niet overbrengen van het bijzonder gecompliceerde regimentswapen van de L.S.H.
Na voltooing van de betonfundering van het platform werd deze voorzien van tegels, 
die onder het motto "Draag een steentje bij" tijdens de laatste jaarvergadering door 
onze leden beschikbaar waren gesteld. Vervolgens werd de tank op het platform gereden 
en konden de heren Berghege en Dellepoort bakstenen rond het platform gaan metselen. 
Juist op tijd was dit alles gereed om de Canadese ploeg militairen uit Duitsland de 
gelegenheid te geven met hun werk te beginnen. Van acht uur 's morgens tot half elf 
's avonds werd er afwisselend door twee ploegen van twintig man aan de tank gewerkt, 
onder leiding van Luitenant Billings.
De gemeentelijke Stichting Kampeerterrein De Bilderberg stelde voor deze Canadese 
militairen gratis het groepskampeerterrein beschikbaar en de Stichting Airborne 
Museum en de Vereniging fungeerden die dagen als gastheer.
Op 2 juni kon de voorzitter van onze Vereniging, drs.J.Smits, met gerechtvaardigde 
trots de gerestaureerde tank op de sokkel overdragen aan de Stichting Airborne 
Museum. Dit gebeurde nadat de Regimental Historical Officer, Major Schultz en de 
Regimental Sergeant Major Shadbolt, beiden van het Lord Strathcona's Horse regiment, 
samen de granieten plaat met het regimentswapen hadden onthuld. Beide militairen 
waren speciaal voor deze gelegenheid uit Canada overgekomen.
Het was de climax van een perfect verlopen samenwerking tussen onze Vereniging en 
de beide Canadese regimenten. De prachtig gerestaureerde tank symboliseert de 
vriendschapsband tussen ons Nederlanders en de Canadezen, die in 1945 zo'n belang
rijk aandeel hadden in de bevrijding van ons land. (Chr.v.R.)
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Complete set van "PEGASUS Journal" geschonken.

en

Aanbieding van medailleset Captain David Allsop.
Op 9 september 1987 overleed David Allsop, in september 1944 plaatsvervangend 
commandant van het Ist Airborne Reconnaissance Squadron.
Op 4 juni j.1.bezocht zijn weduwe, samen met haar dochter, Mrs.Sargeant-Allsop, 
het Airborne Museum. Bij die gelegenheid droeg zij de medailleset van haar over
leden echtgenoot over aan het Airborne Museum. Tevens schonk zij de originele 
'smock' die Captain Allsop in september 1944 bij Arnhem had gedragen.
Zeer bijzonder aan de medailleset is de "Bronzen Leeuw", die Captain Allsop na de 
oorlog van de Nederlandse regering ontving voor zijn betoonde moed.
De set zal samen met een foto van David Allsop worden tentoongesteld in de medaille- 
vitrine in de grote zaal van het museum.

Majoor Schultz overhandigt 
drs.J.Smits, voorzitter van 
onze Vereniging, een plaquette. 
De overdracht van de gerestau
reerde tank is hiermee een feit. 
(Foto: B.de Reus).

Kort na de oorlog werd in Engeland het eerste nummer uitgegeven van "PEGASUS, The 
Journal of Airborne Forces". In dit tijdschrift zijn in de loop van de jaren zeer 
veel artikelen, berichten en brieven verschenen over de Slag om Arnhem. Daarom 
vormt dit tijdschrift een belangrijke bron van informatie over deze operatie. 
Het Airborne Museum heeft pas sinds een aantal jaren een abonnement op PEGASUS 
miste het grootste deel van de oudere jaargangen.
Dankzij een oproep van de heer B.de Reus, conservator van het Airborne Museum in 
PEGASUS Journal èn de medewerking van Major G.G.Norton, conservator van het Air
borne Forces Museum in Aldershot en tevens redacteur van PEGASUS, kon de hand 
worden gelegd op een complete set van dit tijdschrift. Mr.Desmond Harris uit 
Hereford reageerde op de oproep in PEGASUS en schonk zijn complete serie PEGASUS 
Journal aan het Airborne Museum. Door dit vorstelijke gebaar van de heer Harris 
zijn we nu in het bezit van een unieke collectie tijdschriften.

B.de
B.de
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lOth Battalion The Parachute

3.KRZECZKOWSKI M., Private, 
death 24th September 1944. 
Nu begraven als Pte.T.CJCZYZNO 2763 op Mook War Cemetery, plot 4.C.11. 
KRZECZKOWSKI geldt als vermist. Door een fout in de registratie werd een verkeerde 
( = niet bestaande ) naam op de grafsteen vermeld. Zijn veldgraf lag aan de west
zijde van Huize De Hemelse Berg in Oosterbeek.

2.BR0WN Frederick Vivian, Gunner, 6351847, age 22, Ist Airlanding Light Regiment 
Royal Artillery. Date of death 17th September 1944.
Thans nog herdacht als vermiste op het Groesbeek Memorial. Sinds 1945 begraven als 
'onbekende soldaat' op het British War Cemetery in Bergen op Zoom, plot 7.C.I. 
Neergestort met een glider in Fijnaart (N.Br.) en samen met de andere inzittenden 
van de glider eerst begraven op de Algemene Begraafplaats in Dinteloord.

5.PENWILL Alfred William, Private, 839820, age 28,
Regiment. Date of death 18th September 1944.
Thans herdacht als vermiste op het Groesbeek Memorial. Hij zat in Dakota 43-16032 
welke in 'De Maten' bij Doodewaard werd neergeschoten. Hierbij kwamen twee beman
ningsleden, alsmede PENWILL om. Hij werd als onbekende begraven op de Algemene 
Begraafplaats te Opheusden en later in Oosterbeek, plot 9.B.4.

Onbekende militairen na vierenveertig jaar geïdentificeerd.
Al vele jaren is de heer Hey uit Hengelo bezig met het onderzoeken en documenteren 
van gegevens over in Nederland gesneuvelde Geallieerde militairen. Een van zijn doel
stellingen is het trachten om zo veel mogelijk gesneuvelden, die als onbekende mili
tair onder een grafsteen zijn begraven, hun naam terug te geven. Dankzij nauwkeurig 
onderzoek is de heer Hey er nu in geslaagd om van een zestal mannen, die tijdens de 
Slag om Arnhem omkwamen, vast te stellen waar en onder welke grafsteen met het op
schrift "Known Unto God" zij zijn begraven. Wij ontvingen hierover van de heer Hey 
het volgende rapport:
"Na besprekingen en aansluitende correspondentie met General Sir John Hackett en 
Major Edwin Gibson (sinds twee jaar gepensioneerd als Chief Records Officer van de 
Commonwealth War Graves Commission te Maidenhead), werd mij bevestigd dat terzake 
van de volgende gesneuvelden door de CWGC besluiten zijn genomen voor een positieve 
identificatie:

In de loop van 1988 zullen de thans bestaande grafstenen worden verwijderd en nieuwe 
met naam, badge, etc. worden geplaatst. De CWGC draagt zorg voor de wijziging van 
de Registers e.d., en tevens zullen de nabestaanden worden verwittigd."

l.GORRINGE Edward James, Trooper, 5727051, age 22, lst Airlanding Squadron, Recon- 
naissance Corps, R.A.C., Date of death 17th September 1944.
Thans nog herdacht als vermiste op het Groesbeek Memorial. Sinds 1945 begraven als 
'onbekende soldaat' in Oosterbeek, plot 16.B.7. Lag oorspronkelijk begraven in de 
tuin van perceel Duitschekampweg 9, Wolfheze, samen met zijn eveneens op 17.9.44 
gesneuvelde kameraden Tpr.EDMOND, Tpr.GOULDING, L.Sgt.McGRECOR en Lt.BUCKNALL.

25734, age 19, 3rd Polish Parachute Battalion. Date of

6. BURKE James, Private, 14373877, age 29, llth Battalion The Parachute Regiment. 
Date of death 23rd September 1944.
Gedood door een granaatinslag in het huis van de familie Ter Horst bij de Oude Kerk 
in Oosterbeek en als onbekende in de tuin begraven. Thans als vermiste herdacht op 
het Groesbeek Memorial. Als onbekende herbegraven in plot 2.B.19 op het Airborne 
Cemetery in Oosterbeek. Op zijn graf wordt een Special Memorial met de inscriptie 
'Believed to be....' geplaatst omdat ten aanzien van de identiteit een zeer klein 
element van twijfel bestaat.

4.SH0RE Reginald, Driver, T/10689983, age 21, 253 (Airborne) Div.Comp.Coy.RASC. 
Date of death 23rd September 1944.
Thans herdacht als vermiste op het Groesbeek Memorial. Neergestort met Stirling 
EF298 RAF 570 Sqdn in het bos oost van de Panoramahoeve te Ede. Bemanning van de 
Stirling èn een onbekende ( = SHORE ) begraven ter plekke. In 1945 werden alle 
graven overgebracht naar het Airborne Cemetery in Oosterbeek, plot 31.A. 1-7 
SHORE ligt in graf 31.A.1.



Vrienden van het Airborne Museum

NIEUWSBRIEF No.32
OCTOBER 1988

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Thema-middag op zaterdag 26 november a. s.
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14.00
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Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

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. (Foto: B.de Reus)

0p zaterdag 26 november a.s. organiseert onze Vereniging weer een speciale thema
middag voor leden. Voor het vierde achtereenvolgende jaar zijn we die middag te 
gast in het ELEKTRUM in Arnhem.
Het programma ziet er als volgt uit:

14.00 uur: Ontvangst van de leden.
15.00 uur: Lezing door de heer Duinhoven uit Oosterbeek.
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informatie over deze

15.00 15.30 uur: PAUZE.

Bericht van de Penningmeester.

Giften voor BLESMA nog steeds welkom.

Herdenkingsenvelop 1988.

Oorlogskranten geschonken.

afgesloten.

kader van het "Stoelen- 
over dit project in

van het restant van 
25 op 26 september 1944.

Afgelopen september zijn de laatste stoelen aangeboden in het ] 
project". Voor de tafel zijn giften nog welkom. Meer informatie 
de volgende Nieuwsbrief.

Het ELEKTRUM is gelegen aan de KIingelbeekseweg in Arnhem, enige honderden meters 
westelijk van de splitsing van Onderlangs en Bovenover. Het telefoonnummer van het 
ELEKTRUM is: 085 - 568020.

Een van onze leden, de heer F.Vleeshouwer uit Arnhem, heeft aan het Airborne 
Museum een serie ondergrondse-krantjes en dagbladen uit 1944/1945 geschonken 
Deze zullen in het archief van het Museum worden opgenomen.

"Stoelenproject"

Bij deze Nieuwsbrief is de acceptgirokaart voor de betaling van Uw contributie 
voor 1989 ingesloten. De contributie bedraagt f 20,- voor een gewoon lidmaatschap 
en f 30,- voor een gezinslidmaatschap.
Leden van wie de contributie vóór de datum van de thema-middag ( 26 november ) is 
ontvangen, kunnen hun lidmaatschapskaart op die dag van de Penningmeester in ont
vangst nemen.

en gelegenheid tot het15.30 - 16.00 uur: 
stellen van vragen. 
16.00 - 16.30 uur: Vertoning van de in 1967 gemaakte wetenschappelijke film over 
de Slag om Arnhem. In deze film, die werd gemaakt door de Stichting Film en Weten
schap in Utrecht, wordt getracht een beeld te geven van het doel en het verloop van 
de operatie. Hierbij is gebruik gemaakt van origineel filmmateriaal, van aanvullende 
opnamen en van kaarten waarop de troepenbewegingen met behulp van bewegende pijlen 
worden weergegeven.
Ca. 16.30 uur: Einde thema-middag.

Ter gelegenheid van de herdenking van de Slag om Arnhem heeft de Stichting Airborne 
Museum weer een herdenkingsenvelop uitgegeven. Dit jaar staat deze in het teken van 
de rol van de Britse verbindingstroepen, het "Royal Corps of Signals" tijdens de 
Slag om Arnhem. Deze keuze kwam voort uit het feit dat de Pilgrimage in september 
van dit jaar werd geleid door Major-General A.J.Deane-Drummond, C.B., D.S.O., M.C. 
Deze was tijdens de gevechten rond Arnhem in september 1944 plaatsvervangend com
mandant van de verbindingstroepen.
Alle enveloppen zijn genummerd en voorzien van een speciaal poststempel, gedateerd 
17 september 1988. De envelop is verkrijgbaar in het Airborne Museum en kost F 5,-.

In 1985 zijn wij gestart met een aktie voor het inzamelen van geld voor de Britse 
organisatie BLESMA, die invalide veteranen helpt. Vanaf het begin is deze aktie 
een succes geweest en nog steeds komen er giften binnen. Dit geld wordt regelmatig 
door onze Penningmeester naar BLESMA in Engeland overgemaakt.
Namens BLESMA wil het bestuur van onze Vereniging iedereen bedanken, die tot nog 
toe aan deze aktie heeft meegewerkt. Natuurlijk blijven giften voor dit sympathieke 
doel altijd welkom !

Het onderwerp van de l-ezing zal deze keer zijn "Operatie Berlijn", de terugtocht 
de Eerste Britse Airborne Divisie over de Rijn in de nacht van 

Sinds enige tijd is de heer Duinhoven in samenwerking met 
de heer R.Gerritsen uit Duiven bezig met het verzamelen van 
terugtocht. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de rol van de Britse en Canadese 
genie-eenheden, die met behulp van stormboten bijna 2400 man van de divisie naar de 
overkant van de Rijn wisten te evacueren.
De lezing wordt geïllustreerd met dia's.

Gedurende de pauze zal de Boekendienst met een uitge
breide boekentafel aanwezig zijn.

Slot van de lezing van de heer Duinhoven
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Bijzondere gift.
Tijdens de afgelopen Airborne Herdenking ontving het Museum van de heer T.J.Phillips 
uit Aberdare een origineel militair horloge <nog lopend I), een doosje met een mor
fine spuitje en twee naambandjes RAMC, Royal Army Medical Corps. De heer Phillips 
had deze "souvenirs" overgehouden uit september 1944, toen hij diende bij de 181 
Airlanding Field Ambulance in Schoonoord en de Tafelberg, die beide waren inge
richt als noodhospitaal.

Ex AFPU-cameraman Cordon Walker vertelt over zijn ervaringen tijdens de Slag 
on Arnhem voor de video-camera van Bal Video Producties. (Foto: B.de reus)

Filmer "Jock" Walker keerde terug naar Oosterbeek.
Op 19 september j.1. arriveerde de 72-jarige veteraan Mr.Gordon Walker als gast 
van de Stichting Airborne Museum in Oosterbeek. Oorspronkelijk zou Mr.Walker aan
wezig zijn geweest bij de viering van het tienjarig jubileum van het Airborne 
Museum in Huize Hartenstein op 11 mei j.1. Door de staking van de Britse veer
diensten kon dit bezoek toen echter geen doorgang vinden.
In september 1944 was Sergeant "Jock" Walker een van de drie cameramannen van de 
ARMY FILM AND PHOTO UNIT (AFPU), die de landingen en de daarop volgende gevechten 
op film en foto vastlegde. De films die hij toen met zijn zware BELL & HOWELL camera 
bij Arnhem had opgenomen, had hij direkt na zijn terugkeer in Engeland bij het 
Ministry of Information ingeleverd. Nadien had hij nooit de gelegenheid gehad om 
de resultaten zelf te bekijken.
Nu, na 44 jaar, zag de heer Walker voor het eerst zijn eigen films, die voor hem 
werden afgedraaid in het Airborne Museum. Daarna volgde een tocht door het voor
malige gevechtsgebied, waarbij verschillende plaatsen werden bezocht waar Sergeant 
Walker in september 1944 had gefilmd. Op die plaatsen gaf hijzelf uitgebreid uitleg 
over zijn persoonlijke belevenissen. Dit alles werd op video vastgelegd door Joop 
Bal van Bal Video Producties om te worden verwerkt in een documentaire over de 
Slag om Arnhem, die volgend jaar gereed moet zijn.
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Twee medaillesets geschonken.

Nog enkele exemplaren van de "Airborne Pilgrimage Guide" verkrijgbaar.

Nieuw boek over Operatie Market-Garden■

Boek over de Poolse Para Brigade verschijnt in september 1989.

Revolver van Nederlandse commando geschonken.

Het Airborne Museum is in het bezit gekomen van de medaillesets van Mr.George Reynold 
en van Mr.Eric Allport. Beiden dienden in september 1944 bij het Ist Parachute Batal- 
lion. De medailleset van Mr.Eric Allport werd namens zijn weduwe aan het Museum over
gedragen door de heer Piet Kort, die jarenlang tijdens de herdenkingen gastheer is 
geweest van het echtpaar Allport. Beide medaillesets zullen met een foto van de 
drager worden tentoongesteld in de medaille-vitrine van het Museum.

Via Overste Frankevyle is het Airborne Museum in het bezit gekomen van de SMITH & 
WESSON revolver van de Nederlandse commando sergeant Luitwieler. Hij was een van de 
Nederlandse commando's van No.10 Interallied Commando, die deelnam aan Operatie 
Market-Garden. Hij bereikte echter het gevechtsgebied niet, doordat zijn glider 
vroegtijdig neerkwam in Zeeland.

Het in eerdere nieuwsbrieven aangekondigde boek over de Ist Polish Parachute Brigade 
zal verschijnen in september 1989. Afgelopen september bracht de auteur opnieuw een 
bezoek aan Engeland en Nederland om gegevens te verzamelen en veteranen te inter
viewen. Om deze uitgave in het Nederlands mogelijk te maken blijft het echter nodig 
dat de potentiële uitgever een indruk heeft van de belangstelling voor een dergelijk 
boek. Indien U in principe belangstelling hebt en dit nog niet kenbaar heeft gemaakt, 
neemt U dan even kontakt op met de heer G.H.Maassen Jr., Jan van Riebeeckweg 82, 
6861 BH Oosterbeek, telefoon 085-337515. Overigens verplicht U dit tot niets.

De heer Izak de Vries schenkt zijn "King's Medal for Courage in the Cause of Freedom".
In Ministory XVII bij Nieuwsbrief No.28 staat het verhaal van Izak (Piet) de Vries, 
de enige Nederlander die deelnam aan "Operatie Berlijn" in de nacht van 25 op 26 
september 1944. Voor zijn hulp aan de Britten kreeg de heer de Vries in 1948 de 
onderscheiding "King's Medal for Courage in the Cause of Freedom". Veertig jaar 
nadat hij deze Britse onderscheiding ontving,schonk de heer de Vries deze aan het 
Airborne Museum. Ook deze bijzondere medaille zal een plaats krijgen in de medaille- 
vitrine.

Op 5 september j.1. vond in het Airborne Museum de presentatie plaats van de eerste 
editie van de "Airborne Pilgrimage Guide". Het eerste exemplaar werd aangeboden aan 
de commissaris der Koningin in de provincie Gelderland, de heer M.de Bruijne. 
Deze informatiemap is in de eerste plaats samengesteld voor Arnhem-veteranen en hun 
gastgezinnen. Het biedt een overzichtelijk geheel van alle herdenkings-aktiviteiten 
in de maanden september en oktober. Voor ieder programma-onderdeel van de herdenking 
is er een los blad waarop naast informatie in het Nederlands en het Engels een ge
detailleerde plattegrond en een foto zijn opgenomen. Daarnaast bevat dit losbladig 
systeem algemene informatie. Het geheel is opgeborgen in een gekleurd omslag. 
Deze informatiemap is gedurende de afgelopen herdenking gratis ter beschikking 
gesteld van veteranen. Andere belangstellenden konden de map kopen. Er bleek zeer 
veel belangstelling voor te zijn en vrijwel de gehele oplaag van 1000 stuks is 
uitverkocht. Er resten nog slechts enkele tientallen exemplaren en deze kunnen 
è f 2,50 worden afgehaald bij het Airborne Museum. Indien U de map per post wilt 
ontvangen dient U f 2,50 + f 5,50 (porto) = f 8,- over te maken op de giro 4184300 
van het Airborne Museum onder vermelding van "Infomap”.

Begin september verscheen een nieuw boek over Operatie Market-Garden, getiteld 
"Corridor naar de Rijn", geschreven door de journalist Hen Bollen.
Naast een overzicht van de gehele operatie gaat de auteur in op verschillende 
aspecten van de strijd die in eerdere boeken minder waren uitgewerkt. In zijn boek 
zijn o.a. niet eerder gebruikte rapporten van Duitse zijde verwerkt, alsmede inter
views met burgers die de strijd in de "corridor" meemaakten.
"Corridor naar de Rijn" omvat 260 pagina's en is geïllustreerd met talrijke foto's 
en kaarten. Het werd uitgegeven bij TERRA in Zutphen en kost f 37,50.

M.de
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NIEUWSBRIEF No.33
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De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

IN MEMORIAM Generaal R.E.Urquhart C.B..D.S.O.

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil
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Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postbanknr. 4403641

Op 13 december 1988 overleed op 87-jarige leeftijd in zijn woonplaats Port of 
Menteith in Schotland Generaal R.E.Urquhart C.B.,D.S.0., tijdens de Slag om Arnhem 
commandant van de Eerste Britse Airborne Divisie.
Volgens zijn laatste wilsbeschikking werd hij op zaterdag 17 december in alle 
stilte begraven. Op hetzelfde tijdstip werd op de Airborne Begraafplaats in 
Oosterbeek een korte herdenking gehouden te zijner nagedachtenis. Uit naam van 
onze Vereniging legde onze voorzitter, de heer J.Smits, samen met de heer Chr. 
van Roekel een krans.
Generaal Urquhart bezocht Arnhem en Oosterbeek voor het laatst in september 1987; 
bij die gelegenheid maakte de heer de Reus bovenstaande foto in het huis Zwarteweg 
14 in Arnhem , waar de generaal zich in 1944 korte tijd schuil had moeten houden.
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de Oude Kerk

12 maart 19882.

Vertoning van video-films na afloop van de Algemene Ledenvergadering.

Thema-middag trok record aantal leden.
Niet minder dan ca.

Originele Britse vlammenwerper voor de Museum-collectie.
Vele jaren werd voor de Museum-collectie gezocht naar een originele vlammenwerper, 
zoals die door de Britse Airborne troepen bij Arnhem werd gebruikt. Dankzij de 
inspanningen van ons bestuurslid, de heer Ch.van Roekel, kon onlangs een dergelijk 
apparaat in perfecte conditie worden verkregen. De vlammenwerper zal worden ten
toongesteld in een van de diorama's in de kelder van het museum.

er als volgt uit:

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering zullen een tweetal korte video-films 
worden vertoond. De eerste film is een impressie van de wandel-excursie op 18 juni 
van het vorig jaar, zoals die werd vastgelegd door ons lid, de heer Feenstra uit 
Hilversum. De tweede film werd gemaakt in september 1984 voor het programma "Van 
Gewest tot Gewest” ter gelegenheid van de 40-jarige herdenking van de Slag om Arnhem.

225 leden van onze Vereniging bezochten op zaterdag 26 november 
j.1. de thema-middag in het ELEKTRUM in Arnhem. Zij luisterden vol aandacht naar de 
lezing van de heer Duinhoven over "Operation Berlin" en keken na de pauze naar de 
wetenschappelijke documentaire over de Slag om Arnhem.
In de pauze werd een extra programmapunt ingelast, nl. de presentatie van een door 
onze Vereniging uitgegeven boek getiteld "Oosterbeek - September 1944", door de 
heer J.Lammerts. Eerder dan het bestuur had verwacht was deze publicatie gereed 
gekomen en de dag voor de thema-middag waren de boeken van de drukker gearriveerd. 
De auteur van het boek, de heer Lammerts, was speciaal uit zijn huidige woonplaats 
Terneuzen overgekomen om het boek te presenteren. Een groot aantal leden maakte 
van de gelegenheid gebruik om het boek te kopen en het direkt door de auteur te 
laten signeren. Ca. de helft van de bescheiden oplage van 250 stuks werd die middag 
al verkocht en de belangstelling bleek zo groot dat enkele weken na de thema-middag 
het boek al was uitverkocht. De tweede druk is echter inmiddels gearriveerd en die 
wordt voor een groot deel gereserveerd voor leden van onze Vereniging, die niet 
eerder in staat waren het boek aan te schaffen. Een korte beschrijving van het 
boek volgt hieronder.

9e Algemene Ledenvergadering op 11 maart a.s.
Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 9e Algemene Ledenvergadering, tevens 
Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 
11 maart a.s. om 14.00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o.
te Oosterbeek (telefoon 085-332046).
De Agenda van de vergadering ziet

1. Opening 
Notulen van de 8e Algemene Ledenvergadering op

3. Algemeen Verslag 1988
4. Financiëel Verslag 1988 en Begroting 1989
5. Verslag Kascommissie.
6. Bestuursverkiezing
7. Benoeming Reserve-lid Kascommissie
8. Rondvraag
9. Sluiting.

Toelichting bij punt 6: Aan de beurt van aftreden is de heer R.Fennema (Penning
meester). Bijstelt zich herkiesbaar. Volgens art.8 van de Statuten kunnen de leden 
tegencandidaten stellen. Een voordracht hiertoe dient uiterlijk 10 dagen voor de 
vergadering schriftelijk bij de secretaresse te worden ingediend, ondertekend door 
tenminste tien leden en vergezeld van een bereidverklaring van de candidaten, die 
lid van de Vereniging moeten zijn en meerderjarig.
Een half uur vóór de aanvang van de vergadering zullen voor de leden de financiële 
stukken en het verslag van de Kascommissie ter inzage liggen. Het Financiëel Ver
slag 1988 en de Begroting 1989 zullen U samen met de volgende Nieuwsbrief worden 
toegezonden.
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Oproep van de Penningmeester.
Leden, die hun contributie voor het jaar 1989 nog niet hebben betaald, worden 
verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. Een individueel lidmaatschap bedraagt 
f 20,- en een gezinsladmaatschap f 30,- per jaar.

De heer J.Lammerts signeert de eerste exemplaren van zijn 
nieuwe boek "Oosterbeek, September 1944". (Foto: B.de Keus)

Boek "Oosterbeek - September 1944" verschenen.
In het verslag van de thema-middag werd reeds melding gemaakt van de presentatie 
van het nieuwe boek "Oosterbeek - September 1944", door de heer J.Lammerts.
In dit boek beschrijft de heer Lammerts de gebeurtenissen zoals hij die als 23- 
jarige jongeman meemaakte in september 1944 tijdens de Slag om Arnhem. In het voor
jaar van 1945, toen alle ervaringen nog vers in zijn geheugen lagen, schreef de 
heer Lammerts zijn belevenissen op in een aantal schoolschriften. Nu, vierenveertig 
jaar later, is dit verslag in druk verschenen en uitgegeven door onze Vereniging. 
Daarbij is de originele tekst voor het grootste deel ongewijzigd opgenomen, om 
geen afbreuk te doen aan de authenticiteit van het verhaal.
Het verhaal speelt in en bij zijn huis op de Paasberg in Oosterbeek, in het Britse 
hospitaal in Hotel de Tafelberg en in de Paasbergschool, die door de Britten was 
ingericht als verbandplaats.
Zijn verslag is zeer gedetailleerd en geeft een indringende sfeerbeschrijving van 
die dramatische dagen in september 1944. Om zijn verhaal te verduidelijken is in 
het boek een aantal kaarten opgenomen van delen van Oosterbeek waar de gebeurte
nissen zich afspelen.
Het boek, dat 116 pagina's telt, is geïllustreerd met enkele foto's en is voorzien 
van een omslag in de kleuren kaki en maroon. De prijs bedraagt f 15,-. Wilt U het 
boek per post ontvangen, stort U dan f 20,- op giro-rekening 4403641 t.n.v. de 
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, onder vermelding van "Boek Oosterbeek".

I ¥•

B.de
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Aanbieding medailleset RAF-vlieger.

Tentoonstelling over het Verzet.

Gedenkboekje bij het veertig jarig jubileum.

Nieuwe teksten bij de foto's in het museum.
Gedurende de wintermaanden wordt een groot deel van de teksten bij de foto's in 
het Airborne Museum vernieuwd. Correcties en aanvullingen, die de afgelopen jaren 
werden ontvangen, zullen hierbij worden verwerkt.

In september 1944 nam Flying Officer Douglas H.Over van 74 Squadron met zijn Spitfire 
deel aan verschillende operaties boven het gevechtsgebied bij Arnhem. Ook na de Slag 
om Arnhem voerde hij verschillende "fighter sweeps” uit boven dit gebied. Tijdens 
zo'n vlucht op 11 december 1944 werd zijn Spitfire westelijk van de Apeldoornseweg 
neergeschoten, waarbij F/0 Over omkwam.
Precies 44 jaar na die dag, op 11 december 1988, bezochten zijn broer en zuster 
Oosterbeek om de medailleset van F/0 Over te schenken aan het Airborne Museum. 
De set bevat de 39-45 Star, de France & Germany Star, de Defence Medal en de War 
Medal 39-45. Bovendien werd F/0 Over "Mentioned in Despatches". Het is de eerste 
medailleset van een RAF-vlieger die het Airborne Museum in het bezit heeft gekregen.

Dit jaat bestaat èn de Stichting voor Heemkunde in de Gemeente Renkum èn het 
Airborne Museum veertig jaar. Tot 1978 maakte het Airborne Museum deel uit van de 
Stichting voor Heemkunde, maar toen het Airborne Museum verhuisde naar Huize 
Hartenstein kwam de afzonderlijke "Stichting Airborne Museum" tot stand.
Het veertig jarig bestaan van zowel de Stichting Heemkunde als van het Airborne 
Museum zal o.a. worden gevierd met de gezamelijke uitgave van een gedenkboekje. 
Voor de samenstelling van dit gedenkboekje wordt gezocht naar oude foto's van en 
kranteknipsels over het Airborne Museum. Vooral materiaal over het eerste Airborne 
Museum, zoals dat in 1949 werd ingericht in een kleine houten barak op de binnen
plaats van het toen nog zwaar beschadigde Kasteel Doorwerth, is zeer welkom.
Indien U in het bezit bent van dergelijk materiaal en U bent bereid dit voor korte 
tijd uit te lenen voor dit boekje, neemt U dan even kontakt op met de heer G.H. 
Maassen, archivaris van de Gemeente Renkum, telefoon 085-348111 (overdag) of 
085-337515 ('s avonds). U kunt ook kontakt opnemen met het Airborne Museum.

Jaarverslag 1988.
Ondanks het feit dat wederom 24 leden wegens het niet betalen van het lidmaatschap 
moesten worden geschrapt, steeg het aantal leden tot 937; eind 1987 waren dat er 866. 
Wegens overlijden moesten wij helaas afscheid nemen van ons erelid Generaal R.E. 
Urquhart en van onze leden J.H.Cobussen, E.J.A.Geurs, J.Fox en J.Holcombe.
Ook in 1988 verschenen vier Nieuwsbrieven. De themadagen werden zeer goed bezocht. 
De verkoop van verenigingsartikelen liep zowel in de museumwinkel als op de stands 
voortreffelijk. Voor BLESMA kon opnieuw een aanzienlijk bedrag worden overgemaakt. 
De Engelse vertaling van het boekje "De Tommies komen" kwam gereed en eind december 
verscheen het boek "Oosterbeek - September 1944".
Het zeer succesvolle "Stoelenproject" werd in 1988 afgerond.
Verder organiseerde onze Vereniging de renovatie van de SHERMAN-tank en bemiddelde 
bij de aanschaf van een complete set van het tijdschrift "PEGASUS JOURNAL”.
Tevens werd bemiddeld bij het over laten komen van een tiental minder valide vete
ranen door de verzekeringsmaatschappij "Het Zilveren Kruis".
Schenkingen aan het Airborne Museum waren dit jaat o.a. een moderne schrijfmachine 
en een projector voor de audiovisuele presentatie. (M.de Langen)

Het bestuur van de Stichting Airborne Museum heeft het plan om rond mei 1989 een 
tentoonstelling te organiseren over de rol van de Nederlandse Verzetsbeweging 
tijdens de Slag om Arnhem.
Aangezien het Airborne Museum zelf nog maar weinig gegevens heeft over het Verzet, 
wordt een beroep gedaan op mensen die materiaal over dit onderwerp ter beschikking 
willen stellen. Indien U over voorwerpen, foto's, kaarten, codes, etc. beschikt, 
die iets te maken hebben met het Nederlandse Verzet in de periode van de Slag om 
Arnhem, wordt U vriendelijk verzocht kontakt op te nemen met het Airborne Museum. 
Ook algemene informatie over dit onderwerp is zeer welkom.

M.de
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NIEUWSBRIEF No.34
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De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Themadag op zaterdag 27 mei a.s.

en

o.a. de volgende punten

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postbanknr. 4403641

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

Na de lunch gaat het programma verder met bezoeken aan:
- De landingsterreinen van de Poolse Brigade bij Driel. Daarbij wordt tevens aan

dacht besteed aan de opmarsroutes van de Polen en aan de Duitse linie achter de 
spoordijk.

- Plaats van de Duitse tegenaanval op de Polen in Driel, 22 september 1944.
- Plaats R.K.Jongensschool, die tijdens de gevechten was ingericht als hospitaal 
van de Poolse Brigade.

- Hoofdkwartier van Generaal Sosabowski, commandant van de Poolse Brigade.
- Plaatsen waar op 22/23 en 23/24 september 1944 de Polen de Rijn overstaken om de 

bij Oosterbeek ingesloten Britten te versterken.
- Plaats waar in de nacht van 24 op 25 september het 4e Bataljon Dorsets de Rijn 
overstak.

- Het Parochiehuis in Driel, dat was ingericht als hospitaal voor de burgers.
- Het kerkhof, waar de Poolse gesneuvelde militairen werden begraven. Later werden

Op zaterdag 27 mei a.s. zal weer een themadag worden georganiseerd voor leden van 
onze Vereniging. Dit keer voert de excursie ons door de Betuwe. Het is de derde en 
laatste excursie uit de serie die begon met de "Brabantse Corridor" (1986) 
"Market Garden in het Rijk van Nijmegen" (1987). 
Centraal zullen deze keer staan de uitbraak van de Britse grondtroepen uit het 
bruggehoofd aan de noordkant van de Waalbrug bij Nijmegen, hun opmars door de 
Betuwe, de landingen van de Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade 
bij Driel op 21 september 1944 en de daarop volgende gevechten in dit gebied. 
De excursie zal worden geleid door Karei Margry en Geert Maassen; de organisatie 
is in handen van Robert Voskuil.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
9.00-9.30 uur: Verzamelen in het Airborne Museum in Oosterbeek. Voor koffie zal 

worden gezorgd.
9.30 uur: Vertrek per touringcar naar de Waalbrug bij Nijmegen.
Vanaf die plaats zullen in de ochtend achtereenvolgend 
worden bezocht:
- Oude Rijksweg tussen Nijmegen en Arnhem (Griftdijk), waar de uitbraak van de 

Irish Guards mislukte.
- Oosterhout, gevechten 7th Somersets.
- Kruispunt "de Hoog" bij Eist, waar de 43e Wessex Divisie op weg naar de Polen 

in Driel stuitte op de "Kampfgruppe Knaust”.
- Monument 7th Hampshire Regiment op de Drielse dijk.
12.30-13.30 uur: LUNCH in Heteren.

'Hm film
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De heer Schager overleden.

Rectificatie.

Tentoonstelling "Het Verzet en de Slag om Arnhem".

De_bjevrijdjLng Jkomt_ornr^rwach_t uijt de_luchtj_ hejt Verzet is niet voorbereid..

Het Scholenproject wordt voortgezet.
Het zo succesvol gebleken scholenproject zal worden voortgezet. Een groot aantal 
scholen in de regio Arnhem en omgeving is inmiddels aangeschreven en de eerste 
aanmeldingen zijn reeds binnen. De werkmap en het fotovel zijn inmiddels herdrukt.

Ca.
Ca.

16.30 uur:
16.45 uur:

3.
Ondergedoken militairen werden geholpen aan adressen waar ze zich schuil konden 
houden en aan voedsel. Ontsnappingspogingen werden voorbereid en uitgevoerd. 
Operatie "Pegasus I” slaagde, maar Operatie "Pegasus II" werd een mislukking.
Voor de tentoonstelling zal o.a. gebruik worden gemaakt van nieuwe, grote vitrine, 
die onze Vereniging heeft geschonken voor gebruik in de "Verzets-zaal” in het museum. 
Tevens zal gebruik worden gemaakt van een nieuwe video-installatie, die eveneens 
door onze Vereniging voor de Stichting Airborne Museum is aangekocht.

hun stoffelijke resten overgebracht naar de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek.
- Het monument voor de Poolse Brigade in Driel.

Nederland.
Spionage, zoals die bv. door de groep "Albrecht” werd bedreven, was een van de be
langrijkste aktiviteiten. Bewaard gebleven dokumenten geven informatie over Duitse 
eenheden bij Arnhem. Om het Verzet van wapens te voorzien vonden regelmatig wapen- 
-'roppingen plaats op de Veluwe. Hiervan wordt materiaal tentoongesteld, evenals 
apparatuur waarmee kontakt werd gehouden met Engeland. Tevens wordt aandacht be
steed aan de verbindingen die het Verzet onderling onderhield via speciale telefoon
lijnen, zoals die van de Provinciale Gelderse Elektriciteits Maatschappij (PGEM), 
en aan door het Verzet uitgevoerde sabotage akties.
2.
Na de landingen probeerde het Verzet hulp te bieden aan de luchtlandingstroepen. 
Verzetsmensen traden op als gids en gewondenverzorger. Ook brachten ze verkeerd 
neergekomen militairen naar de Britse linies. Hoewel de Britten wel enigszins op 
het kontakt met het Verzet waren voorbereid, maakten ze er nauwelijks gebruik van. 
In dit kader wordt de rol van het "Oranje Bataljon" belicht.

Het ye£Z^t_helpt_na de_Sj1ag om_Ajrnhem acht^rgelileven^Airbornes.

Vertrek van Driel naar Oosterbeek.
Aankomst in Oosterbeek; Einde excursie.

De kosten van deze themadag bedragen f 35,- per persoon. Voor dit bedrag krijgt U 
de excursie per touringcar, de koffie bij vertrek, de lunch en de excursiegids. 
Het bedrag kan uitsluitend worden overgemaakt op gironummer 4403641 t.n.v. de 
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, onder vermelding van "Themadag". 
Sluitingsdatum voor de inschrijving is 10 mei. Het maximum aantal leden dat aan 
deze dag kan deelnemen bedraagt 50 (vijftig). Inschrijvingen worden behandeld in 
volgorde van binnenkomst van betaling. Wacht U dus niet te lang met inschrijven 
als U aan deze dag wilt deelnemen.

De voorbereidingen voor de in de vorige Nieuwsbrief aangekondigde tentoonstelling 
over het Verzet en de Slag om Arnhem zijn in volle gang. De expositie wordt op 
28 april om 14.00 uur geopend in de grote zaal van het Airborne Museum, en zal 
duren tot en met 15 mei. De tentoonstelling is verdeeld in drie delen:
1. Hejt yejrzet:_bereidt_zjx:h vo£r_om nee te_kjinneii ,helpj3n_aa.n_dje bevrji j ding_va.n

Een van de in de vorige Ministory afgedrukte foto's toont niet Jan Penseel, maar 
de eveneens in het verhaal genoemde Klaas Schuttinga.

Op 20 maart j.1. overleed ons lid, de heer Simon Dirk Schager uit Zaandam.
De heer Schager was, ondanks zijn lichamelijke handicap, een trouwe en belangstel
lende bezoeker van herdenkingen van de Slag om Arnhem en van themadagen en verga
deringen van onze Vereniging. De laatste jaren bemoeilijkte zijn teruglopende ge
zondheid echter het reizen. Maar hij bleef tot het eind vol belangstelling voor 
het wel en wee van onze Vereniging. Hij ruste in vrede.
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Originele tekeningen van Christien de Haan tentoongesteld.

Beveiliging Airborne Museum verder opgevoerd.

Lionsclub verzamelt en verkoopt boeken voor een goed doel.

341255.

Elf door Christien de Haan vervaardigde tekeningen van commandanten uit de Slag om 
Arnhem zijn sinds kort tentoongesteld in het Airborne Museum. Van vijf van deze 
tekeningen zijn twee jaar geleden fotokaarten uitgegeven, die nog steeds in het 
museum verkrijgbaar zijn. De prijs per mapje bedraagt f 5,-.

In het kader van het beveiligingsprogramma voor het Airborne Museum is een tweetal 
nieuwe televisie-camera's geïnstalleerd. Met deze camera's kan dag en nacht de 
achterzijde van het gebouw worden bewaakt. Bovendien zijn, om de controle 's nachts 
te verbeteren, aan de buitenzijde van het gebouw speciale lampen aangebracht.

Dit jaar houdt de Lionsclub Renkum opnieuw een boekenmarkt, dit keer op vrijdag 9 
en zaterdag 10 juni in de hal van de Pieter Reijenga MAVO in Oosterbeek.
De volledige opbrengst van de boekenmarkt gaat ook deze keer weer naar de stichting 
"Lest We Forget”. Deze stichting bekostigt daarvan de overtocht naar Arnhem van 
oud-strijders en hun familie, die dat zelf niet kunnen betalen.
Voor de boekenmarkt zijn veel boeken rtodi'g. In de voorgaande jaren kreeg de Lions
club duizenden boeken en het zou prachtig zijn als dat dit jaar weer zou gebeuren. 
Alle soorten boeken zijn welkom. Ze worden in de gemeente Renkum en naaste om
geving opgehaald als U tussen zes en acht uur 's avonds even belt naar:
- J.R.Straatenmeier, Valkenburglaan 4, Oosterbeek, tel. 085 - 334136 
of naar:
- G. Kalveria, Patrijzenlaan 49, Doorwerth, tel. 085

In een van de diorama's in de kelder van het museum is sinds kort de 
recent verkregen vlammenwerper tentoongesteld (Foto: B.de Reus).

B.de
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Monument ROYAL ENGINEERS & ROYAL CANADIAN ENGINEERS.
Tijdens de lezing op onze vorige themadag over "Operation Berlin" op 26 november, 
werd de suggestie gedaan: zou het niet mogelijk zijn om voor de Britse en Canadese 
Engineers een monument op te richten? ZIJ immers waren het die vele honderden 
ingesloten Airbornes in de nacht van 25 op 26 september 1944 de Rijn overzetten. 
Zodoende konden ongeveer 2400 zwaar beproefde Britten en Polen hun eigen linies 
bereiken.
De bekende boeken en de meeste verslagen vermelden die evacuatie slechts met een 
enkele regel: "...kregen bevel om in kleine groepjes naar de Rijn te gaan.... een 
regenachtige nacht....met veel schieten.... soms vlak langs Duitse posities.... einde
lijk de bootjes bereikt.... en gelukkig kwamen we aan de overkant."
Mede door een onderzoek dat door een tweetal leden van onze Vereniging wordt ver
richt, weten we dat er veel meer aan vast zat. Daarom streven we er naar een monu
ment op te richten als blijvende herinnering aan de moed en de opoffering van deze 
Britse en Canadese genle-troepen.

Daarom is er nu een comité opgericht, genaamd "Committee R.E. & R.C.E. monument". 
Het secretariaat is gevestigd Steynweg 27, 6862 DE, Oosterbeek. Dit comité zal op 
eigen initiatief en met eigen middelen het monument tot stand proberen te brengen. 
Overigens is de officiële toestemming voor het oprichten van een monument er nog 
niet. Uit mondelinge reacties, die we van verschillende zijden hebben gekregen, 
mogen we echter opmaken dat de kans zeer groot is dat het monument er komt.
De plaats waar het monument, hopelijk, zal worden opgericht, ligt op de zuidelijke 
Rijnoever, langs de Drielse dijk. Daar immers begon de operatie en wachtte de vrij
heid.
Als alles doorgaat kan de onthulling in september a.s. - tijdens de 45e herdenking - 
plaats vinden. We denken aan vrijdagmiddag 15 september.
Voor wat betreft de financiën: we hebben al enkele giften binnen. Binnenkort zullen 
de Branches van de Arnhem-veteranen in Engeland benaderd worden. Want zo'n monument 
kost natuurlijk geld. Indien U dit ook een goede zaak vindt, kan het ook een beetje 
UW monument worden, door een bijdrage te storten op ons speciale gironummer.
We zien Uw financiële steun gaarne tegemoet op ons speciale gironummer 5937926, 
t.n.v. het "Committee R.E. & R.C.E. monument, de heer E.Wijnhoud" te Arnhem.
Het comité: J.H.Boon, H.v.d. Brand, H.A.Duinhoven en E.Wijnhoud.
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De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Programma van de herdenking van de Slag om Arnhem in september a.s.

Tweede Betuwe-excursie vastgesteld op 30 september a.s.

40 Jaar Stichting voor Heemkunde en 40 jaar Airborne Museum.

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postbanknr. 4403641

Op verzoek van een aantal leden zal het bij toekomstige excursies ook mogelijk 
zijn het inschrijfgeld per bank over te maken. Tevens zullen in de toekomst 
alle leden die d.m.v. een overschrijving te kennen hebben gegeven met een bus
excursie mee te willen gaan, schriftelijk bericht ontvangen of zij in aanmerking 
komen voor de eerste, dan wel voor de tweede excursie.

Dit jaar bestaan de Stichting voor Heemkunde in de gemeente Renkum en het Air
borne Museum beide veertig jaar. Dit feit zal o.a. worden gevierd met een ge- 
zamelijke receptie van het bestuur van de Stichting voor Heemkunde èn van het 
bestuur van de Stichting Airborne Museum op 22 september a.s. in de Thee-schenkerij 
"De Zalmen" in Kasteel Doorwerth. Bij die gelegenheid zal ook een jubileumboekje 
verschijnen. In dit boekje zal naast de ontwikkeling van Heemkunde uitgebreid 
worden ingegaan op het ontstaan en de groei van het Airborne Museum. Het boekje, 
dat wordt geïllustreerd met ca. 45 foto's, zal in een beperkte oplage verschijnen; 
de prijs is vastgesteld op f 10,-.

Traditiegetrouw vindt U bij deze Nieuwsbrief het programma van de herdenking van 
de Slag om Arnhem in september a.s. In vergelijking met de voorgaande jaren is in 
het programma een aantal wijzigingen aangebracht, vooral op zaterdag 16 september. 
Als leider van de Pilgrimage zal deze keer optreden Major-General J.D.Frost MC, DSO, 
in september 1944 commandant van het 2nd Parachute Battalion.
Gezien het feit dat het dit jaar 45 jaar geleden is dat de Slag om Arnhem plaats 
vond, wordt een extra grote toeloop van Pilgrims verwacht. Daarbij is dit jaar ook 
een grote groep veteranen die voor het eerst sinds 1944 terugkeert naar Arnhem en 
Oosterbeek.
Na overleg met de heer Van Roekel van het bestuur van onze Vereniging heeft de 
Ziektenkostenverzekering "Het Zilveren Kruis" dit jaar opnieuw aangeboden tien 
minder-valide veteranen op hun kosten naar de herdenking van de Slag om Arnhem 
te laten overkomen.

In overleg met de beide excursie-leiders, Karei Margry en Geert Maassen, is de 
tweede excursie door de Betuwe vastgesteld op zaterdag 30 september. Het aantal 
inschrijvingen voor de excursie van 27 mei j.1. bedroeg meer dan honderd. Dat be
tekent dat de tweede excursie eveneens is volgeboekt en dat er dus niet meer op 
kan worden ingeschreven.
Het programma op 30 september zal in principe hetzelfde zijn als dat op 27 mei 
(zie Nieuwsbrief No 34). Ook nu weer wordt verzameld bij het Airborne Museum 
tussen 9.00 en 9.30 uur. De excursie is afgelopen om ca. 16.45 uur.
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Hun in

schrijver komt in september nieuw boek signeren.

en hijinterviewde bovendien tientallen veteranen.
Julian Thompson komt in september naar Nederland
Arnhem bij te wonen. Op vrijdag 15 en zaterdag 16 september : 
enkele uren in het Airborne Museum aanwezig zijn boek "Ready

1982" telt 365 pagina's
Het boek is uitgegeven bij Weidenfeld

----------- -3 nog

en de Slag om Arnhem

Enkele weken geleden verscheen in Engeland het boek "Ready for Anything, The Para
chute Regiment at War 1940 - 1982", door Julian Thompson.
De auteur beschrijft in dit boek de "geboorte" van het Parachute Regiment in 1940 
en de belangrijkste militaire operaties waarbij dit regiment betrokken is geweest, 
zoals die bij Bruneval, Noord-Afrika, Sicilië, Normandië, Arnhem, de Ardennen, 
Duitsland (de "Rhinecrossing”), Java, Palestina, Egypte, Cyprus, Suez, Zuid-Arabië, 
Borneo, Noord-Ierland en, als laatste, de Falklands (1982).
Ca. tweederde deel van het boek gaat over het Parachute Regiment tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, waarbij het hoofdstuk over de Slag om Arnhem het langste is.
Julian Thompson, die o.a. als officier op de Falklands vocht, beschrijft in een 
zeer lezenswaardige stijl het verloop van de verschillende operaties, waarbij hij 
op heldere wijze situaties en beslissingen analyseert. Ook laat hij individuele 
militairen aan het woord.
Thompson maakte voor zijn boek gebruik van niet gepubliceerde rapporten

om de herdenking van de Slag om 
zal hij gedurende 
for Anything”, dat

In Memoriam Luitenant-kolonel S.C.A.N.Bishop QBE.
Geheel onverwachts overleed op 8 juni in zijn huis in Camberley in Engeland 
Luitenant-kolonel S.C.A.N.("Tony") Bishop. Hij werd 68 jaar. Dertien jaar was 
Luitenant-kolonel Bishop "Controller of the Airborne Forces Security Fund" in 
Aldershot. In die functie was hij o.a. verantwoordelijk voor de organisatie van de 
jaarlijkse herdenkingsdienst op het Airborne Kerkhof in Oosterbeek, waarbij hij 
werd bijgestaan door de heer J.Rudolphie.
In 1941 vocht Bishop bij het East Surrey Regiment in Malakka tegen de Japanners. 
Nadat hij in Singapore krijgsgevangen was gemaakt, werd hij samen met duizenden 
andere Geallieerde krijgsgevangenen overgebracht naar Thailand om daar te werken 
aan de beruchte "dodenspoorweg". Na de Tweede Wereldoorlog nam hij dienst bij het 
Parachute Regiment, waarbij hij bleef tot hij uit aktieve dienst ging en bij het 
Airborne Forces Security Fund kwam. Nadat hij drie jaar geleden de post van "Con
troller overdroeg, bleef hij echter "Trustee" van het Fund.
Luitenant-kolonel Bishop stond bekend als een uiterst integere, hard werkende, 
maar bovenal bescheiden man. Typerend voor zijn karakter was dat hij in stilte 
gecremeerd wilde worden en dat zijn laatste wens was dat de mensen geen bloemen 
voor hèm moesten kopen, maar dat geld moesten geven aan het Airborne Forces Security 
Fund, zodat anderen ermee geholpen zouden kunnen worden.

Tentoonstelling "Het Verzet en de Slag om Arnhem" druk bezocht^
Op vrijdag 28 april j.1. vond in het Airborne Museum de officiële opening plaats 
van de tentoonstelling "Het Verzet en de Slag om Arnhem". De opening werd verricht 
door de oüd-verzetsstrijder Piet Nieuwstraten, thans voorzitter van de Commissie 
Jeugdvoorlichting van de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945. Aanwezig waren 
o.a. Arnhems burgemeester mr.J.Drijber en Renkums burgemeester drs.J.W.Verlinden, 
de Poolse militair attaché luitenant-kolonel Bohdan Sienkiewicz en diverse vertegen
woordigers van het plaatselijk verzet tijdens de oorlogsjaren 
in het bijzonder.
Nieuwstraten noemde in zijn speech het Airborne Museum een venster op het verleden. 
Weliswaar leven er nu nog ooggetuigen uit die verschrikkelijke tijden, maar straks 
zullen zij er niet meer zijn. Daarom moet de boodschap nu doorgegeven worden.
Het Verzet heeft in de oorlogsjaren veel waardevol en vooral ook risicovol werk 
gedaan. Vele verzetsstrijders hebben dit met hun leven moeten bekopen, 
spanningen en offers mogen nooit vergeten worden.

dan te koop zal zijn, te signeren.
"Ready for Anything, The Parachute Regiment at War 1940 - 
en is geïllustreerd met kaarten en foto's. I
and Nicolson in Londen. Prijs in Engeland £ 14.95; de prijs ïn Nederlandss 
niet bekend.
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Bestuursmededeling.

Herbegrafenis van gesneuvelde militairen op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek.

Met druk op de knop van een oude zend-ontvanger opent de heer 
Nieuwstraten de tentoonstelling "Het Verzet en de Slag om Arnhem"» 
(Foto: B.de Reus)

Op 12 april van dit jaar vond op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek een plech
tigheid plaats, waarbij vier gesneuvelde militairen, die in de afgelopen twee jaar 
op het voormalige slagveld waren gevonden, opnieuw ter aarde werden besteld. 
Een van de vier militairen was een niet geïdentificeerde soldaat van de 52nd 
(Lowland) Infantry Division, die in februari 1945 sneuvelde bij Bergen in Limburg. 
De drie anderen sneuvelden tijdens de Slag om Arnhem. Een van hen kon niet worden 
geïdentificeerd; wel weet men dat het een soldaat was van de Royal Engineers. 
Hij werd gevonden ten westen van de Oude Kerk in Oosterbeek. Op diezelfde plaats 
werd het stoffelijk overschot ontdekt van soldaat Alfred E. Johnson van het 2nd 
Battalion, The South Staffordshire Regiment. Hij werd vermist sinds 23 september 
1944. Het stoffelijk overschot van de derde bij Arnhem gesneuvelde man werd ge
vonden bij de Ginkelse Heide. Hij kon worden geïdentificeerd als soldaat William 
J. Allan, lOth Battalion, The Parachute Regiment, die op 18 september 1944 werd 
vermist.
Van zowel soldaat Johnson, als van soldaat Allan waren familieleden naar Oosterbeek 
overgekomen om de ontroerende plechtigheid, die werd geleid door oud-legerpredikant 
Reverend F.Preston MBE bij te wonen. Vermoedelijk zullen in de lente of de zomer 
van 1990 de grafstenen op de graven worden geplaatst.

Om misverstanden en vertraging in de behandeling te voorkomen, verzoeken wij U 
al Uw vragen en opmerkingen over financiële zaken met betrekking tot onze Vereniging 
uitsluitend te richten aan de Penningmeester, de heer R.Fennema, Benedendorpsweg 
150, 6862 WP, Oosterbeek, tel. 085 - 333406.

r /
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Stichting "Sympatia Polen-Nederland" zoekt donateurs.

Amerikaans Lid voor het leven.
Als lid voor het leven heeft zich onlangs aangemeld Mr.T.G.Terrell uit Woodbridge, 
Virgina, Verenigde Staten van Amerika.

In september 1985 woonden twee leden van het comité Driel-Polen in Czestochowa in 
Polen de onthulling bij van een plaquette ter nagedachtenis aan de Eerste Poolse 
Onafhankelijke Parachutisten Brigade. Opvallend was dat er bij deze plechtigheid 
veel jongeren aanwezig waren, vooral leden van verschillende Poolse Scouting
groepen.
Die manifestatie heeft het idee doen ontstaan een uitwisseling tussen Poolse 
jongeren en jongeren uit de omgeving van Arnhem tot stand te brengen. Dit resul
teerde in de Stchting "Sympatia Polen-Nederland" met als doelstelling "het conti
nueren en bevorderen van vriendschapsbanden tussen Polen en Nederlanders, die zich 
verbonden voelen door de gebeurtenissen tijdens de Slag om Arnhem in 1944”.
De stichting tracht dit doel te bereiken door 1) met name de vertegenwoordigers 
van de jongere generaties met elkaar in kontakt te brengen via wederzijdse bezoeken, 
2) de kennis van de wederzijdse landen en hun cultuur te vergroten, 3) de belang
stelling voor de geschiedenis van de Slag om Arnhem en met name de Poolse bijdrage 
daaraan levend te houden.
De Stichting "Sympatia Polen-Nederland" is echter nog jong en beschikt derhalve 
nog niet over voldoende geldelijke middelen om aan de doelstellingen de gewenste 
continuïteit te geven. Diverse instanties zijn hiervoor benaderd, doch het stich
tingsbestuur hoopt bovendien dat er vanuit de bevolking veel donateurs zullen 
komen. De donateurs ontvangen het informatieblad "Gazetka", dat twee keer per 
jaar verschijnt. Wie donateur wil worden, tegen minimaal een vergoeding van f 15,- 
per jaar, kan dit aan een van de onderstaande bestuursleden laten weten, waarna 
binnen afzienbare tijd een acceptgirokaart wordt toegezonden. Voorzitter van de 
stichting is de heer A.J.M.Baltussen, Bennekomseweg 90, Renkum, tel.: 08373-16619. 
De secretaris-penningmeester is mevrouw M.E.Scholten, Prins Bernhardlaan 74, 
Bennekom, tel.: 08389-19354.

De "Society of Friends of the Museum of Army Flying" in Middle Wallop.
Ongeveer honderd kilometer zuidwestelijk van Londen, aan de rand van Salisbury Plain, 
ligt het militaire vliegveld Middle Wallop. Gedurende de Tweede Wereldoorlog was het 
een bekende Britse nachtjagerbasis. In 1957 werd de basis het hoofdkwartier van het 
nieuwe "Army Air Corps",dat ontstond toen het Glider Pilot Regiment en de Air Obser- 
vation Post squadrons werden samengevoegd.
Op Middle Wallop ligt het schitterende "Museum of Army Flying". De geschiedenis van 
het Glider Pilot Regiment heeft in dit museum een ruime plaats. Er staan o.a. een 
romp van een HORSA glider, een complete WACO/HADRIAN glider en men is bezig met de 
restauratie van een deel van de romp van een reusachtige HAMILCAR glider.
Sinds ongeveer twee jaar bestaat er een "Society of Friends of the Museum of Army 
Flying", die op verschillende manieren steun geeft aan het museum.
Ook geïnteresseerden buiten Groot-Brittannië kunnen lid worden van deze vereniging. 
Zij krijgen dan documentatie toegestuurd over het museum en de vereniging en zij 
ontvangen enkele keren per jaar een nieuwsbrief. De contributie bedraagt £ 5 per 
jaar. Inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Membership Secretary, Mrs. V. 
Somerton-Rayner, Thatchways, Quarley, nr Andover, Hants SP11 8QB, England, tel.: 
0264 - 88331.

Tentoonstelling in de Pieter Reijengaschool■
In september 1982 hield ons lid Hans van der Velden uit Renkum voor het eerst een 
tentoonstelling in de Pieter Reijengaschoolin Oosterbeek van materiaal dat door 
hem met behulp van een metaal-detector was gevonden op de voormalige slagvelden 
rond Arnhem. Dit jaar organiseert Hans van der Velden opnieuw een één dag durende 
expositie in de Pieter Reijengaschool. Dit keer wordt de expositie gehouden op 
zaterdag 16 september. Openingstijd: van 10.00 - 17.00 uur.
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NIEUWSBRIEF No.36
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De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Van de redactie.

zoals die bij

Thema-middag op zaterdag 25 november a.s.

15.30 uur:15.00 PAUZE
15.30

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

OiM

Tweede deel van de lezing van de heer Maassen, 
van de nieuwe video-documentaire "Blijvend in Her-

Het ELEKTRUM is gelegen aan de Klingelbeekseweg in Arnhem, enige honderden meters 
westelijk van de splitsing van Onderlangs en Bovenover. Het telefoonnummer van het 
ELEKTRUM is: 085 - 568020.

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postbanknr.: 4403641

Bij de herdenking van de Slag om Arnhem waren dit jaar weer duizenden mensen aan
wezig, waaronder honderden veteranen. Zoals altijd vormde ook dit jaar de herden
kingsdienst op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek het indrukwekkende hoogte
punt. Hoewel het programma van de afgelopen herdenking min op meer gelijk was aan 
dat in de voorgaande jaren, waren er ook bijzondere bijeenkomsten, 
de onthulling van het Engineers monument in Driel.
Om de leden die er niet bij konden zijn een indruk te geven van de herdenking, 
hebben we besloten om, net als in 1984, een fotoreportage bij deze Nieuwsbrief 
op te nemen. In verband met het bijzondere karakter van deze 45e herdenking en 
ter gelegenheid van het aanstaande tienjarig bestaan van onze Vereniging, hebben 
we het fotoblad deze keer in kleur laten drukken. Alle foto's werden gemaakt door 
onze vaste fotograaf, de heer B.de Reus.
Bij het volgende nummer van de Nieuwsbrief zal de serie "Mini-stories" weer worden 
voortgezet.

16.00 uur:
16.00 - 16.45 uur: Vertoning
innering" (zie artikel elders in deze Nieuwsbrief). Deze videoband zal tijdens 
de pauze en na afloop van de vertoning in de zaal te koop zijn.
Ca.17.00 uur: Einde van de thema-middag.

Op zaterdag 25 november a.s. organiseert onze Vereniging weer een speciale thema
middag voor leden. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar zijn wij die middag te 
gast in het ELEKTRUM in Arnhem.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 - 14.00 uur: Ontvangst van de leden.
14.00 - 15.00 uur: Lezing door de heer G.H.Maassen uit Oosterbeek over de rol van 
de Eerste Onafhankelijke Poolse Parachutisten Brigade bij de Slag om Arnhem.
De heer Maassen, archivaris van de gemeente Renkum, houdt zich al jaren met dit 
onderwerp bezig. Hij zal zijn lezing illustreren met dia's, waarvan de meeste niet 
eerder zijn vertoond. Deze lezing staat in het teken van de aanstaande verschijning 
van het boek "DE POLEN VAN DRIEL", door de Amerikaanse auteur George Cholwczynsky. 
De heer Maassen zal over deze publicatie nadere mededelingen doen.

B.de
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het Airborne Museum.

die

Twee nieuwe leden-voor-het-leven.
de heer

Belangrijke giften.

Battalion,

Nieuwe souvenirs te koop.

Gedenkboekje 40 jaar Heemkunde en Airborne Museum.

Bericht van de Penningmeester.

Gedurende de afgelopen herdenkingsweek ontving onze Vereniging verschillende 
belangrijke geldelijke giften.
Elfhonderd gulden werd geschonken door Mr.James Swanston, namens het 7th (Galloway) 

The Kings Own Scottish Borderers. Tevens werd door dit bataljon een 
stoel geschonken aan het Airborne Museum.
Mr.J.R.Roberts schonk namens de Royal Electrical and Mechanical Engineers (REME) 
een bedrag van driehonderdvijftig gulden.
Voor het Scholenproject werd £ 25 ontvangen van de Thanet Branch uit Engeland en 
nog eens £ 25 van een lid van de Thanet Branch.
De Vereniging is de gevers zeer erkentelijk voor deze grote geldelijke giften.

voor een

Onlangs hebben zich weer twee nieuwe leden-voor-het-leven aangemeld: 
Izak de Vries uit Haifa, Israël en Mr.Eric Seal uit Engeland.

De afgelopen tijd zijn er weer verschillende nieuwe artikelen door onze Vereniging 
in de verkoop gebracht. De heer Chr.van Roekel, die samen met mevrouw M.de Langen 
en de heer W.T.B.de Ruyter, verantwoordelijk is voor de in- en verkoop van souvenirs, 
heeft hierover een speciaal informatieblad samengesteld, dat bij deze Nieuwsbrief 
is gevoegd.

Tijdens de bijeenkomst die op vrijdag 22 september werd gehouden ter gelegenheid 
van het 40-jarig jubileum van de Stichting voor Heemkunde en het Airborne Museum, 
werd een gedenkboekje gepresenteerd. Over de samenstelling van dit boekje werd in 
februari van dit jaar in Nieuwsbrief no.33 reeds melding gemaakt.
Het is getiteld "In Heerlijckheit en Hoofdkwartier 1949-1989" en werd geschreven 
door Dr.H.J.Leloux en de heer W.J.M.Duyts. Het boekje is geïllustreerd met ca. 45 
foto's, waarvan een belangrijk deel dateert uit de periode dat het Airborne Museum 
nog was ondergebracht in een houten barak en later in het stalgebouw van de "Heer- 
lijckheit" Doorwerth.
Het boekje is verkrijgbaar in het Airborne Museum en kost f 10,-

Bij deze Nieuwsbrief is de acceptgirokaart voor de betaling van Uw contributie 
voor het jaar 1990 ingesloten. Leden van wie de contributie vóór de datum van 
de thema-middag (25 november) is ontvangen, kunnen hun lidmaatschapskaart op die 
dag van de Penningmeester in ontvangst nemen.
De contributie bedraagt f 20,- voor een gewoon lidmaatschap en f 30 - 
gezinslidmaatschap.

"Pennant” van Generaal Urquhart geschonken aan
Tijdens een speciale bijeenkomst heeft mevrouw Pamela Urquhart op 15 september 
het persoonlijke vaantje, de zgn."pennant" van haar overleden echtgenoot, Generaal 
R.E.Urquhart, overgedragen aan het Airborne Museum. Drs.J.W.A.M.Verlinden nam als 
voorzitter van de Stichting Airborne Museum het vaantje in ontvangst.
Gedurende het grootste deel van de Slag om Arnhem stond het vaantje, bevestigd aan 
een lans, achter het divisie-hoofdkwartier, Huize Hartenstein. Op de veelvuldig ge
publiceerde foto van Generaal Urquhart achter Hartenstein, staat het vaantje naast 
hem. Vlak voordat het restant van de divisie zich over de Rijn zou terugtrekken, 
stopte korporaal Hancock, Generaal Urquhart’s "oppasser" het vaantje onder zijn 
battledress. Na aankomst in Nijmegen overhandigde hij het aan Generaal Urquhart, 
zeer verrast was omdat hij dacht dat het in Oosterbeek was achtergebleven. 
Jarenlang heeft het donkerrode vaantje met de blauwe Pegasus ingelijst achter glas 
gehangen in het huis van de familie Urquhart in Schotland. Nu is het na 45 jaar 
teruggekeerd naar Hartenstein, waar het een ereplaats zal krijgen in de collectie.

M.de
W.T.B.de
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Poolse erespelden uitgereikt.

Opnieuw medailleset geschonken.

Engineers monument onthuld.

Tijdens een bezoek aan Oosterbeek voor het bijwonen van de herdenking van de Slag 
heeft Mr.Eric Seal uit Engeland zijn medailleset geschonken aan het 

Gedurende de Slag om Arnhem was hij ingedeeld bij het Eerste

Mevrouw Urquhart draagt het persoonlijke PEGASUS-vaantje van 
Generaal Urquhart over aan de voorzitter van de Stichting 
Airborne Museum, Drs.J.W.A.M.Vertinden (Foto: B.de Reus)

om Arnhem, 
Airborne Museum. 
Para Bataljon.
Ook deze medailleset zal worden tentoongesteld in de speciale medaillevitrine in 
de grote zaal van het Airborne Museum.

Op vrijdagmiddag 15 september vond op de Rijndijk in Driel de onthulling plaats 
van een monument voor de Royal Engineers en de Royal Canadian Engineers.
De 260 en 553 Field Company RE en de 20 en 23 Field Company RCE waren in de nacht 
van 25 op 26 september 1944 verantwoordelijk voor de evacuatie over de Rijn van 
het bij Oosterbeek ingesloten restant van de Eerste Britse Airborne Divisie.
Deze evacuatie, die werd uitgevoerd met kleine boten, vond plaats onder zwaar 
Duits vuur.
Het idee om een monument op te richten voor deze moedige actie ontstond na de 
lezing die de heer H.Duinhoven tijdens een thema-middag in november 1988 voor 
onze Vereniging hield. Over de activiteiten van het hieruit voortgekomen comité 
hebben we in Nieuwsbrief no.34 uitvoerig bericht.
Het zeer stijlvolle monument, dat werd ontworpen door ons lid, de heer H.van de 
Brand, werd onthuld door Colonel Holburn. Deze Britse kolonel was in september 
1944 zelf als jong korporaal van de Kings Own Scottish Borderers door de Engineers 
over de Rijn gebracht.

Tot degenen die dit jaar uit de handen van de heer Gasowski, leider van de Poolse 
Pilgrims, de Poolse erespeld mochten ontvangen, waren twee medewerkers van het 
Airborne Museum, de heren C.Wilhelm, directeur en B.de Reus, conservator.
Ons lid, mevrouw C.Baltussen ontving een hoge onderscheiding van de Poolse regering.

B.de
B.de
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Tweede fotoboek over de stad Arnhem in 1945.

is zowel

deel II kost f 49,50 en 
is verkrijgbaar bij fotohandel Kramer in de Looijerstraat in Arnhem of bij de 
boekhandel.

en J.Hartgers, 
hun verhaal.

Nieuwe herdenkingsenvelop verschenen.
In de reeks van herdenkingsenveloppen, uitgegeven door het Airborne Museum, is 
afgelopen september nummer 12 verschenen. Dit jaar staat op de envelop een vergrote 
afbeelding van de herdenkingspenning, die aan alle veteranen gedurende hun bezoek 
aan Arnhem en Oosterbeek werd uitgereikt. De enveloppen zijn genummerd en voorzien 
van een speciaal stempel, gedateerd 17 september 1989. Prijs f 5,-.

en as

In april 1985 verscheen het fotoboek "Arnhem voorjaar 1945, Wandelen door een 
verlaten stad". In dit boek met foto's van de Arnhemse fotograaf Nico Kramer, 
wordt een beeld gegeven van Arnhem, zoals dat er in 1945 uitzag. De belangstelling 
voor dit boek bleek zo groot dat de samenstellers, Wim Verhoef en Paul Vroemen 
kortgeleden besloten opnieuw een fotoboek over hetzelfde onderwerp te maken. 
In deel I stonden ca. 200 foto's, maar Kramer had in 1945 meer dan 800 foto's 
gemaakt, zodat er nog voldoende keuze aan foto's was voor een deel II van "Arnhem 
voorjaar 1945". Dit deel II verscheen afgelopen augustus. Bij het bekijken van het 
boek kan je niet anders dan onder de indruk komen van de reusachtige verwoestingen, 
die Nico Kramer zo haarscherp op zijn foto's vastlegde. Systematisch fotografeerde 
hij straten en huizen in alle delen van Arnhem.
Een groot deel van de afgebeelde plaatsen is sinds 1945 onherkenbaar veranderd, 
doordat nieuwbouw de plaats van vernielde gebouwen en huizen heeft ingenomen. 
Niet al te zwaar beschadigde huizen konden echter worden gerestaureerd.
De samenstellers voorzagen iedere foto van een kort bijschrift met plaatsaanduiding. 
Daardoor is het heel goed mogelijk om met het boek in de hand door Arnhem te gaan 
wandelen in het voetspoor van Nico Kramer en te kijken hoe de stad uit puin 
is herrezen. Achterin het boek is een straatnaam-register opgenomen.
De tekst in het boek, waaronder delen van het dagboek van Nico Kramer, 
in het Nederlands als in het Engels. Hetzelfde geldt voor de bijschriften bij de 
foto's.
"Arnhem voorjaar 1945, Wandelen door een verlaten stad",

Video-film "Blijvend in Herinnering" een boeiende documentaire.
Op 7 september j.1. vond de presentatie plaats van de video-film "Blijvend in 
Herinnering". Deze documentaire wil een antwoord geven op de vraag waarom we de 
Slag om Arnhem tot op de huidige dag herdenken. Het dorp Oosterbeek, waar tijdens 
de strijd het langst werd stand gehouden, staat hierbij centraal.
In het eerste deel van de film vertellen een aantal veteranen en burgers over de 
strijd in september 1944. Een van hen is Sergeant Cordon Walker, die als cameraman 
de acties van de Britse luchtlandingstroepen filmde. Hij vertelt zijn verhaal aan de 
hand van door hemzelf "geschoten" filmfragmenten. Ook aan het woord komen Generaal 
Urquhart, Dave Morris, die o.a. in het Benedendorp vocht, Pater Dijken, die in het 
noodhospitaal De Tafelberg hielp en de heer Bal, die de landingen van de gliders en 
de parachutisten van zeer nabij meemaakte. Ook hun verhalen worden geïllustreerd 
met vaak unieke filmfragmenten van beroeps- en amateurfilmers.
In het tweede gedeelte van de film wordt ingegaan op het ontstaan van de herdenkingen 
direkt na de oorlog. De toenmalige waarnemend burgemeester van de gemeente Renkum, 
Mr.J.Ter Horst, nam samen met Ceneraal Urquhart in september 1945 het initiatief 
voor het organiseren van een herdenkingsplechtigheid op de Airborne Begraafplaats 

Filmbeelden tonen ons die eerste herdenking en de eerste steenleggingin Oosterbeek.
van het Airborne Monument in Oosterbeek.
Ook Oosterbeekse burgers, zoals mevrouw H.de Jongh-Langevoort en de heren H.Kardol 

die als kinderen voor het eerst bloemen legden op de graven, vertellen 
Beelden van de huidige herdenkingen besluiten deze boeiende documentaire.

Van deze 40 minuten durende documentaire is ook een Engelse versie gemaakt, getiteld 
"Forever in Our Memory". De film is verkrijgbaar in het Airborne Museum en bij Bal 
Video Produktie, Rozensteeg 1, 6862 DH, Oosterbeek, telefoon 085 - 340719.
De prijs van een VHS band bedraagt f 55,-. Ook andere systemen zijn leverbaar.

H.de
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Vrienden van het Airborne Museum

NIEUWSBRIEF No.37
FEBRUARI 1990

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

waarvan de heer 
zal in de volgende Nieuwsbrief
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Hoewel de excursie pas in juni a.s. plaats vindt, is het nu al mogelijk om ervoor 
in te schrijven, om iedereen daarvoor ruim de tijd te geven. De prijs per persoon 
bedraagt f 37,50. Daarvoor krijgt U de excursie, de lunch en de excursiegids. 
Gezien het bijzondere karakter van deze dag is besloten dat leden, in beperkte 
mate, introducés voor deze excursie mogen inschrijven. Voor deze introducés 
dragen de kosten f 42,50. Leden hebben echter ten alle tijde voorrang bij de 
inschrijving.De kosten voor deelname kunnen worden gestort op postbanknummer 
4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, omder vermelding 
van "Rijnexcursie". De deelnemingskosten kunnen ook worden overgemaakt op het 
bankrekeningnummer 536621128 van de Vereniging. De sluitingsdatum voor de in
schrijving is 20 mei.

Excursie in juni a.s. gaat deels per boot.

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postbanknr. 4403641

Sinds afgelopen oktober wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van de dag- 
excursie, die dit jaar zal plaats vinden op zondag 10 juni.
Dat de excursie dit keer op zondag wordt gehouden komt voort uit regelmatig 
herhaalde verzoeken van een groot aantal leden, die door hun werk of door andere 
omstandigheden nooit op zaterdag met een excursie mee kunnen.
Omdat onze Vereniging dit jaar haar 10-jarig bestaan viert, heeft het bestuur 
gemeend de excursie een bijzonder karakter te geven.
Na ontvangst van de leden zal de tweede helft van de ochtend worden besteed aan 
een wandeling rond de noordelijke oprit van de John Frost brug in Arnhem, waarbij 
uitleg zal worden gegeven over de gevechten die daar tussen 17 en 21 september 
1944 plaats vonden.
Na de wandeling volgt een lunch op een boot, die zal worden afgemeerd langs de 
Rijnkade bij de brug.
Om twee uur vertrekt de boot in de richting van Wageningen. Tijdens de boottocht 
zal worden gewezen op een groot aantal punten langs de rivier die tijdens de 
Slag om Arnhem en kort daarna een belangrijke rol hebben gespeeld. Daarbij zal 
een uitgebreide excursiegids, die met veel kaarten en foto's is geïllustreerd, 
als handleiding dienen. Punten waarop tijdens de boottocht zal worden gewezen 
zijn o.a. Onderlangs in Arnhem, de spoorbrug bij Oosterbeek, de oversteekplaats 
van de Polen en van de Dorsets, de plaats waar de restanten van de Eerste Britse 
Airborne Divisie zich over de Rijn terugtrokken, de oversteekplaats van "Operatie 
PEGASUS I", etc.
Om ca. vijf uur meert de boot weer af bij de Rijnbrug in Arnhem. 
Het gedetailleerde programma van deze bijzondere excursie, 
Van Roekel de organisatie in handen heeft, 
worden opgenomen.

inschrijving.De
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Themamiddag zeer goed bezocht.

De Agenda van de vergadering ziet
1. Opening 

Notulen van de

Presentatie van het boek over de Poolse Brigade na afloop van de Algemene Leden
vergadering .
Lang is er naar uitgekeken, maar nu staat het boek over de rol van de Eerste 
Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade dan eindelijk op het punt om te 
verschijnen. Na afloop van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 24 maart zal 
het door de Amerikaanse auteur George Cholwczynsky geschreven boek "De Polen van 
Driel" aan de leden worden gepresenteerd. Ieder lid van de Vereniging kan op die 
middag in het bezit komen van een exemplaar met een gesigneerd en genummerd ex- 
libris.
In het kader van deze presentatie zal de heer G.H.Maassen nog een korte "toegift" 
verzorgen op zijn lezing over de Poolse Para Brigade van 25 november j.1., ge
ïllustreerd met dia's.
Een bespreking van het boek zal worden opgenomen in de volgende Nieuwsbrief.

er als volgt uit:

en Begroting 1990

Ochtend voor het uitwisselen van ideeën in het Airborne Museum.

Evenals vorig jaar werd ook deze keer de thema-middag, die op zaterdag 25 novem
ber in het ELEKTRUM in Arnhem werd gehouden, door meer dan 200 leden bezocht. 
De heer G.H.Maassen uit Oosterbeek vulde het eerste deel van de middag met een 
lezing over de rol van de Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade bij 
de Slag om Arnhem. Na de pauze volgde de vertoninh van de videofilm "Blijvend 
in Herinnering".

10e Algemene Ledenvergadering op
Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 
Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van
24 maart a.s. om 14,00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o.
te Oosterbeek (telefoon 085-332046).

2. Notulen van de 9e Algemene Ledenvergadering op 11 maart 1989
3. Algemeen Verslag 1989
4. Financieel Verslag 1989
5. Verslag Kascommissie
6. Bestuursverkiezing
7. Benoeming Reserve-lid Kascommissie
8. Rondvraag
9. Sluiting

Toelichting bij punt 6: Aan de beurt van aftreden zijn mevr.J.M.de Langen en de 
heer W.T.de Ruyter. Beiden stellen zich herkiesbaar. Volgens artikel 8 van de 
statuten kunnen de leden tegenkandidaten stellen. Een voordracht hiertoe dient 
uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaresse te worden 
ingediend, ondertekend door tenminste 10 leden en vergezeld van een bereidver
klaring van de kandidaten, die lid van de Vereniging moeten zijn en meerderjarig. 
Een half uur voor de aanvang van de vergadering zullen de financiële stukken en 
het verslag van de Kascommissie ter inzage liggen. Het financiëel verslag 1989 
en de Begroting 1990 zullen U samen met de volgende Nieuwsbrief worden toegezonden.

24 maart a.s.
10e Algemene Ledenvergadering, tevens 

het Airborne Museum, op zaterdag 
de Oude Kerk

Het is alweer enkele jaren geleden dat onze Vereniging een ochtend organiseerde 
waarop leden over verschillende onderwerpen van gedachten konden wisselen.
Gezien verschillende verzoeken gaat het bestuur opnieuw een dergelijke ochtend 
organiseren. Deze keer vindt die plaats op zaterdag 24 maart en gaat vooraf aan 
de Algemene Ledenvergadering, die 's middags wordt gehouden.
De speciale ochtend voor leden wordt georganiseerd in het Airborne Museum, dat 
hiervoor al om 10.00 uur opengaat. U kunt dan ook een kijkje nemen "achter de 
schermen" van het museum, zoals in de bibliotheek.
Leden die zich met een speciaal onderwerp bezig houden kunnen materiaal meebrengen 
en dat aan andere leden laten zien. Ook de Boekendienst zal met een uitgebreide 
tafel aanwezig zijn. Voor koffie zal worden gezorgd !

mevr.J.M.de
W.T.de


Zeldzaam Brits handkarretje uit de Slag om Arnhem aangekocht.

Bijzondere aanwinst.
Onlangs ontving het Airborne Museum van mevrouw Sophie Davies Coolegem uit 
Eindhoven een Eerste Communie jurkje van witte parachutezijde.

Ook de Poolse Para Brigade gebruikte handkarretjes van het type 
waarvan er onlangs een voor het Airborne Museum werd aangekocht, 
(foto: Collectie Airborne Museum).

Enige tijd geleden werd bij graafwerkzaamheden in een bos in de buurt van Ooster- 
beek een klein Brits handkarretje gevonden, dat bij de Slag om Arnhem dienst had 
gedaan voor het vervoer van uitrusting en munitie. Het karretje kon zowel met de 
hand worden voortbewogen, als achter een Jeep worden gekoppeld. Het verkeerde 
nog in redelijke staat en werd door de vinders zoveel mogelijk in de oorspronke
lijke staat gerestaureerd. Toen het karretje door de eigenaars te koop werd aan
geboden besloot de Vereniging het aan te kopen voor het Airborne Museum.
Een deel van de geldelijke gift van het 7th Battalion, The Kings Own Scottish 
Borderers, waarvan wij in de vorige Nieuwsbrief melding maakten, werd voor deze 
aankoop gebruikt. Op het karretje zal een plaatje worden bevestigd waarop dit 
zal worden vermeld.
Het karretje is inmiddels opgesteld in het grote diorama van de binnentrekkende 
Britse troepen in de kelder van het Airborne Museum.

Expositie over de Poolse Para Brigade.
Ter gelegenheid van het uitkomen van het boek "De Polen van Driel" zal in het 
Airborne Museum een tentoonstelling worden ingericht over de Poolse Para Brigade. 
Daarbij zal ook een belangrijk deel van de originele foto's, die in het boek zijn 
opgenomen, worden tentoongesteld.
De expositie zal worden gehouden van midden april tot midden mei. De preciese 
data waren bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief nog niet bekend.
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Het Scholenproject.

Boek "De Verloren Slag" verschenen.

Herdruk van het boek "De Zwarte Herfst".

Oproep van de Penningmeester.

Zes jaar na publicatie van het boek "The Devil's Birthday" door Geoffery Powell 
verscheen onlangs een Nederlandse vertaling van dit boek getiteldin 1984, 

"De Verloren Slag". 
Het

is geïlustreerd met foto's
Het werd uitgegeven door Gysbers & Van Loon in Arnhem en kost f 58,-

acht van onze leden, 
H.van Medenbach de Rooy,

van 
benadrukt de

In vorige jaren bleef het bezoek van scholen beperkt tot het niet zo drukke 
winterseizoen en de eerste voorjaarsmaanden. Dit jaar was de deelname aan het 
scholenproject zo groot dat zelfs in de drukke septemberdagen enige scholen 
aanwezig waren. Hierdoor kwam er onverwachts kontakt tussen de veteranen en de 
schooljeugd, hetgeen tot een enthousiaste uitwisseling van gedachten leidde. 
Dit jaar namen ongeveer 1800 leerlingen, zowel uit de hogere groepen van het 
basisonderwijs als van het voortgezet onderwijs, deel aan dit project. 
Opmerkelijk was dat een aanzienlijk aantal hiervan afkomstig was van scholen 
van ver buiten de regio, zoals uit Alkmaar, Holten en Almelo. (Chr.van Roekel).

Leden, die hun contributie t--- ’ ' ' ---
verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen, r ’ ’ 
f 20,- en een gezinslidmaatschap f 30,- per jaar.

Jaarverslag 1989.
Ondanks het feit dat er 30 leden wegens het niet betalen van hun lidmaatschap 
moesten worden geschrapt, steeg het aantal leden tot 967; eind 1988 waren er 
937 leden.
Wegens overlijden moesten wij helaas afscheid nemen van 
de heren J.H.T.Kilian, Jhr.W.L.A.van Panhuys, H.Tolman, 
S.D.Schager, A.J.Hollingdale, A.Turner en N.F.Dellar. 
In 1989 kwamen vier Nieuwsbrieven uit, met bij de laatste als bijlage een fotovel 
in kleur van de 45e herdenking van de Slag om Arnhem.
De verkoop van verenigingsartikelen liep ook in 1989 zeer goed, mede door de 
vijf nieuwe artikelen die voor de septemberherdenking in de verkoop kwamen. 
De Vereniging ontving tijdens de septemberherdenking belangrijke geldelijke giften 
van het 7th Battalion, The Kings Own Scottish Borderers, de Royal Electrical and 
Mechanical Englneers (REME) en van de Thanet Branch.
Dit jaar werd ook weer bemiddeld bij het over laten komen van een tiental minder- 
valide veteranen voor de herdenkingen door de verzekeringsmaatschappij "Het 
Zilveren Kruis".
De themadagen waren weer een succes en werden zeer druk bezocht. Voor de excursie 
in mei was zoveel belangstelling dat deze excursie in september herhaald moest 
worden. Het Scholenproject werd ook dit jaar met veel succes voortgezet. 
Schenkingen aan het Museum waren o.a. een Britse vlammenwerper, een pop als 
bedieningsmanschap bij de vlammenwerper en een nieuwe vitrine. (M.de Langen).

voor het jaar 1990 nog niet hebben betaald, worden
-------- Eem individueel lidmaatschap bedraagt

Van het in 1984 uitgegeven boek ”De Zwarte Herfst, Arnhem 1944" door C.A.Dekkers 
en L.P.J.Vroemen, is een tweede druk met supplement verschenen. Deze tweede druk 
is een uitgave van Gysbers & Van Loon in Arnhem en kost f 44,75.

is het eerste boek van een Britse schrijver dat het volledige verhaal 
de gehele operatie vertelt. De auteur, die zelf bij Arnhem vocht, 
rol die gespeeld werd door de Amerikaanse 82e en 101e Luchtlandingsdivisies, 
XXX Corps, de Nederlanders, de Duitse verdedigers, de Britse le Luchtlandings
divisie en de Poolse Parachutisten Brigade. Zijn boek is gebaseerd op diepgaande 
bestudering van militaire en politieke archiefstukken, persoonlijke verhalen en 
foto-archieven, maar ook op eigen ervaringen en ooggetuigeverslagen en op 
correspondentie met vele overlevenden. 
Het boek, dat werd vertaald door drs.A.Groeneweg, 
en kaarten.

M.de


het Ai^bo^ne MuseumVrienden van

NIEUWSBRIEF No.38
MEI 1990

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Presentatie boek "De Polen van Priel" en opening van de tentoonstelling.

De heer G.H.Maassen Sr. krijgt van de schrijver Mr.C.Cholewczynski 
het eerste exemplaar van het boek "De Polen van Driel".
(Foto: B.de Reus)

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

EBÖ

Op vrijdagmiddag 23 maart j.1. vond in het Airborne Museum de presentatie plaats 
van het boek "DE POLEN VAN DRIEL, de 1ste Poolse Onafhankelijke Parachutisten
brigade van Generaal-Majoor Stanislaw Sosabowski tijdens de Slag om Arnhem".
De auteur, Mr.George F.Cholewczynski, was speciaal voor deze gelegenheid uit de 
Verenigde Staten overgekomen.
De rij sprekers werd geopend door de voorzitter van de Stichting Airborne Museum,

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postbanknr. 4403641

B.de
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Jubileum excursie op zondag 10 juni a.s.

10.00 uur:

10.30 uur:

17.00 uur:

deelnemen,

over de Nelson Mandela 
dan het gemakke-

In de vorige Nieuwsbrief maakten wij reeds melding van de excursie op zondag
10 juni a.s.. die ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Vereniging 
een bijzonder karakter draagt. Hieronder volgt het programma van deze excursie:

Ontvangst van de deelnemers op het aanlegponton van Rederij Heymen 
aan de Rijnkade in Arnhem. Koffie.
Excursie te voet rond de noordelijke oprit van de John Frostbrug. 
Drs.P.R.A.van Iddekinge, gemeentearchivaris van Arnhem, zal uitleg 
geven over de gevechten die hier tussen 17 en 21 september 1944 plaats 
vonden.

12.30 uur: Verzamelen bij Rederij Heymen, waar de boot voor de tocht over de Rijn 
gereed ligt.

13.00 uur: Lunch aan boord. Tijdens de lunch zal de boot een stuk stroomopwaarts 
varen. Na de lunch begint de eigenlijke boot-excursie, waarbij de boot 
vanaf Arnhem, langs de Veluwezoom naar de Wageningse Berg zal varen. 
Onderweg zal worden gewezen op een groot aantal punten die bij de Slag 
om Arnhem, of kort daarna, een rol hebben gespeeld en die in de ex- 
cursiegids staan beschreven. 
Aankomst in Arnhem; einde excursie.

de heer Verlinden, die alle genodigden hartelijk welkom heette. Vervolgens ver 
telde mevrouw Flora Bouman van uitgeverij LUNET uit Naarden in het kort hoe het 
boek tot stand was gekomen. Hierna overhandigde de auteur na een korte speech 
het eerste exemplaar aan de heer G.H.Maassen Sr. uit Oosterbeek, die jaren geleden 
het initiatief nam om materiaal over de Poolse Para Brigade in Driel te verzamelen 
en te publiceren. Namens het Nederlandse team, dat de heer Cholewczynski de afge
lopen zes jaar behulpzaam was geweest bij dit project, bood de heer Voskuil de 
auteur een bijzonder souvenir van de Slag om Arnhem aan. Het was een klein stuk 
parachutekoord van een Poolse parachute, die op 21 september 1944 was neergekomen 
op dropzone "K" bij Driel. Het stuk parachutekoord werd bijna 45 jaar later ge
vonden op een bouwland bij Driel en speciaal voor deze presentatie ingelijst met 
een paspartout in de kleuren van de Poolse Para brigade.
Tot slot van deze bijeenkomst sprak de auteur nog enkele woorden van dank.
Na de prsentatie volgde de opening van de tentoonstelling over de Poolse brigade. 
De opening werd verricht door de Poolse veteraan B.Lincewicz, die nu in Nederland 
woont.
De volgende dag, zaterdag 24 maart, werd het boek "De Polen van Driel" gepresen
teerd aan de leden van de Vereniging tijdens de jaarvergadering in de Concertzaal 
in Oosterbeek. Een groot aantal leden maakte van de gelegenheid gebruik om een 
exemplaar aan te schaffen en dit te laten signeren door de auteur.

lA^chrijvdng^ De boot biedt plaats aan 200 personen. Gezien de ervaringen bij 
vorige excursies wordt tijdig reserveren aangeraden. Dit kan door overmaking van 
f 37,50 voor (gezins-)leden en f 42,50 voor introducés op girorekening 4403641 
t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum in Oosterbeek, onder ver
melding van "Rijnexcursie".
Voor het overgemaakte bedrag krijgt U de excursie, de koffie bij ontvangst, de 
lunch en de excursiegids. De excursiegids is deze keer extra uitgebreid. Ze bevat 
26 pagina's met tientallen foto's en kaarten. Verschillende leden hebben aan deze 
gids een bijdrage geleverd.
Parkeren^ Op zondag is zowel op de Rijnkade als langs de Rijn, waar de boten 
liggen, voldoende gratis parkeergelegenheid. Ook op de Grote Markt tussen de 
Eusebius Kerk en het Provinciehuis is ruim plaats om te parkeren.
De Rijnkade ligt op ca. 10 minuten lopen vanaf het station Arnhem.
Leden, die niet in Arnhem of Oosterbeek wonen, treffen bij deze Nieuwsbrief 
een kleine plattegrond aan, waarop de situatie staat aangegeven.
Indien U vanuit Nijmegen komt kunt U het beste de route
brug nemen. Via de Weerdjesstraat en de Vossenstraat berekt U 
lijkst de Rijnkade.
Voor diegenen, die niet aan het ochtendprogramma willen of kunnen deelnemen, 
is het mogelijk om zich om 12.30 uur aan te sluiten voor de lunch en de boottocht.



Vereniging schenkt oorlogscamera aan het Airborne Museum.

Daar werd o.a.

De Britse camera- 
en toen de slag veel

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 hetzelfde type 
als waarmee Smith hier is uitgerust. (Foto: IWM, Londen)

Ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan heeft onze Vereniging een ZEISS SUPER 
IKONTA fotocamera geschonken aan het Airborne Museum. Dit type camera werd in 
september 1944 gebruikt door de Army Film and Photographic Unit (AFPU) om foto's 
te maken van de Britse acties bij Wolfheze en Oosterbeek. De camera heeft een 
negatiefformaat van zes bij zes centimeter en er kunnen per film twaalf opnamen 
mee worden gemaakt.
Het feit dat de Britse legerfotografen met een Duitse camera waren uitgerust, had 
een speciale oorzaak. Op een zeker moment hadden de Duitsers een serie SUPER IKONTA 
camera's geruild met Zweden tegen een voorraad kogellagers. De Zweden verkochten 
deze voorraad vervolgens door naar Engeland. Daar werd o.a. de AFPU er mee uitge- 
rust.
Hoewel het grote negatiefformaat foto's van goede kwaliteit opleverde, was het 
feit dat er maar twaalf foto's op een film gingen een nadeel, 
ploeg had naar Arnhem maar voor twee dagen films meegenomen 
lander duurde raakten de films op en kon er niet meer worden gefotografeerd.
De Duitse legerfotografen van de Propaganda Kompanien gebruikten LEICA kleinbeeld- 
camera's waarmee 36 opnamen per film konden worden gemaakt.
In het diorama van de binnentrekkende Britse troepen, dat zich in de kelder van 
het Airborne Museum bevindt, zal een figuur van de Britse cameraman Gordon "Jock" 
Walker worden geplaatst, met in zijn handen de geschonken camera. Ook deze figuur 
is een geschenk van onze Vereniging aan het Airborne Museum.
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Polska 210zi

cees ƒ42,50 .

van

Het boek "De Polen van Priel" vult een leemte in de geschiedschrijving over 
de Slag om Arnhem.

Bijzondere Enveloppe: Einde 1989 werd in Polen in het kader van Peristroika,Glas
nost en Solidariteit een serie postzegels uitgegeven met de 
beeltenissen van Poolse bevelhebbers uit de 2e Wereldoorlog . 
Eèn van deze zegels is gewijd aan de Slag om Arnhem en her
denkt Generaal Majoor Stanislaus Sosabowski.

Het is na zeer veel moeite gelukt van deze zegel voldoende 
exemplaren te kopen en deze vanuit Polen hier naar toe te 
krijgen .De Vereniging heeft besloten deze zegel op een bijzon
dere herdenkingsenveloppe uit te geven en deze in Warschau te 
laten afstempelen .De prijs van deze bijzondere uitgave zal 
ƒ.5,- bedragen en vanaf juni te koop zijn in het museum en tij
dens onze excursie en uiteraard via de giro van onze penning
meester .

In de literatuur over de Slag om Arnhem, die de afgelopen 45 jaar verscheen, 
heeft de rol van de Poolse Para Brigade tijdens de Slag om Arnhem altijd enigs
zins in de schaduw gestaan. Eindelijk is er nu een heel boek gewijd aan deze 
brigade, waarin niet alleen wordt ingegaan op de Slag om Arnhem, maar ook op de 
voorgeschiedenis van de brigade, de oprichting, de training en de levensloop van 
zijn opmerkelijke commandant, Generaal-Majoor Stanislaw Sosabowski.
Meer dan zes jaar onderzoek is aan deze publicatie voorafgegaan. De Amerikaanse 
auteur Mr.George F.Cholewczynski interviewde tientallen veteranen en had toe
gang tot alle, ook Poolstalige, rapporten in de Verenigde Staten en Engeland. 
Het resultaat is een gedegen, maar vooral ook zeer leesbaar boek. De titel zou 
de indruk kunnen geven dat de Poolse para’s alleen bij Driel hebben gevochten. 
In het boek gaat de auteur echter ook uitgebreid in op de acties van de Polen 
bij en in het dorp Oosterbeek tijdens de Slag om Arnhem.
Het uitstekend verzorgde boek telt bijna 290 illustraties, waarvan het meren
deel niet eerder is gepubliceerd. "De Polen van Driel" werd uitgegeven door de 
uitgeverij LUNET in Naarden en kost f 39,95.

Nieuwe uitgaven :Ons 1id,Drs.A.Groeneweg heeft het boek "The Devils Birthday" 
G.Powell vertaald in het Nederlands.Dit bijzonder goede boek is uitgegeven onder 
de titel "De verloren Slag" en is voor :58,-in het Museum verkrijgbaar.
Ook is een paperbackeditie van het bekende boek van Hackett "I was a Stranger" a 
ƒ 28,70 in het Museum te koop.
Het boek "De Polen van Driel"(ƒ39,50) blijkt een bestseller te zijn.Indien nog 
niet in Uw bezit ,dan haast U met de bestelling !

Laatste Nieuws: Jubileumexcursie .Het doet ons genoegen dat wij voor de rondlei
ding rondom de John Frostbrug toestemming hebben gekregen van het gebouw van B.A.S.F. 
gebruik te maken.Vanaf het restaurant op de bovenste etage zullen wij een uniek 
uitzicht hebben.Wij stellen het zeer op prijs dat de Directie ,nog wel op zondag , 
haar schitterende vestiging beschikbaar stelt en vertrouwen erop dat wij dit als 
goede gasten gaan waarderen .
De aanmeldingen voor de excursie verlopen naar wens.Er zijn nog plaatsen beschikbaar , 
hoewel het bestuur met klem verzoekt niet te lang met aanmelding te wachten .
Dit ook in verband met de "logistiek"
Nogmaals;de excursie kost voor leden(dus ook gezinsleden) ƒ37,50 en voor introdu- 

Extra excursiegidsen zijn voor ƒ5,- verkrijgbaar .

Het is ons gelukt nog enige exemplaren van de videoband "Theirs is the Glory" 
te bemachtigen .Voor ƒ87,50 is deze unieke film verkrijgbaar in het Museum.



Vrienden van het Airborne Museum

NIEUWSBRIEF No.39
JULI 1990

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

Meer dan 200 mensen hebben op zondag 10 juni deelgenomen aan de speciale excursie 
ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van onze Vereniging. Na ontvangst met 
koffie op de Rijnkade in Arnhem werd de groep ontvangen op de bovenste verdieping 
van het BASF gebouw naast de Rijnbrug. Daar gaf Drs.P.R.A.van Iddekinge een over
zicht van de gebeurtenissen in 1944 en de gevolgen voor de burgerbevolking van 
Arnhem. Vervolgens werd groepsgewijs een wandeling gemaakt rond de noordelijke 
oprit van de Rijnbrug, waarbij op een drietal punten uitleg werd gegeven door de 
heren Van Roekel, Luursema en Voskuil. Na deze wandeling scheepte men zich in op 
de boot bij de Rijnkade. Direkt na het vertrek werd geluncht, waarna de eigenlijke

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

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postbanknr. 4403641

Jubileum excursie was een groot succes.
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Direkteur Wilhelm heeft afscheid genomen van het Airborne Museum.

Veel belangstelling voor de herdenkingsenvelop.

Nog enkele excursiegidsen verkrijgbaar.

"Roll of Honour" uitverkocht.

Scholenproject blijft een succes.
voor

van de

Tentoonstelling in de AMRO bank in Oosterbeek.
Van 25 augustus tot en met 1 oktober zal in de AMRO bank 
in Oosterbeek een kleine expositie worden ingericht > 
de Slag om Arnhem. De expositie wordt ingericht door 
uit Oosterbeek.

Kolonel b.d. C.Wilhelm heeft op 1 juli afscheid genomen als direkteur van het 
Airborne Museum. In de ca. tien jaar dat de heer Wilhelm deze functie heeft 
bekleed, is de collectie van het museum aanzienlijk uitgebreid en vervolmaakt. 
De heer Wilhelm was een typische werker achter de schermen, die er niet van hield 
om op de voorgrond te treden. Het museum heeft veel aan hem te danken.
Als opvolger van de heer Wilhelm zal geen nieuwe direkteur van buiten worden 
aangetrokken. De heer de Reus, sinds 1978 conservator van het museum, zal deze 
taak gaan combineren met het direkteurschap. Hij zal hierin worden bijgestaan door 
Drs.A.Groeneweg, bestuurslid van de Stichting Airborne Museum.

In de vorige Nieuwsbrief kondigden we het verschijnen aan van een speciale 
herdenkingsenvelop. Op de envelop zit een Poolse postzegel met de beeltenis van 
Generaal Sosabowski. De genummerde enveloppen zijn alle afgestempeld in Warschau 
op 8 mei van dit jaar. Tevens is op de envelop het vaandel van de Poolse Para 
Brigade in kleur afgebeeld. De eerste twee exemplaren zijn gegeven aan de zoon 
en de kleinzoon van Generaal Sosabowski.
De belangstelling voor deze herdenkingsenvelop is zeer groot. Hij is verkrijgbaar 
in het Airborne Museum en kost f 5,-.

aan de Utrechtseweg 
met foto's en materiaal uit 
ons lid, de heer Luuk Buist

Generaal Sir John W.Hackett leider van de Pilgrimage 1990.
De herdenkingen van de Slag om Arnhem zullen dit jaar plaats vinden tussen 17 en 
22 september. Traditiegetrouw vindt U bij deze Nieuwsbrief een programma van deze 
herdenkingen.
De leider van de Pilgrimage is dit jaar Generaal Sir John W.Hackett.

Ook dit jaar is de belangstelling voor het Scholenproject weer zeer groot. 
Sinds 1 januari van dit jaar hebben ca. 3000 leerlingen van verschillende 
scholen aan dit project, dat ten doel heeft ook bij de jeugd kennis 
Slag om Arnhem te kweken, deelgenomen.

bootexcursie begon. Iedere deelnemer was voorzien van een uitgebreide excursiegids 
en de heer Van Roekel gaf alleen aan op welk punt men zich bevond en op welke blad
zijde dat punt werd beschreven. Dit systeem bleek zeer goed te werken.
De tocht per schip duurde in totaal vier uur en voerde van Arnhem naar Wageningen 
en terug. De deelnemers toonden zich zeer enthousiast over de jubileum excursie. 
Een bijzonder woord van dank aan de excursie-leider, de heer C•van Roekel, is 
hierbij zeker op zijn plaats!

Van de twintig pagina's tellende excursiegids, die werd samengesteld voor de 
jubileum excursie van 10 juni, zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. Ze zijn 
te koop in het Airborne Museum en kosten f 5,-.

De "Roll of Honour of the Battle of Arnhem", die werd samengesteld door de heer 
J.A.Hey, is uitverkocht en zal voorlopig niet worden herdrukt. Wel is nog lever
baar het "Supplement of the First and Second Edition" uit 1989. Dit Supplement 
is verkrijgbaar in het Airborne Museum.
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twee keer de sluis bij Driel

Oproep I,

Tijdens de boot-excursie over de Rijn moest 
worden gepasseerd. (Foto: B.de Reus).

Boek "De oogst van tien jaar/The Harvest of ten years" sterk in prijs verlaagd.
Het in 1988 uitgegeven boek "De oogst van tien jaar/The harvest of ten years", 
dat werd samengesteld ter gelegenheid van de tienjarige vestiging van het Air- 
borne Museum in Huize Hartenstein, is in prijs verlaagd en kost nu f 17,50.
Het boek bevat een zevental nooit eerder uitgegeven dagboeken van mensen die in 
september 1944 betrokken waren bij de Slag om Arnhem. Een van de dagboeken, dat 
van de verzetsstrijder C.B.Labouchère, is in het Nederlands. De andere zes dag
boeken, van Brigadier G.Lathbury, Colonel Graeme Warrack, Major lan Toler, 
Flying Officer R.Lawton, G.W.Jukes en Alan Wood, zijn in het Engels.
Het boek, dat is geïllustreerd met een aantal onbekende foto's, is verkrijgbaar 
in het Airborne Museum.

I Vt

Een Britse maatschappij heeft plannen voor het maken van een speelfilm over de 
nasleep van de Slag om Arnhem. In de film zal centraal staan de hulp die Neder
landers hebben gegeven aan ondergedoken Geallieerde militairen. In de film zal 
ruime aandacht worden besteed aan de ontsnappingsoperaties "PEGASUS I en II" en 
de "Crossings" door de Biesbosch.
In verband met de voorbereidingen voor de film zoekt de maatschappij kontakt 
met Nederlandse burgers die in de winter van 1944/1945 op enegerlij wijze kontakt 
hebben gehad met ondergedoken militairen en die daar wat over willen vertellen. 
Ook is de maatschappij op zoek naar Geallieerde militairen die zelf in die 
periode bij Nederlandse burgers ondergedoken hebben gezeten.
Indien U Uw medewerking wilt geven neemt U dan kontakt op met Mr.K.Ryninks, 
SC0RPI0 Film Productions Ltd, 39 St.James's Lane, London N10 3DA, England, 
telefoon 081 - 4446311.
Nederlanders kunnen hun brieven in de Nederlandse taal aan Mr.Ryninks sturen.
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Herdruk verschenen van het boek "Remember Arnhem".

Expositie in "de Westerbouwing".

De AIRBORNE -en PEGASUS wandeltocht.

Cameraman Walker vereeuwigd in diorama.

Airborne Monument voor Wolfheze.

In restaurant "de Westerbouwing" te Oosterbeek wordt van 17 tot en met 26 septem
ber een expositie gehouden van voorwerpen uit de Slag om Arnhem. Deze voorwerpen 
zijn in de afgelopen jaren gevonden op de voormalige slagvelden door de heren 
Harry Leydecker, Hans v.d. Velden en Marco Pankow.

In 1978 verscheen het boek "Remember Arnhem" door John Fairley. Dit boek beschrijft 
de lotgevallen van het Ist Airborne Reconnaissance Squadron tijdens de Slag om 
Arnhem. De eerste druk van "Remember Arnhem" was snel uitverkocht en dat was niet 
zo vreemd gezien het feit dat het kan worden beschouwd als een van de beste 
boeken over de Slag om Arnhem. Jarenlang was het niet verkrijgbaar, maar nu is er 
dan eindelijk een herdruk verschenen. De prijs van deze herdruk bedraagt f 50,-.

voorstellend cameraman Gordon Walker 
is met de camera neergezet in het diorama

Ter gelegenheid van ons tienjarig bestaan heeft onze Vereniging aan de Stichting 
Airborne Museum een bijzonder cadeau aangeboden in de vorm van een fotocamera 
van het type dat in september 1944 door de Britten werd gebruikt om foto's te 
maken van de strijd bij Arnhem. Een pop, 
van de Army Film and Photo Unit (AFPU), 
van de binnentrekkende Britse troepen.

Waarschijnlijk nog dit jaar krijgt het dorp Wolfheze een eigen Airborne Monument. 
Het initiatief hiervoor werd twee jaar geleden genomen door het "Comité Airborne 
Herinneringsteken". Onder plaatsgenoten werd gecollecteerd voor het gedenkteken 
en daarbij werd bijna zesduizend gulden opgehaald. Veel Wolfhezenaren ervaren 
het als een gemis dat er geen tastbare herinnering aan de luchtlanding in het 
dorp staat. Wolfheze werd op 17 september 1944 getroffen door een zwaar bombarde
ment dat de Slag om Arnhem inluidde. Negentig mensen kwamen daarbij om het leven. 
Enkele uren later begonnen op de landerijen ten westen van het dorp Wolfheze de 
luchtlandingen.

Oproep II.
Ten behoeve van een samen te stellen Ministory zoekt de heer G.H.Maassen uit 
Oosterbeek gegevens en afbeeldingen met betrekking tot de Franse Renault tanks, 
die in september 1944 door de Duitsers zijn ingezet in, met name het westelijk 
deel van de Perimeter. Verschillende van deze tanks, die door de Britten buiten 
gevecht werden gesteld, stonden er nog in 1945, o.a. op de Westerbouwing, op de 
Van Borsselenweg, op de Utrechtseweg tegenover de Koude Herberg en op de Sonnen- 
berglaan.
Het is nog steeds onduidelijk welk Duits onderdeel met deze tanks was uitgerust 
en op welke data ze tegen de Eerste Britse Airborne Divisie zijn ingezet.
Tips over relevante informatie (archieven, musea, literatuur, etc) zijn van harte 
welkom. Indien U iets weet over dit onderwerp, neemt U dan kontakt op met de heer 
G.H.Maassen, Jan van Riebeeckweg 82, 6861 BH Oosterbeek, telefoon 085-337515 
(privé) of 085-348303 (werk).

Op zaterdag 1 september a.s. wordt in Oosterbeek de 44e AIRBORNE Wandeltocht 
gehouden. Deze grootste dagwandeltocht van Europa voert langs vele punten, waar 
in september 1944 de Slag om Arnhem woedde. Een van de doelen van de tocht is 
het levend houden van de herinnering aan deze strijd. Inlichtingen over deze 
wandeltocht kunnen worden verkregen bij de Politie Sport Vereniging "Renkum", 
bureau van politie, v.d.Molenallee 8, 6865 ZL Doorwerth, telefoon 085 - 337960. 
Op zaterdag 20 oktober a.s. organiseert de Streek VVV Zuidwest Veluwe de 7e 
PEGASUS wandeltocht. Dit evenement is bedoeld als herdenking van de historische 
vlucht-operatie over de Rijn van ondergedoken militairen van de Operatie Market 
Garden, piloten en verzetsstrijders in oktober 1944. Het startpunt is café Floor 
te Lunteren. Informatie kan worden verkregen bij de Streek VVV, Achterdoelen 36, 
Postbus 80.12, 6710 AA Ede, telefoon 08380 - 14444.



Vrienden van het Airborne Museum

NIEUWSBRIEF No.40
OCTOBER 1990

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Van de redactie.

"Not one shall be forgotten".

Beelhouwer Jits Bakker schenkt beeld van parachutist aan de gemeente Renkum.

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postbanknr.: 4403641

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil
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Airborne Museum verrijkt met het schilderij 'Crossroads Oosterbeek, 22 September 
1944’.

Kunstenaar Jits Bakker, die als 7-jarig jongetje de luchtlandingen in Renkum van 
nabij meemaakte, heeft de gemeente Renkum een bronzen beeldje van een parachutist 
aangeboden. In aanwezigheid van tal van veteranen werd het beeldje op 21 september 
door burgemeester J.W.Verlinden bij Hartenstein onthuld. Het beeldje is een eer
betoon van de kunstenaar aan alle geallieerde militairen die hier in september 
1944 voor de vrijheid streden.

van negen uur een gedenksteen 
die

De 46e herdenking van de Slag om Arnhem was zoals alle voorgaande jaren een indruk
wekkende gebeurtenis. Naast de grote officiële herdenkingsplechtigheden waren er 
op verschillende plaatsen kleine bijeenkomsten zoals reunies van onderdelen van 
de divisie of samenkomsten waarbij een monument of plaquette werd onthuld.
In het Airborne Museum was het erg druk en ook dit jaar waren er weer veteranen 
die een bijzonder souvenir kwamen aanbieden.
Gezien het bescheiden formaat van de Nieuwsbrief is het onmogelijk melding te 
maken van alle gebeurtenissen tijdens de herdenking en we hebben dan ook een keuze 
moeten maken. In de volgende Nieuwsbrief komen we echter nog op een paar speciale 
bijeenkomsten terug.

Het originele schilderij 'Oosterbeek Crossroads, 22 September 1944' hangt sinds 
het afgelopen herdenkingsweekend in het Airborne Museum. Dit schilderij, dat in 
1964 in opdracht van de 4e Para Brigade werd vervaardigd door de schilder David 
Shepherd, heeft jaren in Engeland gehangen in de officiersmess van het 10e Para 
Bataljon. Op vrijdag 21 september droeg Generaal Sir John Hackett het in lang
durig bruikleen over aan het Airborne Museum. Het heeft een plaats gekregen in 
de grote zaal van het museum.

ïlH |g

Op 23 september werd na de zondagmorgendienst 
onthuld naast de Oude Kerk in het Benedendorp in Oosterbeek. De vlaggen, 
het monument bedekten, werden verwijderd door Generaal Sir John Hackett, Captain 
Z.Gasowski en mevrouw Kate ter Horst. De tekst op de steen luidt: 'In September 
1944 British Airborne soldiers and their Polish comrades with support of brave 
Dutch men and women fought a grim battle around this ancient church in the struggle 
to liberate the Netherlands from Nazi tyranny. This stone commemorates all who 
took part in this action and above all those who died. NOT ONE SHALL BE FORGOTTEN'.
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15.00 15.30 uur: PAUZE

Ministory over Typhoon-aanval op Arnhem.

Vereniging ontvangt deel opbrengst van tentoonstelling.

Poolse erespelden uitgereikt.

Bericht van de Penningmeester.

voor een

13.30
14.00

15.30
16.00

In restaurant 'de Westerbouwing' in Oosterbeek werd van 17 t/m 26 september een 
tentoonstelling gehouden van voorwerpen uit de Slag om Arnhem, die gedurende de 
afgelopen jaren zijn gevonden op de voormalige slagvelden. Meer dan 3000 mensen 
bezochten deze tentoonstelling, die werd georganiseerd door de heren H.van der 
Velden, H.A.Leydecker en M.Pankow. Veel bezoekers gaven een donatie en de totale 
opbrenst, f 540,- werd verdeeld tussen onze Vereniging en de stichting 'Lest We 
Forget'.

Thema-middag op zaterdag 3 november a.s.
Op zaterdag 3 november a.s. organiseert onze Vereniging weer een speciale thema
middag voor leden. Voor het zesde achtereenvolgende jaar zijn wij die middag te 
gast in het ELEKTRUM in Arnhem.
Het programma ziet er als volgt uit:

14.00 uur: Ontvangst van de leden.
15.00 uur: Lezing door de heer A.Schemkes uit Arnhem over de gevechten 

die zich in september 1944 afspeelden rond Johanna Hoeve, een gebied dat ruwweg 
wordt begrensd door de Wolfhezerweg, de Amsterdamseweg, de Drijenseweg en de 
spoorlijn Arnhem-Utrecht. De heer Schemkes houdt zich al vele jaren bezig met de 
studie van de strijd in dit gebied. De lezig zal worden geïllustreerd met dia's.

Bij deze Nieuwsbrief is de acceptgirokaart voor de betaling van Uw contributie 
voor het jaar 1991 ingesloten. Leden van wie de contributie vóór de datum van 
de thema-middag (3 november) is ontvangen, kunnen hun lidmaatschapskaart op die 
dag van de Penningmeester in ontvangst nemen.
De contributie bedraagt f 20,- voor een gewoon lidmaatschap en f 30,- 
gezinslidmaatschap.

Onlangs verscheen het boek "Het doel bereikt", oorlogsherinneringen van Mr.R.J.E.M. 
van Zinnicq Bergmann. Het boek begint met zijn enerverende vlucht uit bezet gebied 
naar Engeland. Daar en in Canada volgde hij een opleiding tot militair vlieger. 
Tijdens de opmars van de geallieerde legers door Europa nam hij als Typhoon vlieger 
deel aan een groot aantal aanvallen op vijandelijke doelen. Een van deze aanvallen 
vond plaats op 17 september 1944 en was gericht tegen de Duitse luchtafweer(FLAK) 
stellingen bij Arnhem. Het verhaal van deze aanval is opgenomen als Ministory bij 
deze Nieuwsbrief.
Het zeer lezenswaardige boek "Het doel bereikt” telt 208 pagina's en is geillus- 
treerd met foto's. Het verscheen bij de uitgeverij Van Mazijk in Leiden en kost 
f 29,90.

Het ELEKTRUM is gelegen aan de KIingelbeekseweg in Arnhem, enige honderden meters 
westelijk van de splitsing van Onderlangs en Bovenover. Het telefoonnummer van het 
ELEKTRUM is: 085-568020. Het is deze keer toegestaan om introducées mee te nemen, 
maar zij betalen vijf gulden entrékosten.

16.00 uur: Tweede deel van de lezing van de heer Schemkes.
16.30 uur: Vertoning van de film "Airdrop at Arnhem", een Amerikaanse 

filmdocumentaire uit de vijftiger jaren.
Ca. 17.00 uur: Einde van de thema-middag.

Op vrijdag 21 september werden traditiegetrouw Poolse erespelden uitgereikt aan 
mensen die zich hebben ingezet voor de Poolse veteranen. Uit handen van Captain 
Z.Gasowski, leider van de Poolse pilgrims, ontvingen de volgende personen een 
erespeld: mevrouw A.E.Verstand, mevrouw H.Berendsen, mevrouw J.G.G.Nusselder 
mevrouw A.de Jong en de heren A.Zelebowski, O.Luursema en W.Scholten.

A.de


Televisieloupes geschonken.
De ziektekostenverzekering "Het Zilveren Kruis" heeft een

Thanet Branch schenkt 50 Engelse Ponden.
Onze Vereniging heeft van de Thanet Branch een gift ontvangen van 50 Engelse 
Ponden. Dit bedrag zal worden besteed aan het educatief project,.

Zweefvliegtuigen landden weer bij Wolfheze.
Voor het eerst sinds de Slag om Arnhem landden op 22 september j.1. weer zweef
vliegtuigen op de landerijen bij Wolfheze. De twee toestellen waren vanaf Terlet 
achter motorvliegtuigen naar Wolfheze gesleept en werden daar, boven de voormalige 
landingsterreinen,losgekoppeld om vervolgens een perfecte landing te maken. In de 
cockpit van beide toestellen zaten naast de piloten van de zweefvliegclub twee 
ex-gliderpilots, lan Toler en John McGeough. Voor deze twee veteranen was het een 
bijzondere ervaring om zoveel jaren na 1944 opnieuw in een glider bij Arnhem te 
landen. Het initiatief voor deze vlucht kwam van de Oosterbeker Luuk Buist, die 
met een groot aantal medewerkers de organisatie in handen had. Er bestaan plannen 
om volgend jaar weer een dergelijke vlucht te organiseren, met als doel de rol van 
het Glider Pilot Regiment tijdens de Slag om Arnhem niet te vergeten.

Generaal Sir John Hackett tijdens de aanbieding van het 
schilderij 'Oosterbeek Crossroads, 22 September 1944' 
(Foto: B.de Reus)

-
'MM
-adfris

Schilderij "Oosterbeek Crossroads" afgeheeld op herdenkingsenvelop,
De 13e herdenkingsenvelop, die door de stichting Airborne Museum werd uitgegeven, 
toont het schilderij van David Shepherd "Oosterbeek Crossroads, 22 September 1944".
De enveloppen zijn genummerd en voorzien van een speciaal poststempel, gedateerd 
17 september 1990, Prijs f 5,-.

enige televisieloupes 
geschonken, die ter beschikking zullen worden gesteld aan visueel gehandicapte 
Arnhem-veteranen. Ons bestuurslid, de heer C.van Roekel heeft hierbij als kontakt- 
persoon gefungeerd. In Engeland zal het Airborne Forces Security Fund in Aldershot 
zorgen voor de verdeling.
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Bij huize De Tafelberg aan de Pietersbergseweg

op een

Twee nieuwe gidsen over operatie Market Garden.

Boek "Een Drielenaar in Oorlogstijd" kan worden besteld.

In Nieuwsbrief No.41

Twee nieuwe Airborne herdenkingszuilen geplaatst.
Bij huize De Tafelberg aan de Pietersbergseweg en bij het pand Utrechtseweg 192 
(’Beukenhove') in Oosterbeek is een nieuwe Airborne herdenkingszuil geplaatst. 
Het gaat om vervanging van twee houten exemplaren, die in de loop der jaren erg 
te lijden hadden gehad van de 'tand des tijds’, met name van vandalisme. 
Tevens werd de tekst op het zuiltje bij de Tafelberg aangepast.
Oorspronkelijk waren op vijf Oosterbeekse lokaties, die een belangrijke rol hebben 
gespeeld tijdens de Slag om Arnhem, houten herdenkingszuilen geplaatst. Drie daar
van, die bovenaan de Drijenseweg, langs de Valkenburglaan en bij het Oude Kerkje 
in het Benedendorp, waren al eerder vervangen door exemplaren van natuursteen. 
Naar aanleiding van brieven van een inwoner van Oosterbeek en van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum besloot de gemeenteraad in 1989 gelden beschik
baar te stellen voor de vervanging van de twee resterende houten zuiltjes.

Gebaseerd op talloze interviews en een gedegen studie van de beschikbare rapporten 
en dagboeken is zeer onlangs een boek verschenen dat een overzicht biedt van de 
Duitse reactie op de landingen tijdens operatie Market Garden. Weliswaar zijn er 
vroeger een klein aantal boeken gepubliceerd die een op zijn zachtst gezegd ge
kleurd en eenzijdig beeld geven van de ervaringen van Duitse zijde, maar tot nu 
toe ontbrak een totaalbeeld. Majoor Kershaw, dienend officier bij het Parachute 
Regiment, heeft in een leemte voorzien door dit in voorbeeldig sobere stijl ge
schreven boek dat bovendien volstrekt objectief is. Een groot aantal van de foto's 
is afkomstig uit de Wochenschau film, opgenomen rond Oosterbeek, en zal voor velen 
nieuw zijn. De kaarten zijn, op een enkele drukfout na, uitmuntend en zijn boven
dien in kleur afgedrukt.
Het boek is beperkt voorradig in het Airborne Museum en mag naar mijn mening 
niet ontbreken in de bibliotheek van serieuze belangstellenden in het onderwerp. 
Prijs: F 97,25. (A.Groeneweg)

De heer Benjamin Jansen uit Driel heeft zijn belevenissen tijdens de Slag om Arnhem 
en in de periode daarna beschreven in een boek dat hij kortgeleden in een zeer be
perkte oplage en in eigen beheer heeft uitgegeven onder de titel "Een Drielenaar 
in Oorlogstijd". Naast zijn dagboek zijn in het boek nog de verhalen van een 
twintigtal andere Drielenaren opgenomen.
Het 251 pagina's tellende boek is inmiddels uitverkocht, maar er is nog steeds 
vraag naar. Daarom wordt erover gedacht een herdruk te laten verschijnen. Om de 
kosten van zo'n herdruk op een redelijk niveau te houden (verkoopsprijs f 21,-) 
moeten minimaal 50 exemplaren worden vervaardigd. Als U belangstelling heeft voor 
deze publikatie en één of meer exemplaren wilt bestellen, schrijft U dan een kaartje 
aan de heer G.H.Maassen Sr., Jan van Riebeeckweg 82, 6861 BH in Oosterbeek. 
Indien er voldoende belangstelling is wordt het boek herdrukt, 
volgt hierover nader bericht.

Op 17 septemner j.1. vond in hotel Sionshof tussen Nijmegen en Groesbeek de 
presentatie plaats van een tweetal gidsen voor het gebied waar in september 1944 
operatie Market Garden plaatsvond. De gids 'Operatie Market Garden I' beslaat het 
operatiegebied van de 101e en 82e Amerikaanse Airborne Divisie tussen Eindhoven 
en Nijmegen; in de gids 'Operatie Market Garden II' staan centraal de plaatsen 
rond Arnhem, waar de le Britse Airborne Divisie en de le Poolse Onafhankelijke 
Parachutisten Brigade slag leverden.
Beide gidsen, die werden samengesteld door de heer L.P.J.Vroemen, bevatten een 
beknopte historische inleiding, een kort overzicht van de aktiviteiten van de 
verschillende luchtlandingsdivisies en een aantal wandel- en autoroutes langs 
historische plaatsen. Achterin de gidsen zijn als bijlagen opgenomen een korte 
lijst met boeken en kaarten met betrekking tot operatie Market Garden en over
zichten van de geallieerde troepen, van de erevelden en begraafplaatsen, van de 
musea en van de jaarlijkse herdenkingen. Beide gidsen, die zijn geïllustreerd 
met kaarten en foto's, werden uitgegeven door de Europese Bibliotheek in 
Zaltbommel. Prijs per deeltje: f 17,90.

R.Kershaw, "It never snows in September".
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Jubilea.

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

Utrechtseweg 232 
6862 AZ Oosterbeek 
tel.: 085-337710

Na afloop van de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van hun 12|-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.

Op 1 december was het 12| jaar geleden dat Berry de Reus en Evert Vellinga in 
dienst kwamen van het Airborne Museum. Mede dankzij hun dagelijkse inspanning 
kreeg het museum zijn huidige aanzien.
Dankbaarheid en bewondering voor hun inzet werden op een feestelijke bijeenkomst 
vertolkt door de heren Verlinden, Smits en Van Roekel, respektievelijk namens de 
Stichting, de Vereniging Vrienden en de vrijwillige medewerkers. Passende blijken 
van waardering werden overhandigd, waarbij de Vereniging Vrienden de petten
collectie van Eef Vellinga uitbreidde door hem twee Duitse VOPO-petten te schen
ken. Ook de dames werden niet vergeten en deelden in de lovende woorden van de 
sprekers (C.van Roekel)
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Na afloop van de vergadering volgt een pauze,

Tentoonstelling over de verbindingen tijdens de Slag om Arnhem.

speciale werkgroep gevormd, dieeen

Container en helm geschonken.
Van de heer Hartmann uit Heelsum ontving het Airborne Museum een originele 
parachutistenhelm en een vierkante container waarmee in september 1944 radio
apparatuur werd gedropt.

De agenda van de vergadering en 
toegezonden.

waarna een film zal worden vertoond.

van de heren N.H.Roozenboom,

Jaarverslag 1990.
Ondanks het feit dat er 28 leden wegens het niet betalen van hun lidmaatschap 
van de ledenlijst moesten worden afgevoerd, steeg het aantal leden tot 1003; 
eind 1989 waren er 967 leden.
Wegens overlijden moesten wij helaas afscheid nemen 
M.van Paassen, M.Pratt, M.Vigor en T.F.Wilson.
In 1990 kwamen er weer vier Nieuwsbrieven uit in de Nederlandse en de Engelse 
taal.
De verkoop van verenigingsartikelen verliep goed.
Van de verzekeringsmaatschappij "Het Zilveren Kruis" ontving onze Vereniging 
drie megafoons ten behoeve van rondleidingen tijdens de septemberherdenkingen 
en de themadagen. Door de Thanet Branch werd wederom 25 pond geschonken voor 
het Scholenprojeet.Van de heer Lohnstein ontving de Vereniging een schildje van 
de Oud Mariniers t.b.v. het Museum.
Dit jaar werd opnieuw bemiddeld bij het over laten komen van tien minder-valide 
veteranen naar de septemberherdenking door de verzekeringsmaatschappij "Het 
Zilveren Kruis".
De themadagen waren weer zeer succesvol. In het voorjaar werd een boottocht 
georganiseerd ter viering van het tienjarig bestaan van de Vereniging. Bij de 
themamiddag in november in het ELEKTRUM in Arnhem waren meer dan 230 mensen 
aanwezig, hetgeen zeker een rekord genoemd mag worden.
Het Scholenproject blijft succesvol: meer dan 3000 leerlingen bezochten in het 
kader van dit project het Airborne Museum.
Schenkingen aan het Airborne Museum waren een computer, waarin alle gegevens 
over het fotobestand, de bibliotheek, de wapenverzameling en de souvenir-voorraad 
zullen worden opgenomen, een Super Ikonta fotocamera van het type dat bij Arnhem 
werd gebruikt en een pop die de fotograaf Walker moet voorstellen.

Van 22 maart tot 22 april zal in het Airborne Museum een tentoonstelling worden 
gehouden over de verbindingen tijdens de Slag om Arnhem, die getiteld zal zijn 
"Calling Sunray". Aan vrijwel alle soorten verbindingen die bij de Slag om Arnhem 
zijn gebruikt zal op de tentoonstelling aandacht worden besteed. Op de belang
rijkste aspekten van deze verbindingen en hun invloed op het verloop van de Slag 
om Arnhem zal worden ingegaan.
Op de tentoonstelling zullen de volgende onderwerpen centraal staan: het Royal 
Corps of Signals, zend-ontvangers, lijnverbindingen, optische verbindingsmiddelen, 
postduiven, grond-luchtverbindingen ten behoeve van de droppingen en landingen 
("Eureka" en "Rebecca"), grond-luchtverbindingen ten behoeve van luchtsteun 
(Amerikaans Air Support Team) en de Light Warning Set Units.
Van vrijwel alle typen apparatuur die bij Arnhem zijn gebruikt zullen exemplaren 
op de tentoonstelling aanwezig zijn. Zeldzame stukken, zoals de Eureka en Rebecca 
apparaten, die het Airborne Museum niet bezit, zullen voor de duur van de ten
toonstelling van elders worden geleend.
Voor de organisatie van deze expositie is 
bestaat uit verbindings-experts.

11e Algemene Ledenvergadering op 30 maart a.s.
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de 11e Algemene Ledenvergadering, tevens 
Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum , op zaterdag 
30 maart a.s. om 14.00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk 
te Oosterbeek (telefoon 085-332046).

de financiële stukken zullen u binnenkort worden



Foto-archief wordt met behulp van de computer toegankelijk gemaakt.

Informatie-tableau voor het Engineers Monument.

Manschappen van de Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade 
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. 
(Foto: Collectie Airborne Museum).

Bij het monument dat voor de Royal Engineers en de Royal Canadian Engineers in 
september 1989 werd onthuld op de Rijndijk in Driel, is op 22 september j.1. 
een informatie-tableau geplaatst.
Op dit tableau wordt in de Nederlandse en de Engelse taal informatie gegeven 
over de terugtocht van de restanten van de Eerste Britse Airborne Divisie en 
de Eerste Poolse Onafhankelijke Para Brigade over de Rijn in de nacht van 25 op 
26 september 1944.
Met behulp van een duidelijke schets van de noordelijke oever ziet men tevens 
waar het een en ander zich heeft afgespeeld. De meest markante punten zijn 
duidelijk aangegeven en, kijkend over het wijde rivier-landschap, herkent men 
daardoor zonder moeite die plaatsen in werkelijkheid.
Evenals het monument, werd ook dit tableau ontworpen door ons lid, de heer 
H.v.d.Brand.

Het foto-archief van het Airborne Museum, dat nu uit meer dan duizend foto's 
bestaat, wordt met behulp van de computer, die enige maanden geleden door onze 
Vereniging voor het museum werd gekocht, opnieuw gecatalogiseerd. Met een 
speciale scanner worden alle foto's "afgetast" en met een korte bijbehorende 
beschrijving in het geheugen van de computer opgenomen. Dit werk gebeurd door 
twee vrijwilligers, de heren Donald Jacobs en Eugene Wijnhoud.
Wanneer deze catalogisering gereed is zal het mogelijk zijn om via trefwoorden 
alle foto's van een bepaald onderwerp op te roepen en met de bijbehorende gege
vens af te beelden op het scherm.
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Oproep in verband met onderzoek over Wolfheze 1940-1945.

De tweede druk van het boek "Een Drielenaar in Oorlogstijd" verschijnt binnenkort.
Naar aanleiding van het bericht over het boek "Een Drielenaar in Oorlogstijd", 
door Benjamin Jansen, in de vorige Nieuwsbrief (No.40), zijn zoveel reakties 
binnen gekomen dat het boek kan worden herdrukt.
Alle intekenaren krijgen persoonlijk bericht van de heer G.H.Maassen Sr uit 
Oosterbeek wanneer het boek beschikbaar is.

In september van het afgelopen jaar verscheen in Engeland het boek "Before I Sleep, 
a Novel about Arnhem". De Amerikaanse auteur Edward Monroe-Jones begon in 1986 
aan het onderzoek voor dit boek. Archiefonderzoek, briefwisselingen en interviews 
met Britten, Nederlanders en ook met Duitsers vormden de basis voor dit verhaal, 
waarin werkelijkheid en fictie door elkaar lopen. Daarom heet het een roman, 
hoewel een groot deel van de verhalen waar gebeurd is.
De hoofdfiguur in het boek wordt gevormd door Henry McAlister. Zijn verhaal is 
gebaseerd op de belevenissen van Henry McAnelly,(nu bekend als Airborne Battle 
Guide in Oosterbeek) tijdens de Slag om Arnhem, zijn krijgsgevangenschap en zijn 
terugkeer naar Engeland.
Daarnaast worden enkele tientallen personen ten tonele gevoerd, waarvan de lot
gevallen worden beschreven. Een aantal van deze "hoofdrolspelers" zijn mensen 
die werkelijk hebben bestaan of zelfs nog leven en die ook met hun eigen naam 
worden aangeduid, zoals Dr.Lipmann Kessel, Generaal Heinz Harmel en Dr.Egon Skalka. 
Andere personen hebben wel bestaan, maar hebben een andere naam gekregen. Boven
dien heeft de auteur een aantal fictieve karakters ingevoerd.
In korte hoofdstukken worden de lotgevallen van de personen beschreven, waardoor 
we een steeds wisselend beeld van de strijd krijgen. Door zelf zoveel mogelijk 
plaatsen waar de Slag om Arnhem zich afspeelde te bezoeken, is de auteur erin 
geslaagd een belangrijk deel van de verhalen op de juiste plaats te laten spelen 
en die topografisch zeer beeldend te beschrijven.
Sommige (amateur-)historici zullen bezwaar maken tegen de vermenging van werke
lijkheid en fantasie, omdat niet alles wat wordt beschreven waar is gebeurd en 
en omdat zeker de dialogen tussen de personen zijn gereconstrueerd.
De verdienste van het boek ligt echter vooral in de beeldende manier waarop de 
auteur de sfeer in die dagen, zowel aan Britse, Nederlandse als aan Duitse zijde, 
weet te tekenen, evenals de emoties van de hoofdpersonen.
Edward Monroe-Jones toont opnieuw aan dat geschiedschrijving van de oorlog niet 
alleen moet bestaan uit kille feiten, maar dat de oorlog ook een menselijk gezicht 
heeft.
"Before I Sleep", dat 328 pagina's telt, verscheen bij Sidgwick & Jackson in 
Londen en kost £ 15.

Van de heer Cor Janse uit Rheden ontving de redactie de volgende oproep:
"Al enige jaren ben ik bezig met de bestudering van de geschiedenis van het dorp 
Wolfheze in de Tweede Wereldoorlog. Als inwoner van dat dorp maakte ik de vijf 
oorlogsjaren daar persoonlijk mee. Het verzamelen en bestuderen van herinneringen 
en feitenmateriaal zal leiden tot een boek over dit onderwerp.
Een belangrijke episode uit de geschiedenis van Wolfheze is de Slag om Arnhem. 
Bestudeerd worden het bombardement op 17 september, de landingen op 17 en 18 sep
tember, de opmars door en langs Wolfheze, acties in de omgeving tot het einde van 
de strijd op 20 september 1944 en de lotgevallen van krijgsgevangenen, ontsnap
pingen, etc. De geografische begrenzing van het onderzoek ligt ongeveer tussen de 
Amsterdamseweg en de Utrechtseweg en van de Buunderkamp/Jonkershoeve tot de lijn 
Bilderberg/West-End.
Informatie over Wolfheze en omgeving is in de meeste officiële militaire verslagen 
nogal beknopt. Daarom ben ik vooral afhankelijk van persoonlijke herinneringen van 
Britten en Polen. Naar deze herinneringen ben ik op zoek, evenals naar herinneringen 
van burgers. In het boek zullen de gebeurtenissen zoveel mogelijk worden beschreven 
zoals ze werden gezien en beleefd door burgers en militairen."
Wie gegevens wil aandragen over Wolfheze in oorlogstijd kan kontakt opnemen met 
Cor Janse, Apollostraat 5, 6991 GW Rheden, telefoon 08309-51033.

"Before I Sleep", een roman over de Slag om Arnhem.
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Bestuurswisseling,

tijdens de Slag om Arnhem van het 
gemaakt van mijn leven en doet dat nog,

Redactie:
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Utrechtseweg 232 
6862 AZ Oosterbeek 
tel.: 085-337710

Nieuwe vertegenwoordiger van onze Vereniging in Groot-Britannië.
Na vele jaren van grote inzet heeft onze vertegenwoordiger in Groot-Britannië, 
Mr. Frank Young, te kennen gegeven zijn werkzaamheden te willen overdragen. 
Helaas was Mr. Young niet in de gelegenheid aanwezig te zijn op onze Algemene 
Ledenvergadering, maar tijdens zijn eerstvolgende bezoek aan Oosterbeek hoopt 
het bestuur op hem op passende wijze te kunnen bedanken voor zijn vele werk voor 
onze Vereniging.
De nieuwe vertegenwoordiger van onze Vereniging is Mr. E.E. (Ted) Shaw,
1 Willow Close, Stilton, Peterborough, Cambridgshire, England (tel.: 0733-245420). 
Wij heten hem van harte welkom en wensen hem veel succes!

Tijdens een druk bezochte Algemene Ledenvergadering op zaterdag 30 maart j.1. 
nam de heer J.Eijkelhoff afscheid als bestuurslid van de Vereniging Vrienden 
van het Airborne Museum. Onze voorzitter, de heer J.Smits, sprak de heer 
Eijkelhoff toe: "Jij bent de laatst overgeblevene van het oprichtingsbestuur 
en hebt de groei van de Vereniging meegemaakt. Jij was daar nauw bij betrokken 
en het zal je heel veel genoegen hebben gedaan dat het initiatief van 1980 is 
uitgegroeid tot een Vereniging van meer dan 1000 leden. Op de plannen van de 
Vereniging reageerde je, na vragen over bijzonderheden en het afwegen van pro's 
en contra's, met een positieve en duidelijke visie. Je was in ons bestuur een 
stabilisator en ik dank je heel hartelijk voor je jarenlange bijdrage en inbreng." 
De heer Eijkelhoff dankte de voorzitter voor zijn vriendelijke woorden: "Ik neem 
met gemengde gevoelens afscheid want het woord'Airborne' begon voor mij niet 
twaalf jaar geleden te leven, maar al 46 jaar geleden, toen ik deel uitmaakte 

'Oranje Bataljon'. Het heeft altijd deel uit- 
nu ik voorzitter ben van de jury van de 

Airborne Wandeltocht. Mijn samenwerking met het bestuur van de Vereniging Vrienden 
heb ik als een fijne tijd ervaren."
De heer Eijkelhoff is opgevolgd door de heer J.Hofman. Bij zijn intrede gaf deze 
een korte uiteenzetting over zijn persoon en over hoe hij betrokken raakte bij 
de Vereniging Vrienden. "Het verbaast mij te ervaren dat het mogelijk was een 
brug te slaan en in stand te houden tussen de Airborne operatie van 1944 en de 
tegenwoordige tijd. Ik heb mij vaak opgetrokken aan de 'Spirit' van de mensen 
uit Oosterbeek en omgeving en de nog levende veteranen. In 1944 is de Rijnbrug 
in Arnhem niet behouden, maar vele tientallen jaren onderhoudt U al een ver
binding met vele honderden veteranen en hun familie en hebt U daarmee een brug 
gebouwd die ik graag in stand wil helpen houden."
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de tentoonstelling "Calling

een 16 pagina's tellende 
-J verkrijgbaar bij

Veel belangstelling voor de tentoonstelling over de verbindingen tijdens de 
Slag om Arnhem,

Videoband van de jubileum-excursie is nu verkrijgbaar.
Van de jubileum-excursie per boot, die vorig jaar ter gelegenheid van het tien
jarig bestaan van onze Vereniging werd gehouden, is een videoband vervaardigd. 
Copiëen van deze band kunnen worden besteld door overschrijving van f 50,- op 
girorekening 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum in 
Oosterbeek, onder vermelding van "Videoband jubileum-excursie".

Excursie over de noordelijke sektor van het gevechtsterrein.
De jaarlijkse excursie van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum zal 
deze keer als onderwerp hebben de gebeurtenissen die in september 1944 plaats 
vonden in de meest noordelijke sektor van het gevechtsgebied van de Slag om Arnhem. 
Dat betekent dat we o.a. aandacht gaan besteden aan de glider-landingen op de 
terreinen ten noorden van de spoorlijn Arnhem-Utrecht op 17 en 18 september 1944, 
de opmarsroute van het le Para Bataljon en van de bataljons van de 4e Para Brigade, 
de landingen van de gliders van de Poolse Brigade op Johannahoeve, de gevechten 
op Johannahoeve (belicht van zowel de Britse als de Duitse kant), de gevechten 
langs de Dreyenseweg en op de Lichtenbeek. De excursie zal eindigen op het 
Airborne Kerkhof, waar uitleg zal worden gegeven over de totstandkoming van deze 
begraafplaats in 1945.
Wij hopen voor deze excursie gebruik te kunnen maken van een aantal historische 
militaire voertuigen, waarmee we zonder problemen over kleine binnenwegen in het 
terrein kunnen rijden.
Een belangrijk deel van de excursie zal zich afspelen rond Johannahoeve. Het 
grootste deel van dit gebied is in gebruik als Nationaal Sportcentrum van de 
Nederlandse Sport Federatie. Gedurende de maanden mei, juni en juli vinden op 
de meeste zaterdagen grote sportevenementen plaats, zodat we er dan niet terecht 
kunnen. Daarom is als voorlopige datum voor de excursie gekozen zaterdag 24 augus
tus .
In de volgende Nieuwsbrief zal het gedetailleerde programma voor deze excursie 
worden vermeld. U kunt zich echter nu al voor deze excursie opgeven d.m.v. 
overschrijving van f 35,- per persoon op postgironummer 4403641 of banknummer 
53.66.21.128 t.n.v. de.Vereniging Vrienden van het Airborne Museum in Oosterbeek, 
onder vermelding van "Excursie". Voor dit bedrag krijgt U de excursie, de koffie 
bij vertrek, de lunch en de excursiegids. Er kunnen maximaal 75 deelnmers mee. 
Betalingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Uw betaling dient uiter
lijk op 15 juli a.s. binnen te zijn.

Op vrijdag 22 maart j.1. vond de opening plaats van 
Sunray, de verbindingen tijdens de Slag om Arnhem". 
De officiële openingshandeling werd verricht door kolonel M.Tange, Commandant 
van het Verbindingsdienst Opleidings Centrum. In zijn openingswoord ging kolonel 
Tange in op de rol van de verbindingen bij militaire operaties, vroeger en nu. 
Ook haalde hij het boek "Echoes from Arnhem" aan, dat werd geschreven door 
Captain Lewis Golden, toenmalig verbindingsofficier bij de Eerste Britse Airborne 
Divisie. In dit boek wordt een gedetailleerd verslag gegeven van de rol van de 
verbindingen tijdens de Slag om Arnhem.
Speciaal voor deze tentoonstelling heeft de heer W.Boersma c- 
brochure geschreven over hetzelfde onderwerp. Deze brochure is 
het Airborne Museum en kost f 3,-.
Gedurende de hele periode van de tentoonstelling is in het Airborne Museum een 
vefbindingspost met historische radio-apparatuur in bedrijf geweest. Deze post 
werd bemand door leden van de VERON, de Vereniging Experimenteel Radio Onder
zoek Nederland. Deze post trok, evenals de rest van de tentoonstelling, veel 
bekijks. Zo was deze expositie niet alleen interessant voor historisch’geïnteres
seerden, maar ook voor de meer technisch ingestelde bezoekers.



Publikatie over de Slagorde van de Eerste Britse Airborne Divisie.

Calling Sunray", poseren bij een jeep met verbindlngsapparatuur, 
achter het Airborne Museum. (Foto: B.de Reus)

Reeds enige tijd houd ik mij bezig met de rekonstruktie van de Slagorde van de 
Eerste Britse Airborne Divisie tijdens de Slag om Arnhem, tot en met pelotons- 
niveau. Alle namen van de officieren en hun functies worden hierin opgenomen. 
Bij het lezen van de vele boeken blijkt echter dat veelal slechts een enkele 
naam, met of zonder functie wordt vermeld. Van enige samenhang met andere pelo
tons, compagniën en bataljons is meestal geen sprake. Vandaar dit onderzoek. 
Het is de bedoeling dat de Vereniging Vrienden het uiteindelijke resultaat gaat 
publiceren om eindelijk eens een duidelijk overzicht te krijgen van de struktuur 
van de hele divisie.
Van vele zijden wordt hulp aangeboden. Dat is prettig omdat alle gegevens 
meerdere malen gekontroleerd moeten worden en de fragmentarische gegevens moeten 
worden gebundeld en ingepast in deze legpuzzel.
Veel namen, rangen en functies zijn mij wel bekend, maar hun onderling verband 
(dus bv. Luitenant J.Johnson, Liaison Officer South Staffords) ontbreekt veelal, 
en om al die gegevens samen te brengen is een hele opgave.
U kunt mij enorm helpen door namen, het liefst gekoppeld aan rang, onderdeel en 
functie, op te sturen aan het Airborne Museum, t.a.v. C.van Roekel.
Tot nu toe heb ik 652 officieren op bovenvermelde wijze kunnen plaatsen.
Nogal wat 'witte vlekken' zitten in de Headquarters- en Support Companies van 
het le, 2e en 3e Para Bataljon, bij de pelotons commandanten van het 11e Para 
Bataljon, bij de South Staffords, bij de HQ Company van 7K0SB en bij de section 
commanders van de Royal Artillery.
Iedereen kan zijn steentje bijdragen, en ieder gegeven, hoe klein ook, is welkom. 
Gaarne doe ik een speciaal beroep op onze Britse leden, die in september 1944 
betrokken waren bij de Slag om Arnhem. (C.van Roekel).

Leden van de VERON,

B.de
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Zeer bijzondere aanwinsten.

zijn kompas en zijn

Harold (Piek) Wittingham overleden.

van

Nieuwe borden bij het Airborne Museum.
Sinds kort staan voor het Airborne Museum twee gloednieuwe borden,

Oosterbeek en sinds jaren lid van c--  " -
chutisten van het eerste uur en tijdens de Slag om Arnhem 
van de 3-inch mortiergroep die vermeld wordt in het 
(C.van Roekel).

Op 9 januari overleed Harold (Dick) Wittingham. Hij was een trouwe bezoeker 
onze Vereniging. Dick was één van de para- 

---- 1 was hij commandant 
boekje ”De Tommies Komen”.

die duidelijk 
s aan-vanaf de weg zichtbaar zijn. Ontwerp en uitvoering van deze borden met de : 

duiding Airborne Museum, was in handen van de heer H.Deerenberg, part-time 
medewerker van het Airborne Museum, het Reklame Bureau van de heer Vogel uit 
Oosterbeek en Pol Wegbebakening uit Renkum.

Onlangs is door de heren H.van der Velden en H.Leydecker een aantal voorwerpen, 
die in het verleden zijn gevonden op het voormalige gevechtsterrein, in lang
durig bruikleen afgestaan aan het Airborne Museum.
Het betreft o.a. uitrustingsstukken van Lt.Col. Des Voeux, Commandant van het 
156e Para Bataljon (o.a. zijn kompas, zijn fluit en resten van zijn verrekijker), 
en van Brigade Major Dawson van de 4e Para Brigade (o.a. 
fluit).
Zeer bijzonder is ook de appellijst van het RECCE Squadron, die werd gevonden 
aan de binnenkant van een baret, waarvan de resten bij graafwerkzaamheden in 
Oosterbeek te voorschijn kwamen.
Verder bevat de collectie o.a. een aantal baretemblemen van de 21st Independent 
Parachute Company en strips met codes van het Royal Corps of Signals.
Al deze voorwerpen zijn tentoongesteld in een vitrine op de eerste verdieping.
Er wordt hierbij nogmaals nadrukkelijk gewezen op het feit dat het sinds enige 
jaren streng verboden is in de gemeente Renkum een metaal-detector te vervoeren 
en te gebruiken.
Rosé Coombs, MBE,
Roose Coombs, MBE, is afgelopen januari op 69-jarige leeftijd overleden.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was zij Radar Operator in No.11 Group Fighter 
Command. Na de oorlog was zij jarenlang Special Collections Officer van het 
Imperial War Museum in Londen en eveneens de grootste authoriteit op het gebied 
van de Eerste Wereldoorlog. Haar gids voor de slagvelden in België en Frankrijk 
'Before Endevours Fade' is een 'classic'. Daarnaast was zij een vraagbaak voor 
de Slag om Arnhem.
Zij zorgde ervoor dat een groot aantal artikelen over de slag in copie de Biblio
theek Arnhem bereikte waardoor de Bibligrafie, samengesteld door Mr.P.G.Aalbers, 
zo omvangrijk kon worden.
Haar belangstelling voor het Airborne Museum was groot: zij was het die er voor 
zorgde dat de foto's uit het Imperial War Museum zonder betaling van copyright 
permanent ten toon mogen worden gesteld. Zij bezocht het museum vele malen en 
verklaarde elke keer dat ons museum het beste was wat zij ooit gezien had. Dat 
wil wel wat zeggen, omdat zij tot haar laatste operatie verleden jaar regelmatig 
met veteranen uit de Eerste- en Tweede Wereldoorlog als gids optrad bij battle- 
field tours in Frankrijk, België en Nederland.
Een bezoek aan haar in het Imperial War Museum was een aparte belevenis: alle 
stoelen en de vloer in haar werkkamer lagen vol stapels boeken en tijdschriften 
en men werd uitgenodigd een zitplaats te ontruimen om te kunnen zitten.
Haar bureau was eveneens bestapeld met boeken en correspondentie. Klein als zij 
was, bleef zij daarachter nauwelijks zichtbaar en de stoel moest zodanig worden 
verschoven dat een blik op haar mogelijk werd. Zij praatte en rookte onophoudelijk 
en er was een zekere vastberadenheid nodig om haar op het oorspronkelijke onder
werp terug te brengen.
In haar laatste brief uit december 1990 was zij nog vol plannen voor dit jaar. 
Zij was zelfs zo hoopvol dat zij een bezoek aan ons museum aankondigde. Het zal 
niet zo mogen zijn en wij zullen haar in grote dankbaarheid herinneren.
(A.Groeneweg).



Vrienden van het Airborne Museum

NIEUWSBRIEF No.43
JULI 1991

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Overweldigende belangstelling voor de excursie.

'Who was Who during the Battle of Arnhem'.

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

Utrechtseweg 232 
6862 AZ Oosterbeek 
tel.: 085-337710

De werkzaamheden met betrekking tot de publikatie over de slagorde van de le 
Airborne Divisie en de le Onafhankelijke Poolse Parachutisten Brigade verlopen 
naar tevredenheid. Veel hulp van Vrienden, zowel uit Nederland als uit Engeland 
wordt geboden. Dankzij onze computer hebben we alle namen kunnen alfabetiseren. 
Verschillende paragrafen zijn inmiddels ter controle naar oud-officieren in 
Engeland gezonden.
Ongeveer 40, deels aktie-foto's, deels portretten, zullen in het boekje worden 
opgenomen. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan afbeeldingen van officieren, 
die niet bekend zijn uit andere publikaties. De presentatie van het boekje zal 
hopelijk plaats vinden tijdens de Jaarvergadering in maart 1992. Over prijs en 
oplage hoop ik in de volgende Nieuwsbrief iets mee te kunnen delen. (C.v.R.)

In de vorige Nieuwsbrief (No.42) kondigden wij de excursie aan over de noordelijke 
sektor van het gevechtsterrein van september 1944. Deze excursie, waarbij gebruik 
zal worden gemaakt van historische militaire voertuigen, zal plaats vinden op 
zaterdag 24 augustus a.s. De leiding is in handen van R.Sigmond en R.Voskuil. 
De belangstelling voor deze excursie is overweldigend en het aantal intekenaren 
overtreft verre het aantal plaatsen. Wel hebben we het maximale aantal plaatsen 
dat oorspronkelijk was vastgesteld (75) kunnen verhogen naar 110, maar nog zijn 
er te weinig plaatsen om iedereen die heeft ingetekend mee te kunnen nemen. 
Wij hopen dat we t.z.t. in de gelegenheid zullen zijn de excursie te herhalen.
Iedereen, zowel diegenen die mee kunnen, als diegenen die niet mee kunnen, 
ontvangen persoonlijk bericht van de Penningmeester, de heer R.Fennema.
Nu de groep deelnemers zo groot is, is besloten het programma op 24 augustus zo 
in te delen dat twee groepen kort na elkaar de route langs de verschillende 
excursiepunten zullen volgen. Iedereen die mee kan zal door middel van het briefje 
van de Penningmeester worden meegedeeld in welke van de twee groepen hij of zij 
is ingedeeld. Op dit briefje staat ook de tijd waarop men op het Airborne Museum 
aanwezig dient te zijn. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht U precies aan 
die tijd te houden, om de excursie zo goed mogelijk te laten verlopen.
Bij aankomst in het museum krijgt U, naast koffie, de excursiegids met het ge
detailleerde programma en een bon voor de lunch. Denkt U ook aan aangepaste 
kleding in verband met het vervoer in (open) legervoertuigen!
Mocht U nog vragen hebben, dan kunt U daarmee terecht bij de heer R.Fennema in 
Oosterbeek, tel. 085-333406. Tot ziens in Oosterbeek op 24 augustus!
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in Groot Britannië. Het

Speciaal tijdschrift verkrijgbaar in het Airborne Museum.

juni 1940 maakte hij deel uit van het 
juni 1940 werd hij geevacueerd uit

Mr.E.E, Shaw, onze nieuwe vertegenwoordiger in Groot Britannië.
Zoals wij reeds in de vorige Nieuwsbrief meedeelden, heeft onze Vereniging 
sinds begin dit jaar een nieuwe vertegenwoordiger in Groot Britannië. Het 
is Mr.E.E.(Ted) Shaw.

10.000e leerling voor het Scholenproject.
Op 6 juni was het een glorieuze dag voor degenen die hun medewerking gaven en 
geven aan het Scholenproject, dat door de Vereniging in het museum gerund wordt. 
Sinds de start van het project in 1984 hebben we kunnen bevorderen dat 10.000 
leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs in de gelegenheid werden gesteld 
zich te verdiepen in hetgeen in het Airborne Museum te zien en te horen is over 
de Tweede Wereldoorlog en de Slag om Arnhem in het bijzonder.
De gelukkige was de 14-jarige Meinke Okma van de Jan Ligthartschool uit Ooster- 
beek. De voorzitter van de Stichting Airborne Museum, Burgemeester Verlinden, 
in gezelschap van bestuursleden van de Stichting Airborne Museum en van de 
Vereniging Vrienden, memoreerde dit bijzondere feit in een korte toespraak en 
overhandigde Meinke enige kleine cadeautjes. Nadat zij haar handtekening in het 
officiële gastenboek had gezet "tussen generaals en andere VIP's", werden de 
leerlingen getracteerd.
Opmerkelijk is dat het Scholenproject scholen uit heel Nederland naar het museum 
voert. Contacten met Engelse, Belgische en Duitse onderwijsinstellingen wettigen 
de hoop dat binnenkort ook buitenlandse leerlingen van het project gebruik gaan 
maken. (C.v.R.)

Nieuwe foto uit September 1944 te voorschijn gekomen.
Hoewel er soms wordt gedacht dat alle bewaard gebleven foto's van de Slag om 
Arnhem wel bekend zijn, blijkt steeds weer het tegendeel. Zo ontving het 
Airborne Museum kortgeleden van een Britse veteraan een foto van een 6-ponder 
kanon met manschappen op de hoek van de Utrechtseweg en de Klingelbeekseweg 
in Arnhem. Deze foto, die in deze Nieuwsbrief is afgebeeld, werd gemaakt door 
Mr.M. McFarlane op 18 of 19 september 1944. Op het Airborne Museum wordt op dit 
moment nader onderzoek gedaan naar datum, eenheid en omstandigheden.
Natuurlijk rijst nu opnieuw de vraag: zijn er nog meer veteranen, en misschien 
ook nog wel burgers, die foto's hebben uit die septemberdagen van 1944? Ieder 
kiekje, hoe schijnbaar onbelangrijk ook, blijft welkom!

Voor de Tweede Wereldoorlog was Mr.Shaw Gunner/Signaller in de 368 Battery
Royal Artillery. Van september 1939 tot
Britse expeditie-leger in Frankrijk. In 
Duinkerken.
In 1942 werd hij bevorderd tot officier en nam hij dienst in de lst Airlanding 
Anti-Tank Battery Royal Artillery. In deze eenheid nam hij deel aan de strijd 
in Italië en aan de Slag om Arnhem, waar hij het Military Cross verdiende.
Op 26 september 1944 werd hij in Oosterbeek door de SS krijgsgevangen gemaakt.
In april 1945 werd hij bevrijd en keerde hij terug naar Engeland.
De Vereniging is verheugd dat iemand met zo’n staat van dienst de funktie van 
vertegenwoordiger van onze Vereniging in Groot Britannië op zich heeft willen 
nemen.
Het adres van Mr.Shaw is: 1 Willow Close, Stilton, Peterborough, Cambs, 
PE7 3RZ England. Telefoon: 0733 - 245420.

In de serie 'Documentaire Nederland en de Tweede Wereldoorlog', die wordt 
samengesteld door medewerkers van het Rijks Instituut voor Oorlogsdocumentatie 
in Amsterdam, is een speciaal nummer over de Slag om Arnhem verschenen.
Het nummer, dat zeer rijk is geïllustreerd met bekende, maar ook met minder 
bekende foto's en dokumenten, is verkrijgbaar in het Airborne Museum en kost 
f 6,95.
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Grote schenking van uniformstukken uit de Slag om Arnhem.

Nieuw kassasysteem in het museum.

Een onbekende foto uit de Slag om Arnhem, opgenomen door Mr.McFarlane 
op 18 of 19 september 1944. Lokatie: hoek Utrechtseweg, Klingelbeekse- 
weg. De huizen op de achtergrond staan langs de KIingelbeekseweg.
Het 6-ponder kanon staat gericht op de Utrechtseweg en het terrein 
daarachter, 'Den Brink' (de KEMA).

Van de heer Heerma van Vos uit Leeuwarden ontving het Airborne Museum twee 
grote kisten met uniformstukken uit de Slag om Arnhem, die in 1945 op het 
voormalige slagveld waren verzameld.
De collectie bestaat uit Britse para-helmen (waaronder één zeer zeldzame 
uitvoering uit het begin van de oorlog), een Duitse Luftwaffe helm, een baret, 
webbing materiaal, gasmaskers, een zwemvest, gascapes, etc.
Het materiaal zal worden gebruikt voor de diorama's in het museum.

Geldelijke gift uit Engeland.
Via Captain T.H. Hughes MBE ontvingen wij van de Arnhem Veterans Club uit 
Engeland een bedrag van £ 100. Dit bedrag zal worden besteed aan een project 
waarbij verhalen van veteranen op de band zullen worden opgenomen ('Oral History’).

Sinds enige maanden beschikt het Airborne Museum over een geautomatiseerd kassa
systeem. Het grote voordeel hiervan is dat alle handelingen aan de kassa gere
gistreerd worden en direkt naar de administrateur kunnen worden doorgegeven en 
aldus de voorraadadministratie op ieder moment overzien kan worden.
Alle medewerkers zijn tijdens twee avonden vertrouwd gemaakt met het nieuwe 
systeem. De klant krijgt zowel voor de entree als voor gekochte artikelen een 
kassabon en alle handelingen aan de kassa kunnen geëvalueerd worden. (C.v.R.)

r i
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Rectificatie.

Rondleidingen in de Oude Kerk in Qosterbeek.

Nieuw boek over het lst Batallion The Border Regiment.
Philips J.Shears publiceerde in 1948 het boek 'The Story of the Border Regiment 
1939 - 1945', dat in één hoofdstuk summier de activiteiten van het le bataljon 
beschreef. In september 1948 en maart 1949 wijdde The Border Magazine 7| pagina 
aan twee artikelen van majoor, later Brigade-generaal, C.F.O.Breese die meer 
gedetailleerd op de gebeurtenissen van het bataljon in de gemeente Renkum ingingen. 
'Tried and Valiant' van Sutherland plukte wat gegevens uit bovenstaande publi
caties maar voegde daar zo goed als niets aan toe.
Canon Alan Green, destijds commandant van het 20e peloton 'D' Compagnie, die langs 
de Van Borsselenweg ter hoogte van Hoog Oorsprong de westelijke flank verdedigde, 
heeft nu een boek geschreven dat recht doet aan een bataljon dat tot op de laatste 
dag van de slag de westelijke flank van de perimeter met succes heeft verdedigd 
zonder een meter terug te trekken. De uitzondering vormt de bezetting van de 
Westerbouwing, maar daarover is het laatste woord nog niet gezegd.
Het boek is zeer levendig en leesbaar geschreven en de schrijver heeft veel 
veteranen geïnterviewd. Op bewonderenswaardige wijze heeft hij deze verhalen 
vervlochten met zijn eigen ervaringen en de gegevens uit de 'War Diary'.
De Nieuwsbrief heeft niet de ruimte voor een uitgebreide recensie en kondigt 
in de regel slechts de verschijning aan. Daarom slechts een enkel punt van kritiek: 
de onderschriften bij de foto's op pagina's 7 en 8 zijn verkeerd: noch op de 18e, 
noch op de 19e september zijn rond het middaguur eenheden van het bataljon over 
de Utrechtseweg ter hoogte van de Sonnenberg getrokken. De foto's tonen de South 
Staffords, die vroeg in de ochtend van 18 september van Brigade-generaal Hicks 
het bevel kregen de troepen bij de brug in Arnhem te versterken.
Tenslotte: het boek bevat geen alfabetische index, maar wel een lijst van 
gesneuvelden, gewonden en teruggekeerden.
Samengevat kan ik dit boek aanbevelen aan iedere serieus geïnteresseerde omdat 
het na John Fairley's 'Remember Arnhem' het eerste objectieve boek is dat geheel 
gewijd is aan een betrekkelijk kleine eenheid tijdens de Slag om Arnhem.
Naast het Glider Pilot Regiment was het aantal gesneuvelden van het Border Regi
ment proportioneel het hoogst. De lezer mag concluderen wat dat betekent.
Het boek 'lst Battalion The Border Regiment, Arnhem 17th September - 26th Septem
ber 1944' werd geschreven door Alan T. Green en uitgegeven door 'The Museum of the 
Border Regiment and The King's Own Royal Border Regiment' in Carlisle in 1991.
Het telt 103 pagina's en is te koop in het Airborne Museum en kost f 42,50 (A.G.)

Gedurende de maanden juni, juli, augustus en september is de Oude Kerk in het 
Benedendorp in Oosterbeek voor bezoek opengesteld op woensdag, donderdag en 
zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.
In de kerk, die een belangrijke rol speelde bij de Slag om Arnhem, herinneren 
verschillende objecten zoals o.a. het doopvont en diverse plaquettes aan de 
septemberdagen van 1944.

Er zijn weer een aantal exemplaren van de'Roll of Honour' beschikbaar. De prijs 
bedraagt f 25,- Bij verzending binnen Nederland moet daar nog f 6,- worden bij
gerekend.

Boek 'Remember Arnhem' weer verkrijgbaar.
De tweede druk van het boek 'Remember Arnhem' over de geschiedenis van het 
lst Airborne Reconnaissance Squadron tijdens de Slag om Arnhem, is weer verkrijg
baar in het Airborne Museum. Het boek, gesigneerd door de auteur John Fairley, 
kost f 49,50.

Enkele exemplaren van de 'Roll of Honour' verkrijgbaar.

Onder foto 1 in Ministory XXX 'Twee verhalen rond een toren', moet staan: 
"Verwoeste gebouwen langs de Eusebiusbinnensingel" en niet zoals abusievelijk 
staat vermeld "Eusebiusbuitensingel".



Vrienden van het Airborne Museum

NIEUWSBRIEF No.44
OCTOBER 1991

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Thema-middag op zaterdag 23 november a.s.

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

Tijdens de excursie van onze Vereniging werd gebruik gemaakt van 
historische militaire voertuigen. (Foto: C.van Roekel)

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postbanknr.: 4403641

Op zaterdag 23 november a.s. organiseert onze Vereniging weer een speciale 
thema-middag voor leden. Voor het zevende achtereenvolgende jaar zijn wij die 
middag te gast in het ELEKTRUM in Arnhem.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 - 14.00 uur: Ontvangst van de leden.
14.00 - 14.15 uur: Korte inleiding door onze voorzitter, de heer J.Smits, over 
medische aspekten van de Slag om Arnhem.
14.15 - 15.15 uur: Lezing door de heer H.van den Breemen over het werk van de 
medische eenheden van de Eerste Britse Airborne Divisie tijdens de Slag om Arnhem. 
Ter sprake komen o.a. het werk van de Field Ambulances en van de Royal Army Medical 
Corps sections bij de verschillende onderdelen. Daarbij zal worden bekeken wat er 
terecht is gekomen van de oorspronkelijke planning.
De heer Van den Breemen is al vele jaren bezig met de studie over dit onderwerp. 
Hij is de auteur van de bij deze Nieuwsbrief gevoegde Ministory.
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PAUZE15.45 uur:15.15
de heer Van den Breemen en ge-

Tweede gliderlanding bij Wolfheze een groot succes.

en Brigadier Mike Dauncey 
(Foto: B.de Reus).

15.45 - 16.15 uur: Tweede deel van de lezing van 
legenheid tot het stellen van vragen.
16.15 - 3

Champagne van Luuk Buist voor Jan van Os 
na een geslaagde gliderlanding.

16.45 uur: Vertoning van de film 'Arnhem'. Deze film over het verwoeste 
Arnhem werd in 1945 vervaardigd door de cineasten Paul Schuitema en Herman van 
der Horst. De film had tot doel de Nederlandse bevolking te tonen hoe de stad 
Arnhem had geleden onder de oorlog.
Ca. 17.00 uur: Einde van de thema-middag.
Het ELEKTRUM is gelegen aan de KIingelbeekseweg in Arnhem, enige honderden meters 
westelijk van de splitsing van Onderlangs en Bovenover. Het telefoonnummer van het 
ELEKTRUM is: 085-568020.

Begunstigd door prachtig weer landden op vrijdagmiddag 20 september j.1. drie 
zweefvliegtuigen op een weiland westelijk van Wolfheze. In de cockpit van ieder 
toestel zaten een Nederlandse piloot en een (voormalige) Britse zweefvliegtuig- 
piloot. Alle drie Britten, M.Dauncey, J.Edwards en J.Bonome, waren in september 
1944 met hun zware HORSA en HAMILCAR gliders geland op deze zelfde landerijen, 
die toen werden aangeduid met de code LZ'Z'.
Evenals vorig jaar was deze gliderlanding georganiseerd door een kleine werk
groep onder leiding van Luuk Buist uit Oosterbeek. Het doel van dit evenement 
is de rol van het Glider Pilot Regiment wat meer te benadrukken.
De landing werd bijgewoond door een groep ex-glider piloten en een aantal 
genodigden.

B.de
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Bericht van de

en is gesierd

14e Herdenkingsenvelop.

Regels voor het gebruik van het archief en de bibliotheek van het Airborne Museum.

voor

Ter gelegenheid van de herdenking van de Slag om Arnhem heeft het Airborne Museum 
voor de 14e keer een herdenkingsenvelop uitgegeven. Deze keer staat de envelop 
in het teken van de oorlogscorrespondenten, die in september 1944 verslag deden 
van de gevechten bij Arnhem. Op de envelop staat een foto van de BBC correspondent 
Stanley Maxted met zijn opnameapparaat.
Alle enveloppen zijn genummerd en voorzien van een speciaal stempel, gedateerd 
17 september 1991. De prijs van de envelop bedraagt f 5,-.

de acceptgirokaart voor de betaling van Uw contributie
Leden van wie de contributie vóór de datum van 

is ontvangen, kunnen hun lidmaatschapskaart op die
nemen.
gewoon lidmaatschap en f 30,- voor een

Penningmeester.
Bij deze Nieuwsbrief is c’ 
voor het jaar 1992 ingesloten, 
de thema-middag (23 november) 
dag van de Penningmeester in ontvangst : 
De contributie bedraagt f 20,- voor een 
gezinslidmaatschap.

In het verleden is er te weinig tijd en mankracht beschikbaar geweest voor 
begeleiding van bezoekers die gebruik wilden maken van de bibliotheek en het 
archief van het Airborne Museum. Al dan niet als gevolg daarvan is gebleken dat 
er boeken en archiefstukken zijn geleend, die niet zijn teruggebracht.
De bibliotheek wordt momenteel waar mogelijk aangevuld en het archief wordt op 
grote schaal uit diverse bronnen uitgebreid.
Het museum heeft als een van de doelstellingen een informatie-centrum te zijn 

serieuze onderzoekers en teneinde de collectie compleet te houden heeft 
het bestuur nu de volgende voorwaarden tot de toegang en inzage van de biblio
theek en het archief vastgesteld:
1. Bibliotheek en archief zijn slechts na afspraak met de heren Boersma, 
Groeneweg of De Reus op redelijke termijn toegankelijk.
2. Archiefstukken en boeken kunnen onder toezicht van een van bovenstaande 
personen worden ingezien. Materiaal wordt niet uitgeleend. Copieën worden niet 
geleverd wanneer er auteursrechten op berusten. Deze voorwaarde geldt eveneens 
voor foto's.
Aantekeningen kunnen worden gemaakt en archiefnummers c.q. naam en adres van de 
houders van het auteursrecht worden verstrekt, zodat geïnteresseerden gewenste 
stukken zelf kunnen bestellen c.q toestemming tot copiëren kunnen aanvragen. 
Copieën waarop naar het oordeel van bestuursleden of de conservator geen auteurs
rechten berusten, kunnen op redelijke termijn geleverd worden tegen kostprijs 
vermeerderd met verzend- en portokosten.
3. Auteurs van een boek of artikel waarbij gebruik gemaakt is van materiaal 
berustend in het Airborne Museum verplichten zich na publicatie een gratis 
exemplaar aan het museum ter beschikking te stellen. Bovendien dient bron
vermelding genoemd te worden.
4. Bezoekers van de bibliotheek en het archief dienen alvorens de bibliotheek
en het archief te betreden een formulier in te vullen en te ondertekenen waarbij 
zij accoord gaan met bovenstaande voorwaarden. (A.Groeneweg).

'Lonsdale Bank' voor de Oude Kerk in Oosterbeek,
Als herinnering aan de eenheden die in september 1944 stand hielden bij de 
Oude Kerk in Oosterbeek, is vrijdag 20 september onder grote belangstelling 
in deze kerk een bank onthuld.
Van ieder onderdeel van de toenmalige 'Lonsdale Force': het Glider Pilot Regiment, 
het Parachute Regiment, 7 KOSB, 2nd South Staffords, Royal Artillery en het 
Reconnaissance Squadron, was een vertegenwoordiger aanwezig. Gezamenlijk trokken 
zij een grote Britse vlag van de prachtige teakhouten bank. 
De bank draagt de inscriptie 'In Memory of the Lonsdale Force' 
met de emblemen van de zes bovengenoemde eenheden.
De bank is geschonken met behulp van een deel van de fondsen die oorspronkelijk 
bestemd waren voor een Lonsdale-herdenkingsraam.
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Emblemen van Major Cain VC geschonken.

Verlichting voor het Airborne Monument in Oosterbeek.

Airborne-Herinneringsbank voor Wolfheze.

Traditiegetrouw stond ook dit jaar onze secretaresse Mieke de Langen 
tijdens de Airborne Wandeltocht achter de verkoopstand van de Vereniging. 
(Foto: C.van Roekel)

Op initiatief van de Lionsclub Ostrabeke is het Airborne Monument nu voorzien 
van permanente verlichting. Dankzij de belangeloze medewerking van het Ooster- 
beekse installatiebedrijf Tesink en de financiële hulp van een groot aantal 
horeca ondernemers kon dit project worden gerealiseerd.
Op donderdagavond 19 september om 20.00 uur werd de verlichting officieel in 
gebruik gesteld. Dit gebeurde door de burgemeester van de gemeente Renkum, 
Drs.J.W.A.M.Verlinden, de leider van de Pilgrimage, generaal Sir F.King GCB, MBE 
en de Poolse vertegenwoordiger Captain Z.R.Gasowski.

Het Airborne Museum is in het bezit gekomen van een aantal emblemen die Major 
Robert Cain, 2nd Battalion The South Staffordshire Regiment, droeg op zijn 
uniform tijdens de Slag om Arnhem. Voor zijn grote moed en dapperheid tijdens 
de gevechten ontving Major Cain het Victoria Cross. Hij was de enige aan wie 
na de Slag om Arnhem deze onderscheiding niet posthuum werd toegekend. Major 
Cain overleed op 2 mei 1974.
Mr and Mrs Orrell uit Engeland, die in het bezit waren van de emblemen, hebben 
deze nu, samen met het fluitje en het pistoolholster van Major Cain, overgedragen 
aan het Airborne Museum.

Reeds eerder maakten wij melding van plannen die er in Wolfheze bestonden voor 
een permanent herinneringsteken aan de luchtlandingen, die bij dat dorp plaats 
vonden.
Op zaterdag 21 september werd in het centrum van het dorp een zeer stijlvolle 
'Herinneringsbank' onthuld in het bijzijn van een aantal oud-strijders en andere 
belangstellenden. Het comité dat het initiatief tot de bouw van de bank nam 
bestond uit Ulbe Anema, Hans van Dugteren, Paul Hendriks en ontwerper-bouwkundige 
Dick van Stuijvenberg.
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De Vereniging Vrienden schenkt DE VRY filmcamera aan het Airborne Museum.

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

Utrechtseweg 232 
6862 AZ Oosterbeek 
tel.: 085-337710

OWTS

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. (Foto: B.de Reus).

Op de tentoonstelling 'Fotograferen tijdens de Slag om Arnhem’, die in 1986 in 
het Airborne Museum werd gehouden, was slechts een van de twee typen filmcamera's 
die bij Arnhem waren gebruikt, een BELL & HOWELL, tentoongesteld. Het andere type, 
een 35 mm DE VRY camera, was toen nog niet voorhanden.
Lang is er naar gezocht en nu eindelijk kon een exemplaar worden aangekocht.
De gelden hiervoor werden ter beschikking gesteld door onze Vereniging.
Op een speciale bijeenkomst op 10 december droeg onze voorzitter, de heer
J.Smits, de camera over aan de Stichting Airborne Museum.
Sinds enige tijd staat in een van de diorama’s in het museum de figuur van 
AFPU cameraman 'Jock' Walker. Daar is nu de figuur van sergeant cameraman 
Mike Lewis aan toegevoegd, met in zijn handen de recent verkregen DE VRY camera.

B.de
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De agenda van de vergadering ziet er ais volgt uit:

Jaarverslag 1991.

Na afloop van de vergadering volgt een pauze, waarna een firn zal worden vertoond, 
(zie mededeling elders in deze Nieuwsbrief).

1. Opening
2. Notulen 11e Algemene Ledenvergadering
3. Algemeen Verslag
4. Financieel Verslag 1991 en Begroting 1992
5. Verslag Kascommissie
6. Bestuursverkiezing
7. Benoeming reserve-lid Kascommissie
8. Rondvraag
9. Sluiting

12e Algemene Ledenvergadering op 21 maart 1992.
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de 12e Algemene Ledenvergadering, tevens 
Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 
21 maart a.s. om 14,00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk 
te Oosterbeek (telefoon 085-332046).

van 30 maart 1991

Toelichting bij punt 6 van de agenda. Aan de beurt van aftreden zijn de heren 
J.Smits en R.P.G.A.Voskuil. Beiden stellen zich herkiesbaar.
Volgens art.8 van de Statuten kunnen leden een tegenkandidaat stellen. Een voor
dracht hiertoe dient uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de 
secretaresse te worden ingediend, ondertekend door minstens 10 leden en vergezeld 
van een bereidverklaring van de kandidaat, die lid van de Vereniging moet zijn 
en meerderjarig.

Het aantal leden steeg dit jaar van 1003 naar 1007, ondanks het feit dat 37 
leden hun lidmaatschap opzegden, dan wel moesten worden afgevoerd wegens het 
niet betalen van hun contributie.
Wegens overlijden moesten wij helaas afscheid nemen van de heren H.S.Brown,
E.J.Gerritsen, W.D.H.C.Groenbos, A.H.Oakes, F.van Ommen, M.Schmid, A.J.Thomas, 
en H.F.Whittingham.
Er kwamen in 1991 weer vier Nieuwsbrieven uit in de Nederlandse en de Engelse 
taal met bijbehorende Ministories.
De excursie in augustus over de noordelijke sektor van de gevechtsterreinnen en 
de themamiddag in november met als onderwerp het werk van de medische eenheden 
tijdens de Slag om Arnhem, waren een succes en werden druk bezocht. De excursie 
werd wegens grote belangstelling in het najaar herhaald.
Door de Verzekeringsmaatschappij 'Het Zilveren Kruis' werden ook dit jaar weer 
tien zwaar gehandicapte veteranen uitgenodigd voor de september-herdenking.
Het Scholenproject blijft een succes. In juni werd de 10.000ste leerling in 
het Museum ontvangen.
Het Verenigingsbestuur gaf acte de présence bij de opening van de tentoonstelling 
'Calling Sunray' in het Airborne Museum, bij de ingebruikstelling van de ver
lichting van het Airborne Monument tegenover het Museum en bij de uitreiking 
van de Poolse onderscheidingen.
Leden van ons bestuur hebben zitting in de Coördinatie Commissie die de jaar
lijkse herdenking regelt. Daarnaast verzorgden de heren R.Fennema en J.Smits, 
evenals in de afgelopen jaren, de tocht langs de gevechtsterreinen voor de 
Britse en Poolse veteranen.
Ook dit jaar werden een tweetal gezamelijke vergaderingen met het Stichtings
bestuur gehouden.
De Vereniging ontving schenkingen van: de Thanet Branch (£25 voor het Scholen
project), van de Stichting Fonds Militaire Oorlogsslachtoffers (f1750,- voor de 
aanschaf van Pegasus speldjes voor kinderen die jaarlijks bloemen leggen op het 
Airborne Kerkhof) en van de Arnhem Veterans Club £ 100.

De financiële stukken zullen u binnenkort worden toegezonden.
Een half uur voor de aanvang van de vergadering zal het Verslag van de Kas
commissie ter inzage liggen.
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Reservering uitgave 'Who Was Who'.

Tentoonstelling over de medische hulpverlening bij de Slag om Arnhem.
Van 4 maart t/m 12 april zal in het Airborne Museum een tentoonstelling worden 
gehouden getiteld 'Gewonde bevrijders, burgers en bezetters'.
Op deze expositie zal een beeld worden gegeven van de organisatie van de medische 
hulpverlening tijdens en kort na de Slag om Arnhem. Hoewel het zwaartepunt zal 
liggen op het werk van de medische eenheden van de Eerste Britse Airborne Divisie 
en van de Eerste Onfhankelijke Poolse Para Brigade, zal ook aan de lotgevallen van 
gewonde Duitse militairen en burgers aandacht worden besteed.
Ook zal een beeld worden gegeven van de opvang van gewonden in de verschillende 
(nood)-hospitalen in Apeldoorn.
Naast beeldmateriaal zal bij deze expositie een diorama worden ingericht met 
allerlei medische apparatuur zoals die in september 1944 werd gebruikt.
Een deel van het tentoongestelde materiaal zal voor de duur van de expositie 
worden geleend uit particuliere collecties.
De expositie sluit aan op de lezing die de heer H.van den Breemen afgelopen 
november hield over de rol van de Britse medische dienst tijdens de Slag om 
Arnhem. Ook vormt de expositie een goede inleiding op de excursie die de Vereniging 
aan het voorbereiden is over dit onderwerp.

Vertoning van filmdocumentaire na de Algemene Ledenvergadering.
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering op 21 maart a.s. wordt een Brits 
filmverslag vertoond van 'Operation Varsity', de aanval over de Rijn op 24 maart 
1945. De film gaat hoofdzakelijk over de rol die de 6e Britse Airborne Divisie 
daarbij speelde. Ook beelden van de training en van de gebruikte uitrusting zijn 
in de film opgenomen. Deze officiële Britse documentaire werd gemaakt in 1945 en 
duurt ca. 20 minuten.

voor onze 
geschenk.
Ook namen we afscheid van de heer J.Eijkelhoff en werd de heer A.A.Hofman bereid 
gevonden de opengevallen plaats in het bestuur in te nemen.
Schenkingen van onze Vereniging aan het Airborne Museum waren dit jaar: een vitrine, 
een DE VRY filmcamera, een Vickers K Gun (inclusief de vrachtkosten voor vervoer 
vanuit het buitenland), een D.A.T.Walkman voor het opnemen van interviews met 
veteranen en een van kunststof vervaardigd hoofd en handen voor een pop, die de 
AFPU cameraman Mike Lewis moet voorstellen. (M.de Langen).

Onze Vereniging kreeg een nieuwe vertegenwoordiger in Engeland. De heer Ted Shaw 
verving de heer Frank Young, die gedurende vijf jaar zeer aktief was geweest

Vereniging. Van hem werd in september afscheid genomen met een passend

Zoals reeds in de vorige Nieuwsbrief werd aangekondigd, is het de bedoeling dat 
de 'Order of Battle', getiteld 'Who Was Who during the Battle of Arnhem' op de 
Jaarvergadering op 21 maart a.s. zal worden gepresenteerd. De uitgave zal daar 
dan ook te koop zijn.
Daar wij verwachten dat de belangstelling voor deze unieke uitgave zeer groot zal 
zijn, stellen wij u nu reeds in de gelegenheid te reserveren. U kunt dit doen 
door f 20,- over te maken op girorekening 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden 
van het Airborne Museum, onder vermelding van 'Order of Battle'.
Indien u deze uitgave thuisgestuurd wilt hebben dient u f 20,- + f 3,- (porto- 
en verpakkingskosten) over te maken op bovengenoemde girorekening.
In de Order of Battle wordt zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal een 
overzicht gegeven van de volledige opbouw van de Eerste Britse Airborne Divisie 
en van de Eerste Onafhankelijke Poolse Para Brigade, compleet met namen en 
functies van de officieren.
Het boekje telt ruim 100 pagina's en bevat ongeveer 70 foto's. Deze foto's zijn 
deels aktiefoto's en deels portretten van officieren die wel bekend zijn, maar 
zelden in boeken zijn gepubliceerd.
Al met al is het een vademecum voor iedereen die zich interesseert voor de Slag 
om Arnhem. De oplage zal ongeveer 400 exemplaren bedragen en daarom adviseren 
wij u niet te lang te wachten met het reserveren van een exemplaar.(C.van Roekel).

M.de


4

Boekenbeurs in het Airborne Museum.

in het Airborne Museum verkrijgbaar.

50 Jaar Corps Commandotroepen.

Dolk van de Hitlerjugend geschonken.

Oproep van de Penningmeester.
worden

Op dinsdag 5 mei zal in het Airborne Museum een boekenbeurs worden gehouden.
Op deze beurs zullen hoofdzakelijk tweedehands boeken over de Tweede Wereldoorlog 
te koop zijn. Het evenement wordt georganiseerd door de Stichting Airborne Museum.

Het Airborne Museum verkreeg onlangs een originele dolk van de Hitlerjugend, 
die was gevonden op de hoek van de Schoolstraat en de Bennekomseweg in Ede.

Leden, die hun contributie voor het jaar 1992 nog niet hebben betaald 
verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. Een individueel lidmaatschap bedraagt 
f 20,- en een gezinslidmaatschap f 30,- per jaar.

Boekje"Dutch Courage and 'Pegasus'"

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Nederlandse Corps Commando
troepen zullen op zondag 15 maart een dertigtal ex-commando's een speciale mars 
maken door een deel van het voormalige operatiegebied van 'Market-Garden'. 
De mars zal vroeg in de ochtend beginnen op de Ginkelse Heide en loopt via 
Oosterbeek, waar een krans zal worden gelegd op het Airborne Kerkhof.
Daarna gaat de mars via de Oude Kerk naar de Rijn, die met stormboten zal worden 
overgestoken. Vervolgens gaat de mars via Driel naar Groesbeek.
Op deze dag zullen oud-commando's die gedurende de oorlog deel uitmaakten van 
No.2 Dutch Troop No.10 (Inter Allied) Commando worden uitgenodigd voor een 
speciale ontvangst in het Airborne Museum.
Inlichtingen over de mars en de bijeenkmomst kunnen worden ingewonnen bij de 
heer W.Boersma in het Airborne Museum.

Ontbrekende zend-ontvanger door ruiling aan de collectie toegevoegd.
Door ruiling is het Airborne Museum in het bezit gekomen van een zogenaamde 
'68' set, een van de typen zend-ontvangers die door de Britten bij Arnhem werd 
gebruikt. Het Museum heeft nu van alle in 1944 gebruikte standaardtypen Britse 
zend-ontvangers een exemplaar in de collectie.

Enquête onder museumbezoekers.
In de afgelopen herfstvakantie is er een enquête gehouden onder bezoekers van het 
Airborne Museum. De organisator van deze enquête, de heer W.Boersma, is van plan 
om regelmatig dergelijke enquêtes te houden. De opmerkingen en suggesties van 
bezoekers van het Museum zullen, indien relevant, worden gebruikt bij het maken 
van plannen over de toekomstige ontwikkeling van het Airborne Museum.

Het Airborne Museum heeft zojuist een klein aantal exemplaren ontvangen van het 
boekje "Dutch Courage and 'Pegasus'", geschreven door de commandant van de ’A' 
Compagnie van het Tweede Parachutisten Bataljon, dat als eerste op 17 september 
de brug bereikte, Major Digby Tatham Warter D.S.O. Hij is de man die de geschiedenis 
inging als degene die een aanval op het zuidelijk eind van de brug leidde onder 
'dekking' van een paraplu.
Dit verhaal behelst zijn belevenissen na zijn ontsnapping uit het Gemeente 
Ziekenhuis in Arnhem en tijdens operatie PEGASUS I.
Omdat het zo sober geschreven is maakt het des te meer indruk. Ook verwoordt hij 
zijn grote bewondering voor de leden van de verzetsbeweging die zo'n grote rol 
speelden.
Het boekje, dat in eigen beheer werd uitgegeven, telt 40 pagina's en is geillus- 
treerd met foto's. De prijs bedraagt f 17,50 indien afgehaald op het Museum. 
Indien het boekje moet worden opgestuurd dient u f 17,50 + f 2,40 (portokosten) 
over te maken op postgiro 4184300 t.n.v. Airborne Museum, Oosterbeek, onder 
vermelding van 'Dutch Courage'.
(Orders from abroad accompanied in cash or by Eurocheque only. Price £ 4.50.)

(A.Groeneweg)
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In Memoriam Mevrouw Kate Ter Horst-Arriëns.

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

Utrechtseweg 232 
6862 AZ Oosterbeek 
tel,: 085-337710

Na de uitvaartplechtigheid voor mevrouw Kate Ter Horst werden alle 
bloemen en kransen neergelegd in de tuin van de familie Ter Horst, 
rond het beeldje van de vallende Pegasus, die zich in het donkere 
vijvertje spiegelt, (foto: B.de Reus)

Op 21 februari j.1. overleed op 85-jarige leeftijd als gevolg van een noodlottig 
ongeval mevrouw Kate Ter Horst-Arriëns uit Oosterbeek.
Enkele dagen daarvoor was ik nog in de oude pastorie bij het echtpaar Ter Horst 
op bezoek geweest in verband met de plannen voor een tentoonstelling over de 
Airborne herdenkingen. Mijnheer en mevrouw Ter Horst hadden beiden veel belang
stelling getoond voor dit initiatief, hetgeen niet zo verwonderlijk was, omdat 
ze altijd intens meeleefden met alles wat met de herdenkingen verband hield. 
Gedurende de jaarlijkse Pelgrimage in september stond hun huis altijd open en 
verschillende malen had ik het voorrecht gehad aanwezig te zijn bij een ontmoeting

lüflgiW
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9.30

17.00 uur

. overschrijving van f 37,50 per

in volgorde van

12.30
14.00

De organisatie van deze excursie is in handen van Robert Voskuil uit Oosterbeek 
en Ruud Kreling uit Apeldoorn.
U kunt zich voor deze excursie opgeven d.m.v. overschrijving van f 37 50 per 
persoon op postgironummer 4403641 of banknummer 53.66.21.128 t.n.v. dé Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum in Oosterbeek, onder vermelding van 'EXCURSIE'. 
Voor dit bedrag krijgt U de excursie, de koffie bij het vertrek, de lunch en de 
excursiegids.
Er kunnen maximaal 50 deelnemers mee. Betalingen worden behandeld 
binnenkomst. Uw betaling dient uiterlijk 6 juni a.s. binnen te zijn 
Iedereen, zowel diegenen die mee kunnen, als diegenen die niet mee kunnen 
ontvangen bericht van onze Penningmeester, de heer R.Fennema

10.00 uur: Ontvangst met koffie in het Airborne Museum.
10.00 - 12.00 uur: Excursie per touringcar langs een aantal (voormalige) hospitalen 

en verbandplaatsen in Wolfheze, Oosterbeek en Arnhem, zoals de 
Stichting Wolfheze, Schoonoord, Tafelberg, de Pietersberg, de 
oude Pastorie, St,Elisabeth Gasthuis en de plaats bij de brug 
waar het Rijkswaterstaatgebouw heeft gestaan.

waar zal worden geluncht in Motel- 
in Ugchelen.

12.00 - 12.30 uur: Via Deelen naar Apeldoorn, 
Restaurant 'De Cantharel' 

14.00 uur: LUNCH 
16.30 uur:

Excursie langs ziekenhuizen, noodhospitalen en verbandplaatsen uit de Slag om 
Arnhem, op zaterdag 27 juni a.s.
De jaaMijkse excursie van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum staat 
dit jaar in het teken van de medische hulpverlening tijdens en na de Slag om Arnhem. 
Het excursie-onderwerp sluit hiermee aan op de lezing van de heer Van den Breemen, 
afgelopen november en op de tentoonstelling in het Airborne Museum, afgelopen 
maart/april.
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

Excursie langs een aantal plaatsen in Apeldoorn waar na de 
Slag om Arnhem gewonden werden opgevangen en verpleegd.
Er wordt gereden langs de plaats van het voormalige St.Liduina 
Ziekenhuis, het station (vanwaar veel gewonden werden afgevoerd 
naar Duitsland), de St.Joseph Stichting, Paleis Het Loo, en de 
plaats van het oude Juliana Ziekenhuis.
We eindigen in de Koning Willem III kazerne, dat als 'Airborne 
Military Hospital' fungeerde en waar dokter Warrack zich schuil 
hield om later te ontsnappen.

16.30 - 17.00 uur: Terugkeer naar Oosterbeek.
Ca. 17.00 uur : EINDE EXCURSIE

tussen mevrouw Ter Horst en veteranen die in september 1944 in of bij haar huis 
hadden verbleven. Het gevoel van hartelijkheid en vertrouwdheid dat zij bij zo'n 
ontmoeting uitstraalde was ontroerend.
Haar ervaringen tijdens de Slag om Arnhem, toen haar huis fungeerde als nood- 
verbandplaats, legde zij vast in het verhaal met de Engelse titel A Regimental 
Aidpost', dat werd opgenomen in de in 1945 verschenen bundel Niet Tevergeefs . 
In 1959 verscheen dit verhaal in het Engels onder de titel 'Cloud over Arnhem'. 
De meeste bekendheid kreeg zij echter door de film'Theirs is the Glory uit 1946, 
met daarin de beroemd geworden scene waarin zij de gewonden in haar huis voorleest 
uit de Bijbel. Later, in 1977, werd haar verhaal opnieuw uitgebeeld, nu in de film 
'A Bridge Too Far'.
Voor de Britten was zij het symbool van de hulpvaardigheid die Nederlanders ten 
opzichte van de Britse en Poolse soldaten hadden tentoongespreid gedurende die 
dramatische septemberdagen van 1944. Bescheiden als ze was, bleef zij zelf, 
ondanks alle publiciteit, het liefst op de achtergrond.
Haar plotselinge overlijden heeft op velen diepe indruk gemaakt. Onze gedachten 
gaan uit naar de heer Jan Ter Horst, die bij het ongeval zwaar gewond raakte, 
en naar de andere leden van de familie. Moge zij de kracht hebben om dit grote 
verlies te dragen.

Robert Voskuil, redacteur
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Expositie 'Gewonde bevrijders, burgers en bezetters' trok veel belangstelling.

trok zeer veel belangstellende

75mm Pack Houwitser voor het Airborne Museum.
De nieuwste aanwinst van het Airborne Museum is een 75mm Pack Houwitser van het 
type dat in september 1944 werd gebruikt door het Ist Airlanding Light Regiment 
Royal Artillery. Het kanon werd geschonken door de Amerikaanse Marine.
In de volgende Nieuwsbrief zal uitgebreid verslag worden gedaan van de aanbieding 
van dit kanon.

was
van

Op 4 maart j.1. opende de Commissaris van de Koningin in Gelderland, 
dr. J.C. Terlouw, in het Airborne museum de tentoonstelling 'Gewonde bevrijders, 
burgers en bezetters'. Deze tentoonstelling was gewijd aan de medische hulp
verlening tijdens en kort na de Slag om Arnhem.
Bij de opening waren twee Britse artsen aanwezig die in september 1944 deel 
hadden uitgemaakt van het Royal Army Medical Corps en die hadden deel genomen 
aan de Slag om Arnhem. Dokter Derrick Randall verzorgde gewonden in de kelders 
van Hartenstein en dokter David Wright had een verbandpost in de kelders van 
het toenmalige Rijkswaterstaatgebouw bij de brug in Arnhem.
Ook de gliderpiloot die dokter Randall naar Arnhem had gevlogen, John McGeogh, 

bij de opening aanwezig. De Britse gasten toonden zich zeer onder de indruk 
het tentoongestelde materiaal.

De expositie, die tot en met 12 april heeft geduurd, 
bezoekers.
Voor de expositie werd een brochure samengesteld door de heer W.Boersma.

Na de opening van de expositie 'Gewonde bevrijders, burgers en 
bezetters' praat dr.Jan Terlouw met de Britse artsen Derrick Randell 
en David Wright. (foto: B.de Reus)

B.de
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Rectificatie.

Hiermee
een

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. (foto: B.de Reus)

De laatste zin van het artikel in de vorige Nieuwsbrief (No.45) over het boekje 
van Majoor Digby Tatham Warter bevat een fout. Bij bestellingen uit het buiten
land dient een Eurocheque te worden gevoegd met daarop ingevuld het bedrag van 
DFL 20,- en niet het bedrag van £ 4.50.

Op vrijdagmiddag 20 maart j.1. werd tijdens een informele bijeenkomst het boekje 
'Who was Who during the Battle of Arnhem' gepresenteerd.
Zoals de sub-titel 'The Order of Battle of Airborne Officers who fought at Arnhem 

aangeeft, geeft het boekje een overzicht van alle bij Arnhem gelande
Naast de rang van iedere officier

in 1944'
Britse en Poolse eenheden en hun officieren, 
is ook zijn functie binnen de betreffende eenheid vermeld. 
Zeer nuttig is het achter in het boekje opgenomen register van namen, 
kan iedere naam van een Airborne officier direkt worden geplaatst binnen een 
bepaald onderdeel.
Tientallen foto's, waaronder verschillende onbekende of minder bekende groeps
foto's en portretten illustreren dit naslagwerk.
Deze uitgave werd samengesteld door ons bestuurslid de heer Chris van Roekel, die 
daarbij van vele kanten hulp ontving.
Het eerste exemplaar van dit door onze Vereniging uitgegeven boekje, werd door 
onze voorzitter, drs. J.Smits, overhandigd aan de voorzitter van de Stichting 
Airborne Museum, drs. J.W. Verlinden.
Het ruim negentig pagina's tellende boekje kost DFL 20,-. Indien U een exemplaar 
thuisgestuurd wilt hebben, gelieve U DFL 23,- ( DFL 3,- voor de portokosten) 
over te maken op de postgirorekening van onze Vereniging, onder vermelding van 
'Order of Battle'.

'Who was Who', een handzaam naslagwerk.

B.de
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7 5 mm Pack Howitser geschonken aan het Airborne Museum.

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

Utrechtseweg 232 
6862 AZ Oosterbeek 
tel.: 085-337710

het Airborne Museum 
een 75mm Pack Howitser,

In de vorige Nieuwsbrief maakten wij er reeds melding van:
is eindelijk in het bezit gekomen van een 75mm Pack Howitser, van het type dat 
in september 1944 werd gebruikt door het lst Airlanding Light Regiment, Royal 
Artillery, dat onder bevel stond van luitenant-kolonel W.F.K.Thompson. Gedurende 
het grootste deel van de Slag om Arnhem stonden de kanonnen van deze eenheid 
opgesteld in de omgeving van de Oude Kerk in Oosterbeek.

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. (Foto: B. de Reus).
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Dagboek van Hendrika van der Vlist wordt in het Engels uitgegeven.

Martin Middlebrook schrijft boek over de Slag om Arnhem.

van de

in 1944 deel uit 
film, grammofoon-

aan de
In Groot-Britannië 

en kortgeleden ver- 
i een aantal burgers

Onder de titel 'Die Dag in September' verscheen in 1975 het dagboek uit de periode 
september 1944-mei 1945 van Hendrika van der Vlist uit Oosterbeek. Het grootste 
deel van het boek handelt over de gebeurtenissen in en rond Hotel Schoonoord, dat 
tijdens de Slag om Arnhem was ingericht als noodhospitaal. Hendrika hielp bij het 
verzorgen van de gewonden en ging later ook mee naar Apeldoorn, waar de Britse ge
wonden werden opgevangen in het Airborne Military Hospital (de Willem III kazerne). 
Op veler verzoek wordt dit indrukwekkende en ontroerende dagboek nu in de Engelse 
taal uitgegeven onder de titel 'OOSTERBEEK 1944'. Het boek, dat eind augustus of 
begin september zal verschijnen, wordt uitgegeven door de Vereniging Vrienden van 
het Airborne Museum. Deze Engelse editie zal worden geillustreerd met ca. twintig, 
voor het merendeel niet eerder gepubliceerde foto's van vóór, tijdens en na de 
Slag om Arnhem. De prijs van deze uitgave zal f 25,- bedragen.

Drie jaar geleden is de Britse schrijver Martin Middlebrook begonnen met het 
verzamelen van gegevens voor een nieuw boek over de Slag om Arnhem. Martin 
Middlebrook, die reeds een tiental boeken over de Eerste en de Tweede Wereld
oorlog op zijn naam heeft staan, zal in dit boek de strijd beschrijven 
hand van verhalen van militairen en burgers die er bij waren, 
interviewde Mr Middlebrook reeds enkele honderden veteranen 
bleef hij gedurende een week in Nederland om de verhalen van 
op te tekenen.
Het is de bedoeling dat het boek in 1994 zal verschijnen ter gelegenheid 
50ste herdenking van de Slag om Arnhem.

Van de bij Oosterbeek gebruikte stukken zijn er slechts twee bewaard gebleven 
en deze bevinden zich in Engeland. Een staat in het Airborne Forces Museum in 
Aldershot en de andere in het Royal Artillery Museum in Woolwich. Deze exemplaren 
werden een aantal jaren na de oorlog vanuit Oosterbeek overgebracht naar Engeland. 
Vele jaren heeft het Airborne Museum tevergeefs naar een dergelijk kanon gespeurd. 
Enkele jaren geleden ontmoette de conservator van het Airborne Museum, de heer 
B.de Reus, Sergeant-Majoor Antoon Meijers van het Explosieven Opruimingscommando 
van de Koninklijke Landmacht en Sergeant Rick Stauber van de Amerikaanse Marine. 
Daarbij kwam ook het ontbreken van een 75mm Pack Howitser in de collectie van het 
Airborne Museum ter sprake.
Bij navraag bleek dat er nog een exemplaar van dit type kanon aanwezig was op de 
marinebasis in Indianhead, Maryland, USA. Het betrof een sterk verwaarloosd stuk, 
maar dat kon door restauratie weer in de oorspronkelijke toestand worden terug
gebracht. Een intensief kontakt onstond, brieven en telefoontjes volgden over en 
weer en eind maart was het zover: het kanon arriveerde per schip van de US Navy 
in de haven van Antwerpen. Daar werd het op 30 maart j.1. door de heer Jan van 
Steen, medewerker van Raket Nederland bv uit Arnhem, opgehaald en naar het Air
borne Museum vervoerd. De direkteur van de firma Raket, de heer Maurits Vogelpoel, 
had hiervoor een grote vrachtauto ter beschikking gesteld. Het 700 kg wegende 
kanon, verpakt in een houten kist, werd door de heer Eric Bouman, directeur van 
het gelijknamige transportbedrijf in Doorwerth, belangeloos met een kraan uit de 
vrachtauto gehesen. Leden van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 
demonteerden het kanon, brachten de onderdelen in het museum en zetten het stuk 
vervolgens weer in elkaar.
Het is de bedoeling dat het kanon in de toekomst deel gaat uitmaken van een dio
rama dat een geschutsopstelling bij de Oude Kerk in Oosterbeek tijdens de Slag 
om Arnhem zal gaan uitbeelden.

AFPU cameraman ’Jock' Walker overleden.
Op 13 juli j.1. overleed op 76-jarige leeftijd Gordon Johnston Walker, tijdens 
de Slag om Arnhem cameraman bij de Army Film and Photographic Unit.
Samen met zijn collega’s Mike Lewis en Dennis Smith maakte hij 
van het Britse Public Relations Team, dat de strijd op foto, 
plaat en papier moest vastleggen.
In 1988 keerde ’Jock’ Walker terug naar Arnhem en Oosterbeek voor de opnamen 
van de video-documentaire Blijvend in Herinnering/Forever in our Memory.

B.de
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Nieuw boek over het Glider Pilot Regiment.

De 75mm Pack Howitser wordt na aankomst bij het museum uitgepakt. 
(Foto: B. De Reus).

'V3l

Ter gelegenheid van het feit dat 50 jaar geleden het Glider Pilot Regiment werd 
opgericht als onderdeel van het Britse Army Air Corps, is een nieuw boek over dit 
regiment verschenen. De titel luidt: 'The History of the Glider Pilot Regiment'. 
Het boek is geschreven door Claude Smith, zelf een ex-glider piloot, die heeft 
deelgenomen aan de luchtlandingsoperaties in Normandië en bij Arnhem.
Het Glider Pilot Regiment, dat in 1942 tot stand kwam en in 1957 werd opgeheven, 
is waarschijnlijk het kleinste regiment met de kortste geschiedenis, dat ooit deel 
uitmaakte van het Britse leger. In die korte periode van haar bestaan heeft het 
regiment echter deelgenomen aan een aantal zeer belangrijke militaire operaties. 
Mr Smith begint zijn boek met een tweetal hoofdstukken over de voorgeschiedenis 
en over de totstandkoming van het regiment. Vervolgens behandelt hij alle operaties 
waaraan het Glider Pilot Regiment deelnam, zoals Operatie Freshman (Noorwegen), 
de landingen op Sicilië en in Zuld-Frankrijk en de luchtlandingsoperaties in 
Normandië, bij Arnhem en tijdens de Rhine Crossing. In het hoofdstuk over 'Arnhem' 
wordt o.a. uitgebreid ingegaan op de lotgevallen van Lieutenant 'Mike' Dauncey 
(nu Brigadier M.D.K.Dauncey DSO Retd.), die voor zijn moed en initiatief tijdens 
de gevechten in Oosterbeek als enige glider piloot werd onderscheiden met de 
Distinguished Service Order.
Ook aan een minder bekend stuk geschiedenis van het regiment, dat van de training 
van glider piloten in India, wordt een hoofdstuk gewijd. Het laatste hoofdstuk 
handelt over de na-oorlogse periode waarin de rol van de glider geleidelijk werd 
overgenomen door andere type vliegtuigen. Het boek eindigt met een 'Roll of Honour', 
een lijst met namen van glider piloten die onderscheiden werden en een lijst van 
officieren.
Het boek is geschreven in een zakelijke en heldere stijl. Het is geïllustreerd 
met kaarten, ca. dertig, deels onbekende, foto's en met een aantal tekeningen van 
de hand van de ex-glider piloot Alan Richards. Het boek 'The History of the Glider 
Pilot Regiment' is verkrijgbaar in het Airborne Museum en kost f 66,50. Prijs in 
Engeland: £ 18,95.
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de kanonnen bij het Airborne Museum.

Nieuw 'lid voor het leven'.

Teksten op Oosterbeekse herdenkingszuiltjes nu tweetalig.

schreef,

Rektif ikatie.

De SHERMAN-tank en de 17-ponder kanonnen bij het Airborne Museum zijn eind april 
geheel opgeknapt. Deze grondige opknapbeurt, waarbij de tank en de kanonnen ont- 
roest en opnieuw geschilderd werden, werd uitgevoerd door de firma's Gebr. Van 
Ginkel BV, gritstraalbedrijf uit Valburg en Leo de Kleermaeker BV, schildersbe
drijf uit Arnhem. Deze firma's voerden did werk geheel gratis uit en dankzij deze 
spontane aktie ziet het materieel bij het Airborne Museum er weer prima uit.

Opknapbeurt voor de tank en

De heer George F. Cholewczynski, een van onze Amerikaanse leden, is 'lid voor 
het leven' van onze Vereniging geworden. De heer Cholewczynski is auteur van 
het in 1990 verschenen boek 'De Polen van Driel'.

Tentoonstelling en boek over de eerste 25 Airborne herdenkingen.
Zoals reeds werd gemeld in de Ministory bij de vorige Nieuwsbrief, zal door 
middel van een tentoonstelling en een boek aandacht worden besteed aan de eerste 
25 herdenkingen van de Slag om Arnhem.
De tentoonstelling zal worden gehouden in het Gemeentehuis in Oosterbeek van 
27 augustus tot en met 2 october. De openingstijden zijn van 9 tot 5 uur (alleen 
op werkdagen). De basis van de expositie zal worden gevormd door foto s van de 
Arnhemse fotograaf Herman Truin. Daarnaast zal allerlei materiaal dat betrekking 
heeft op de herdenkingen worden tentoongesteld, zoals programmaboekjes, souveniers, 
etc. Op woensdag 16, donderdag 17, vrijdag 18, maandag 21 en dinsdag 22 september 
zal er een doorlopende videofilm worden gedraaid met beelden van de herdenkingen 
uit de jaren 1945, 1946, 1947, 1954 en 1955. De filmbeelden van de herdenking 1945 
zijn afkomstig uit het filmarchief van het Imperial War Museum in Londen.
Naast de tentoonstelling wordt een tweetalig boek uitgebracht met herdenkings- 
foto's van Herman Truin uit de jaren 1945 - 1969, onder de titel 'We Will Remember 
Them'. Gezien het feit dat het niet mogelijk zal zijn foto's uit de collectie 
Truin na te bestellen, is gekozen voor de productie van een boek waarin de be
langrijkste foto's worden afgebeeld.
Nadere informatie over de expositie en over het boek kunnen worden verkregen bij 
de heer G.H.Maassen, gemeentearchivaris van Renkum, telefoon 085-348303.

Dat de Ministeries lang na verschijnen nog steeds kritisch worden gelezen, bewijst 
een brief die de redactie enige tijd geleden uit Engeland ontving van Mr R.W. 
Peatling, Public Relations Officer van 'Parachute 2 Club, 1941-1945'.
In zijn brief verwijst de heer Peatling naar Ministory IV, 'De artilleriesteun 
van het 2e Leger aan de le Britse Airborne Divisie tijdens de Slag om Arnhem', 
door Mr.J. Ter Horst. In deze Ministory komt ook de radioverbinding tussen het 
Light Regiment Royal Artillery bij de Oude Kerk in Oosterbeek en de Britten bij 
de Rijnbrug in Arnhem ter sprake. De heer Ter Horst schrijft o.a. "Langs deze 
radioverbinding heeft Frost kunnen melden hoe het hem bij brug verging; alleen 
het laatste bericht van de overgave is niet doorgekomen naar Oosterbeek en pas 
later bekend geworden". De heer Peatling merkt echter in zijn brief op dat er in 
werkelijkheid van een overgave geen sprake is geweest. Het laatste bevel voor de 
troepen bij de brug luidde 'Every man for himself', hetgeen zoveel betekent als 
'Een ieder moet zich zelf zien te redden'.

De vijf herdenkingszuiltjes, die in Oosterbeek plaatsen markeren die een belang
rijke rol hebben gespeeld in de Slag om Arnhem, zijn voorzien van een Nederlandse 
tekst. Tot voor kort stond er op de zuiltjes alleen een Engelse tekst.
Mede op verzoek van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum en van de heer 
Kardol uit Oosterbeek, zijn nu de nieuwe, tweetalige teksten aangebracht.
In een brief die onze Vereniging hierover vorig jaar naar het Gemeentebestuur

werd gewezen op het feit dat niet alle Nederlanders de Engelse taal machtig 
zijn en dat bovendien de jeugd de mogelijkheid moet hebben kennis te nemen van het 
gebeurde in 1944.
Het geld voor de nieuwe tekstplaten werd beschikbaar gesteld door de Gemeente 
Renkum.



Vrienden van het Airborne Museum

NIEUWSBRIEF No.48
OCTOBER 1992

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Thema-middag op zaterdag 12 december a.s.

Redactie:
Drs.R.P.G.A.Voskuil

Burgemeester Scholten, Majoor Bush, burgemeester Verlinden en pastoor 
Wissing in gesprek op een van de door de Dinners Club van het 3rd 
Parachute Battalion (1941-1945) geschonken zitbanken. (Foto: B.de Reus).

Op zaterdag 12 december a.s. organiseert onze Vereniging weer een speciale thema
middag voor leden. Dit jaar zal deze middag worden gehouden in de Concertzaal, 
Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk te Oosterbeek (telefoon 085-332046).

Utrechtseweg 232
6862 Az Oosterbeek
tel.: 085-337710, postbanknr.: 4403641
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Einde thema-middag.

Herdenkingsenvelop in het teken van de Nederlandse Commando's.

Them'

Them'

bij de regionale

Het programma ziet er als volgt uit:
13.30-14.00 uur: Ontvangst van de leden.
14.00-14.45 uur: Korte lezing door de heer G.H.Maassen, getiteld 'Enige facetten 
van de inzet door de Duitsers van Franse RENAULT tanks tijdens de Slag om Arnhem.' 
Na de bevrijding in 1945 stond een zestal van deze tanks op verschillende plaatsen 
langs de westrand van de 'Perimeter' in Oosterbeek, waar ze in september 1944 
door de Britten onschadelijk waren gemaakt. De heer Maassen is al enige tijd 
bezig met de studie van deze tanks en zal nu met behulp van dia's over de eerste 
resultaten van zijn onderzoek vertellen.
14.45-15.15 uur: PAUZE.
15.15-16.45 uur: Vertoning van de videofilm 'Arnhem, het verhaal van een ontsnapping'. 
Deze film, die in 1976 werd gemaakt, is gebaseerd op het boek 'Travel by Dark' 
door Graeme Warrack. Dit boek verscheen in Nederland onder de titel 'Tocht door 
het duister'.
Ca. 17.00 uur:

De herdenkingsenvelop die de Stichting Airborne Museum dit jaar heeft uitgegeven, 
staat in het teken van No.2 (Dutch) Troop van No.10 (Interallled) Commando.
Van deze commando-eenheid namen tien leden deel aan de Slag om Arnhem. Eén van 
hen, A.F.M.Bakhuys Roozeboom, is daarbij gesneuveld.
De herdenkingsenvelop toont in kleur het mouwembleem van de commando's. Alle 
enveloppen zijn genummerd (van 001 tot 750) en zijn afgestempeld op 17 september 
1992. De prijs bedraagt f 5,-, afgehaald aan het Airborne Museum. De envelop kan 
ook besteld worden door overmaking van f 6,- op giro 4184300 t.n.v. Airborne 
Museum 'Hartenstein' te Oosterbeek, onder vermelding van 'envelop 1992'.

Gedurende de maand september werd in het gemeentehuis in Oosterbeek een expositie 
gehouden van foto's die door de Arnhemse fotograaf Herman Truin werden gemaakt bij 
de eerste 25 herdenkingen van de Slag om Arnhem. Ter gelegenheid van deze expositie 
werd een fotoboek samengesteld, waarin alle geëxposeerde foto's zijn opgenomen. 
Dit boek, getiteld 'We Will Remember Them', werd op 26 augustus gepresenteerd en 
aangeboden aan de burgemeesters van Arnhem, Renkum en Heteren.
Het tweetalige boek bevat 128 pagina's en 165 foto's. De werkgroep Truin, die 
verantwoordelijk was voor de totstandkoming van deze uitgave, heeft niet gestreefd 
naar een volledige geschiedschrijving van de eerste 25 herdenkingen. Het zijn de 
foto's die het verhaal moeten vertellen en die vooral de sfeer uit die jaren moeten 
oproepen. Daarom zijn de teksten kort en bondig gehouden.
De fraaie vormgeving is verzorgd door door de heer J.Vogel van het reklamebureau 
3A-Design uit Oosterbeek. De uitgave kost f 27,50 en is verkrijgbaar in het Air
borne Museum en bij de regionale boekhandel. Binnen Nederland kan 'We Will Remember 

worden besteld door overmaking van f 35,- op gironummer 4184300 t.n.v. Air
borne Museum 'Hartenstein' te Oosterbeek, onder vermelding van 'We Will Remember 

In Engeland is het boek verkrijgbaar bij het Airborne Forces Museum in
Aldershot.

Met het verschijnen van de Engelse vertaling van het boek 'Die dag in september', 
door Hendrika van der Vlist, is een lang gekoesterde wens van de schrijfster in 
vervulling gegaan. Van Britse zijde was er regelmatig vraag naar een Engelse 
uitgave van dit dagboek, dat zich hoofdzakelijk afspeelt in het tot noodhospitaal 
ingerichte Hotel Schoonoord in Oosterbeek.
De Vereniging Vrienden van het Airborne Museum heeft deze Engelse uitgave ver
zorgd. Op 28 augustus kon het eerste exemplaar door de voorzitter van onze Ver
eniging, drs.J.Smits, aan de schrijfster worden aangeboden tijdens een bijeenkomst 
in het Airborne Museum.
Het boekje, dat in een oplage van 750 exemplaren is verschenen, is geïllustreerd 
met tal van voor het merendeel niet eerder gepubliceerde foto's. Het voorwoord 
werd geschreven door dr.T.F.Redman, in september 1944 Captain bij het 133e 
Parachute Field Ambulance RAMC.
'Oosterbeek 1944' is verkrijgbaar in het Airborne Museum en 
boekhandel. De prijs bedraagt f 25,-.

Dagboek 'Oosterbeek 1944' verschenen.

Boek 'We Will Remember Them' geeft fotografisch beeld van de eerste 25 herdenkingen.
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Bijzondere Poolse postzegels te koop.

L i on sclub schenkt floodlight-installatie aan het Airborne Museum.

'Qosterbeek Verwoest, Deel I' verkrijgbaar.

De Vereniging heeft de beschikking gekregen over een aantal Poolse postzegels 
met beeltenissen van de generaals SOSABOWSKI, ANDERS en MACZEK. Per set van 4 
zegels van elk dezer bevelhebbers (dus 12 zegels in totaal) bedraagt de prijs 
inclusief verzendkosten f 8,-.
Voor de snelle beslissers is een zeer beperkt aantal vellen van 50 SOSABOWSKI 
zegels beschikbaar voor de prijs van f 30,- per vel.
Verzending van de zegels vindt plaats in volgorde van ontvangst der betaling.

Op donderdag 17 september om 20.30 uur ontstaken de voorzitter van de Stichting 
Airborne Museum, drs.J.W.A.M.Verlinden en de president van de Lionsclub Ostrabeke, 
Bernard Enklaar, samen de nieuwe floodlight-installatie voor het Airborne Museum. 
Evenals de verlichting die vorig jaar bij het Airborne Monument werd geplaatst, 
is ook deze installatie geschonken door de Lionsclub Ostrabeke. Het geld hiervoor 
werd bijeen gebracht tijdens de zeer geslaagde Music Night van 4 september.
Dankzij dit spontane initiatief is de markante voorgevel van Hartenstein nu iedere 
avond verlicht.

Onder goedkeurende blikken van mevrouw Eleonore van der Vlist (1), 
penningmeester R.Fennema en redacteur R.Voskuil (r), signeert 
mevrouw Hendrika van der Vlist de eerste exemplaren van haar boek 
'Oosterbeek 1944'. (Foto: B. de Reus).

Herdruk van
In 1980 verscheen het tweetalige fotoboekje 'Oosterbeek Verwoest/Oosterbeek 
Destroyed, 1944-1945', samengesteld door G.H.Maassen. De eerste druk en ook de 
gewijzigde druk uit 1981, waren sinds lang uitverkocht, en daarom werd besloten 
tot een herdruk. Deze 3e, gewijzigde druk, is verkrijgbaar bij de plaatselijke 
boekhandel en in het Airborne Museum. De Prijs bedraagt f 20,-.
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Zitbanken geschonken.

Nieuwe figuren in het Airborne Museum.

Oproep.

Correctie.

Onlangs zijn er een tweetal nieuwe figuren in de diorama's van het museum op
gesteld. 
In de z.g.

Tijdens een korte ceremonie op het bordes van het Airborne Museum vond op vrijdag 
18 september de overdracht plaats van twee fraaie houten zitbanken. Deze werden 
aan de gemeenten Arnhem en Renkum geschonken door de Dinner Club van het 3rd 
Parachute Battalion (1941-1945). Het aanbieden geschiedde door Major A.Bush MC, 
en het in ontvangst nemen door mr.P.Scholten,burgemeester van Arnhem en drs.
J,W.A.M.Verlinden, burgemeester van de gemeente Renkum. Na de overdracht werden 
de banken gezegend door pastoor A.Wissing van de Oosterbeekse St.Bernulphus- 
parochie. De banken worden, voorzien van een plaquette, geplaatst in het Market- 
Garden plantsoen in Arnhem en langs het fietspad van de Ginkelseweg naar de 
Renkumse Heide.

een soldaat van de 
museum

Herdruk van het boek 'De Bevrijding van Eindhoven'.
In september van dit jaar verscheen een herdruk van het boek 'De Bevrijding van 
Eindhoven' door ons lid Karei Margry. Ten behoeve van de veteranen zijn de onder
schriften bij de 185 foto's in deze nieuwe uitgave zowel in het Nederlands als 
in het Engels weergegeven.
De prijs van het 120 pagina's tellende boek bedraagt f 29,90. Het is verkrijgbaar 
bij Van Piere Boeken, Heuvelgalerie 190 en 232 in Eindhoven, telefoon 040-444045.

Luitenant Len Wright van de C Compagnie van het 3e Para Bataljon, die onder 
commando van Majoor Lewis via de spoorlijn naar Arnhem de brug wist te bereiken 
heeft mij bericht dat de volgorde van de foto's in het boek 'De Oogst van Tien 
Jaar/The Harvest of Ten Years' onjuist is. Op pagina's 200-210 dient een correctie 
in Uw exemplaar te worden aangebracht: de foto bovenaan is van het 8e peloton, de 
tweede is van het 7e peloton. Hij zal t.z.t. de namen van de op de foto's voor
komende personen, voor zover zijn geheugen reikt, aan mij toezenden. Inmiddels 
kunnen de bezitters van het boek bovenstaande correctie aanbrengen. (A.Groeneweg).

Het Airborne Museum wil dit winterseizoen een aantal werkzaamheden realiseren 
waarvoor vrijwilligers gezocht worden.
1) Sedert een jaar is een team vrijwilligers bezig met het foto-archief van het 
museum, bestaande uit ruim 1500 foto's, te ordenen en in de computer op te slaan. 
Daarnaast heeft het museum een archief waarin van alle foto's afdrukken zijn op
genomen. Er wordt een vrijwilliger gezocht, die een halve dag per week in het 
museum wil assisteren met het bijwerken van deze fotoalbums.
2) Het museum wil deze winter alle teksten bij de foto's en voorwerpen in het 
museum in de computer opslaan. Deze teksten zijn zowel in het Nederlands als in 
het Engels en in de toekomst zullen ook Duitse teksten worden vervaardigd.
Er wordt een vrijwilliger gezocht die al deze teksten kan intypen. De werkzaam
heden moeten in het museum worden uitgevoerd.
3) Het materiaal in het museum heeft voortdurend onderhoud nodig. Er is behoefte 
aan een vrijwilliger die een morgen of middag in de week onder begeleiding van de 
conservator eenvoudige onderhoudswerkzaamheden aan museum-materiaal kan uitvoeren. 
Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met het Airborne Museum of met 
W.Boersma, Binnenhof 38, 6715 DP Ede, telefoon 08380-39633.

Duitse vitrine is een figuur in het uniform van
Duitse tankeenheden opgesteld. Dit uniform is enige tijd geleden aan het 
geschonken.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Commando's is in het 
diorama van het 'Straatbeeld in Oosterbeek' een figuur van een Commando geplaatst. 
Deze draagt het uniform van de Commando Beekmeijer, die tijdens de Slag om Arnhem 
was ingedeeld bij het 7th Battalion, The Kings Own Scottish Borderers. Tijdens de 
gevechten werd Beekmeijer krijgsgevangen gemaakt. Bij terugkeer in Engeland kreeg 
hij een nieuw uniform. Dit uniform heeft het museum onlangs kunnen verwerven.
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Vrienden van het Airborne Museum

NIEUWSBRIEF No.49
FEBRUARI 1993

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Utrechtseweg 232
6862 AZ Oosterbeek
tel.: 085-337710, postbanknr.: 4403641

13e Algemene Ledenvergadering op 3 april 1993,
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de 13e Algemene Ledenvergadering, tevens 
Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, op zaterdag 
3 april a.s. om 14,00 uur in de Concertzaal, Benedendorpsweg t.o. de Oude Kerk 
te Oosterbeek (telefoon 085-332046).

Redactie:
Drs. R.P.G.A.Voskuil

U kunt natuurlijk ook in uw eigen omgeving een aktie organiseren om geld bijeen 
te krijgen voor het renovatie-project. De opbrengst van dergelijke akties, alsmede 
bijdragen uit andere bron, kunnen worden gestort op de speciale bankrekening van 
het Airborne Museum: 35.50.66.424 (RABO bank, Oosterbeek), onder vermelding van 
'Renovatie'. Het gironummer van de RABO bank is 823297.
Iedereen die een gift doet van f 50,- of meer krijgt een kaart, die twee jaar 
recht geeft op vrije toegang tot het Airborne Museum. Hierbij kan nog worden 
opgemerkt dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting!
Laten we met z'n allen zorgen dat het Airborne Museum met deze 'facelift' ook in 
de 21ste eeuw op een moderne manier kan getuigen van een zo belangrijk hoofdstuk 
uit onze geschiedenis: de Slag om Arnhem.

Grootse renovatieplannen voor het Airborne Museum.
Op 1 februari j.1. werden tijdens een persconferentie de plannen bekend gemaakt 
voor een grote renovatie van het Airborne Museum. De plannen omvatten o.a de 
vernieuwing van foto's, teksten, verlichting, het installeren van audio-visuele 
apparatuur, het verbeteren van de invaliden-lift, de bouw van een nieuw diorama 
en de uitbreiding van de expositie-ruimte onder het gebouw. Deze modernisering 
moet voor de 50ste herdenking van de Slag om Arnhem in 1994 zijn voltooid.
Midden februari ontvingen alle Nederlandse leden een prachtige poster waarop in 
detail de plannen worden beschreven. Wij hopen dat u deze poster op een goed 
zichtbare plaats wilt ophangen, zodat veel mensen er kennis van kunnen nemen. 
De uitvoering van het renovatie-project kost veel geld; op de poster staat aan
gegeven waaraan dit geld precies wordt besteed. Op verschillende manieren zal 
worden geprobeerd geld bij elkaar te krijgen en de leden kunnen hierbij een belang
rijke rol spelen. In de brief, die bij de poster was gevoegd, heeft u kunnen lezen 
dat de Vereniging een speciaal onderdeel van dit project heeft geadopteerd, nl. 
het nieuwe diorama van de omgeving van de Oude Kerk in Oosterbeek. In dit diorama 
zal de opstelling van de kanonnen van 'F' Troop, Light Regiment, Royal Artillery 
worden gereconstrueerd. Voor dit nieuwe diorama is veel verbouwingswerk nodig en 
bovendien zal er een grote muurschildering voor worden gemaakt. Zoals in de brief 
is vermeld, kunt u voor f 25,- per vierkante decimeter deze muurschildering 
'sponsoren'. Dit geld kunt u storten op girorekening 4403641, onder vermelding van 
het door u gewenste aantal vierkante decimeters.
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De agenda van de vergadering ziet

Ledenvergadering van 21 maart 1992

9.

van de Vereniging

er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen van de 12e Algemene
3. Algemeen Verslag 1992
4. Financieel Verslag 1992
5. Verslag Kascommissie
6. Begroting 1993
7. Renovatie Airborne Museum
8. Bestuursverkiezing

Benoeming reserve-lid Kascommissie
10.Rondvraag
11.Sluiting

Toelichting bij punt 8 van de agenda. Aan de beurt van aftreden is de Penningmeester, 
de heer R. Fennema. Hij stelt zich herkiesbaar.
Volgens art.8 van de Statuten kunnen leden een tegenkandidaat stellen. Een voor
dracht hiertoe dient uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de 
secretaresse te worden ingediend, ondertekend door minstens 10 leden en vergezeld 
van een bereidverklaring van de kandidaat, die lid van de Vereniging moet zijn 
en meerderjarig.
De financiële stukken worden u hierbij toegezonden.
Een half uur voor de aanvang van de vergadering zal het Verslag van de Kascommissie 
ter inzage liggen.
Na afloop van de vergadering volgt een pauze, waarna de film 'By Air To Battle, 
The Story of the Parachute Regiment' zal worden vertoond. Deze film duurt 30 minuten.

Jaarverslag 1992, opgesteld door J.M.de Langen.
Het aantal leden van onze Vereniging steeg dit jaar van 1007 naar 1014, ondanks 
het feit dat 15 leden hun lidmaatschap opzegden, 26 leden werden afgevoerd wegens 
het biet betalen van het lidmaatschap en 8 leden overleden.
In 1992 overleden mevrouw Kate ter Horst-Arriëns en de heren H.Smeenk, D.Schippers,
A.Bosman, H.C.Pons, D.Colls, R.Hamilton en G.Hill.
Er verschenen vier Nieuwsbrieven in de Nederlanse en Engelse taal met bijbehorende 
Ministories.
De excursie van 27 juni 1992 langs ziekenhuizen, noodhospitalen en verbandplaatsen 
in Arnhem, Oosterbeek, Wolfheze en Apeldoorn, moest wegens grote belangstelling 
worden herhaald op 3 oktober 1992.
De thema-lezing door de heer G.H.Maassen over de inzet van Franse Renault tanks 
tijdens de Slag om Armhem trok ongeveer 175 belangstellenden.
Door de verzekeringsmaatschappij 'Het Zilveren Kruis' werd ook dit jaar een aantal 
zwaar gehandicapte veteranen uitgenodigd voor de september-herdenking.
Voor het Scholenproject bestaat nog steeds grote belangstelling en de tekst van dit 
project is dit jaar in het Engels vertaald zodat nu ook leerlingen uit Groot 
Brittannië kunnen deelnemen. Een Duitse tekst is in voorbereiding.
Het Verenigingsbestuur gaf acte de présence bij de opening van de tentoonstelling 
over de medische verzorging tijdens de Slag om Arnhem in het Airborne Museum, 
bij de aanbieding van de 75mm Pach Howitser, en bij de ontsteking van de floodlight- 
installatie bij het museum.
De tank en de kanonnen bij Hartenstein kregen door bemoeienis 
wederom een opknapbeurt.
De heren J.Smits en R.Fennema verzorgden ook dit jaar weer een tocht langs de 
gevechtsterreinnen voor de Poolse en Britse veteranen.
Er werden twee gezamelijke vergaderingen gehouden met het bestuur van de Stichting 
Airborne Museum, en het bestuur van de Vereniging vergaderde maandelijks.
In de verkoopstands werd in totaal voor meer dan 3500 gulden aan artikelen verkocht. 
De Vereniging ontving van de Karnavalsvereniging 'De Dwarsliggers' een gift voor de 
aanschaf van lepeltjes voor kinderen die jaarlijks bloemen leggen op de Airborne 
Begraafplaats.
Schenkingen van onze Vereniging aan het Airborne Museum waren in het jaar 1992- 
een vitrine, een figuur uitbeeldend een soldaat van No.2 (Dutch) Troop van No.10 
(Interallied) Commando en een uniform en uitrusting zoals gebruikt door de 21st 
Independent Parachute Company.

J.M.de


Van de redactie.

Oproep van de Penningmeester.
Leden, die hun contributie voor het jaar 1993 nog niet hebben betaald, worden 
verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. Een individueel lidmaatschap bedraagt 
f 20,- en een gezinslidmaatschap f 30,- per jaar. Het gironummer van de Vereniging 
is 4403641.

Met ingang van dit nummer van de Nieuwsbrief is de redactie-commissie uitgebreid. 
Naast de heren Robert Voskuil en Chris van Roekel, heeft nu ook de heer Geert 
Maassen daarin zitting. De heer Maassen is archivaris van de gemeente Renkum 
en hij verzorgde in het verleden het blad van de Stichting voor Heemkunde in de 
gemeente Renkum 'Schoutambt en Heerlijkheid'. 
De heer Maassen is telefonisch bereikbaar onder 
085-337515 ('s avonds).

nummer 085-348303 (overdag) en

Boekje van Kate ter Horst wordt opnieuw uitgegeven.
Op 21 februari van dit jaar was het een jaar geleden dat mevrouw Kate ter Horst 
door een noodlottig ongeval om het leven kwam. In de artikelen die naar aanleiding 
hiervan verschenen, werd veelvuldig geciteerd uit het door haar geschreven verhaal 
over de gebeurtenissen in haar huis tijdens de Slag om Arnhem. Dit verhaal verscheen 
in 1945 als aparte brochure 'Een Regimental Aid Post' bij de uitgeverij Wolters in 
Groningen en het werd opgenomen in de bundel 'Niet Tevergeefs'. In 1959 verscheen 
een Engelse uitgave onder de titel 'Cloud over Arnhem'. Deze uitgaven zijn sinds 
lang uitverkocht en slechts sporadisch wordt een exemplaar antiquarisch aangeboden. 
Zowel in Nederland als in Engeland is echter veel vraag naar deze uitgaven en 
daarom heeft de Vereniging Vrienden in overleg met de familie Ter Horst besloten 
zowel een Nederlandse als een Engelse heruitgave te verzorgen.
In tegenstelling tot de oorspronkelijke uitgaven, zullen deze edities worden voor
zien van foto's, waarvan het merendeel niet eerder werd gepubliceerd. Bovendien 
wordt een artikel van de heer J.ter Horst opgenomen, evenals een uitgebreide 
inleiding van Generaal Sir Frank King, die in september 1944 als gewonde captain 
in Kate's huis terecht kwam.
Het boekje, waarvan de prijs f 15,- (exclusief verzendkosten) zal bedragen, wordt 
voor de leden gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 april a.s.

Het Airborne Museum, dat sinds 1978 is gevestigd in huize 'Hartenstein', 
wordt binnenkort ingrijpend gerenoveerd. (Foto: B. de Reus).
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documenten uit de Tweede Wereldoorlog

voor boeken over

Boekenbeurs in het Airborne Museum.

Stoffelijke resten geborgen van twee Britse militairen.

Informatiedag voor onbekende voorwerpen en 
in het Airborne Museum.

Op zaterdag 1 mei 1993 wordt in het Airborne Museum weer een boekenbeurs van 
tweedehands boeken over de Tweede Wereldoorlog gehouden. In het museum wordt op 
die dag een aantal stands ingericht waar tweedehands boeken over de Tweede Wereld
oorlog te koop zijn. Op de beurs van het vorig jaar werden ruim 2000 boeken aan
geboden. Meer dan 400 mensen bezochten die dag het museum.
Op de beurs zal speciale aandacht worden besteed aan boeken die betrekking hebben 
op de Slag om Arnhem. Over deze slag zijn de afgelopen 48 jaar honderden boeken 
verschenen. Het merendeel daarvan is echter uitverkocht en moeilijk te vinden. 
Met deze beurs hoopt het museum de bezoekers in de gelegenheid te stellen hun 
bibliotheek aan te vullen.
Aan de beurs wordt medewerking verleend door ondermeer de Vereniging Vrienden 
van het Airborne Museum en de Documentatiegroep '40 -'45.
De boekenbeurs is toegankelijk voor alle bezoekers van het museum.

Seaborne Echelon' van de Ist 
De auteur van deze 

i een studie van dit ohder- 
in kontakt komen met zo veel 

-- 1 de Seaborne Echelon 
Het adres van de heer Gerritsen is Kennedystraat 4a, 6921 CW Duiven.

Op vrijdag 22 januari j.1. werden in een tuin in Oosterbeek door de Gravendienst 
van de Koninklijke Landmacht de stoffelijke resten geborgen van twee Britse 
militairen. Luitenant H.Jongen en zijn twee medewerkers troffen naast menselijke 
beenderen, restanten van kleding, een baretembleem van The Border Regiment, een 
zegelring en twee portemonnees aan. Tevens werden twee parahelmen, munitie van 
handvuurwapens en een Britse handgranaat gevonden.
De gevonden voorwerpen bleken geen gegevens te bevatten die een direkte indentifi- 
catie mogelijk maakten. Via medische dossiers in Engeland en dossiers in het 
Airborne Museum wordt thans getracht opheldering te verkrijgen over de identiteit 
van de betrokken soldaten.

Oproep.
De Ministory bij deze Nieuwsbrief gaat over de 
British Airborne Division tijdens operatie Market Garden. 
Ministory, ons lid Bob Gerritsen, maakt al enige jaren 
werp. In verband met zijn onderzoek zou hij graag i- - 
mogelijk veteranen die in sptember 1944 deel uitmaakten van

Op zaterdag 3 april 1993 organiseert het bestuur van het Airborne Museum een dag 
onder de naam 'ONBEKEND HERKEND'. De museumbezoeker kan die dag voor hem onbekende 
militaire en burger voorwerpen en documenten, die betrekking hebben op de Tweede 
Wereldoorlog, meebrengen naar het museum. Van 11.00 tot 16.00 uur zal in het 
museum een team van deskundigen aanwezig zijn die deze voorwerpen en documenten 
zullen determineren, en zullen proberen er zoveel mogelijk achtergrond-informatie 
over te verschaffen. Er zal geen waarde van de voorwerpen en documenten gegeven 
worden, daar deze vaak zeer betrekkelijk is.
Het team zal bestaan uit de volgende deskundigen:
- de heer J.Zwaan, oud-archivaris van het RIOD, voor algemene documenten, kranten 
en foto's over de Tweede Wereldoorlog.
- de heer A.Groeneweg, oud-directeur van de Bibliotheek Arnhem, 
de Slag om Arnhem en de Tweede Wereldoorlog.
- de heer J.de Groot, voor alle soorten vliegtuig-pamfletten.
- de heer F.Smits, adjunct conservator van het Koninklijk Nederlands Leger- en 
Wapenmuseum, voor de Nederlandse en algemene militaire voorwerpen en documenten.
- de heer W.Boersma, bestuurslid van het Airborne Museum, voor burger materiaal 
van de Tweede Wereldoorlog en militaire voorwerpen van Engelse en Amerikaanse 
oorsprong.
- de heer A.Beuker, voor militair materiaal, emblemen en documenten van Duitse 
oorsprong.
- de heer J.P.Bodifee, voor militaire radio's en andere verbindings-apparatuur.
U zou een bezoek aan deze informatiedag kunnen combineren met de Jaarvergadering, 
die 's middags plaats vindt in de Concertzaal.

J.de


NIEUWSBRIEF No. 50, mei 1993

Bij de 50ste Nieuwsbrief

van
nieuws blijven voorzien.

Van de redactie

Frank Young overleden

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar

Redactie:
Drs. R.P.G.A. Voskuil
C. van Roekel
G.H. Maassenjr.

Utrechtseweg 232 
6862 AZ Oosterbeek 
Tel. redactie 085-337515

Omringd door zijn familie bekijkt Mr. J. ter Horst het eerste 
exemplaar van de heruitgave van het boek 'Een Regimental 
Aidpost'. (Foto B. de Reus)

Ons bereikte het bericht dat op eerste paasdag geheel 
onverwachts is overleden Mr. Frank Young. Hij was 
van 1986 tot 1990 de vertegenwoordiger van onze

Vanaf mei 1981 wordt ons blad, dat vanaf het begin in 
zowel het Nederlands als 
het Engels verscheen, gere
digeerd door de heer Vos
kuil, sinds mei 1983 samen 
met de heer Van Roekel. 
De introductie van de 
Ministory gaf de gelegen
heid om naast de informa
tie over het heden ook aan
dacht te besteden aan de 
gebeurtenissen in 1944.

MUSEUM

Door verhuizing van de drukker werd de communica
tielijn met de redactie te lang. Dat is de reden dat, 
ondanks de goede kwaliteit van het geleverde pro
duct, nu van drukker gewisseld wordt.
De redactie, inmiddels uitgebreid met de heer Maas- 
sen, zal u, onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur, op de bekende, voortreffelijke wijze

Drs. J. Smits, voorzitter

In navolging van het Air- 
borne Museum is het ook 
tijd voor een 'facelift' van 
de Nieuwsbrief en de 
Ministory. Dit 50ste num
mer verschijnt daarom met 
een geheel nieuwe vorm
geving.
Niet alleen wordt vanaf nu 
de tekst per computer ver
werkt en in twee kolom
men gedrukt, maar ook 
heeft de 'kop' een geheel 
ander aanzien gekregen. 
Het nieuwe uiterlijk is ont
worpen door de heer Jan 
Vogel van het reklame-bu- 
reau '3A design' uit Oos
terbeek. Graag willen wij 
daarbij vermelden dat hij 
al het werk hiervoor geheel 

belangeloos heeft uitgevoerd! U zult begrijpen dat wij 
hem hier zeer erkentelijk voor zijn.

1100 adres-stickers plakken en de enveloppen vullen, 
is niet zo'n animerend werk, maar het is wel noodza
kelijk. De leden die hier aan meewerken, danken we 
zeer.

Het verschijnen van het 50ste nummer van de Nieuws
brief schept de gelegenheid even stil te staan bij het 
vele werk dat werd en wordt verricht om dit blad vier 
keer per jaar in deze omvang en goed verzorgd te laten 
verschijnen. Uitgezonderd het drukken is alles 
immers vrijwilligerswerk!
De eerste Nieuwsbrief had slechts de bescheiden 
omvang van twee pagina's en verscheen in november 
1980, negen maanden na de oprichting van de Ver
eniging. Het doel was de leden 'op de hoogte houden 
van het wel en wee van onze Vereniging en natuurlijk 
ook van het Airborne Museum'.

Vele uren vrije tijd hebben 
de redacteuren erop zitten 
voor de inhoud gereed is 
om gedrukt te worden. We 
zijn hun veel dank ver
schuldigd voor de zorg en 
tijd die zij aan dit werk 
besteden en het enthou
siasme waarmee zij dit nog 
steeds doen. De heren De 
Reus en De Ruyter zijn we erkentelijk voor hun foto
grafische werk. Onze grote dank gaat ook uit naar 
mevrouw Meeuwsen, die al vele jaren zorgt voor de 
vertaling in het Engels.

II 'nij

■■
s JIJ Si II.



Excursie op zaterdag 3 juli a.s.
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Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 
9.30-10.00 uur: Ontvangst met koffie in het Airborne 
Museum.
10.00-10.30 uur: Vertrek van de groepjes met korte tus
senpozen voor de wandeling door de bossen van de 
Hemelse Berg en de uiterwaarden naar de Rijn. Op 
bepaalde punten langs de route zullen gidsen uitleg 
geven.
Vanaf 13.00 uur: LUNCH in de Concertzaal in het 
Benedendorp.
Ca. 14.30 uur: Bezoek aan de Oude Kerk.
15.00 uur: Vertrek vanaf de Oude Kerk voor een wan
deling via de Beneden-Weverstraat en de Hazenakker 
naar Hartenstein. Onderweg zullen gidsen uitleg 
geven.
Ca. 16.30 uur: Einde excursie.

De totale lengte van de route die wordt gelopen, 
bedraagt ca. 4 kilometer. Omdat de wandeling deels 
over niet verharde wegen gaat, wordt iedere deelne
mer geadviseerd stevige wandelschoenen aan te 
trekken. Ook bij regenachtig weer zal de tocht door
gang vinden, dus goede regenkleding wordt eveneens 
aangeraden.
De organisatie van de excursie is in handen van Chris 
van Roekel. U kunt zich opgeven door overschrijving 
van ƒ 25,- op postbankrekening 4403641 t.n.v.de Ver
eniging Vrienden van het Airborne Museum in Oos- 
terbeek, onder vermelding van 'excursie'. Voor dit 
bedrag ontvangt u de koffie bij ontvangst, de lunch in 
de Concertzaal en de excursiegids.
Het maximale aantal deelnemers dat mee kan, 
bedraagt ca. 100. Aanmeldingen worden behandeld in 
volgorde van binnenkomst. De sluitingsdatum voor 
de inschrijving is 15 juni.

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.
(Foto W. de Ruyter)

Het bestuur maakte bekend dat ƒ 30.000,- uit het kapi
taal van de Vereniging beschikbaar wordt gesteld 
voor het nieuwe diorama. Bovendien hoopt de Vereni
ging door de 'verkoop' van de achterwand van dit dio
rama nog minimaal ƒ 8000,- bijeen te brengen voor dit
zelfde project.
Het bestuur was bijzonder blij met een extra bedrag 
van ƒ 8000,-, dat door een anonieme gever ter beschik
king werd gesteld voor de renovatie.
De heer Van Roekel gaf een toelichting op het initiatief 
van zes leden om een loterij te organiseren. Op deze 
wijze willen ze in brede kring buiten de Vereniging 
bekendheid geven aan de renovatie-plannen, en een 
groot bedrag verwerven voor de uitvoering ervan. 
Hoe meer leden hun medewerking willen en kunnen 
verlenen, des te groter zal het succes zijn. (J. Smits).

Dit jaar zal de excursie van de vereniging tot onder
werp hebben 'Operation BERLIN'. Dit was de code
naam voor de terugtocht van het restant van de Ist 
British Airborne Division over de Rijn in de nacht van 
25 op 26 september 1944. De routes die de soldaten in 
die nacht naar de Rijn volgden, liepen voor het groot
ste deel via bospaden en door de uiterwaarden. Om 
een zo goed mogelijke indruk te krijgen van het terrein 
waarover de terugtocht plaatsvond, is besloten om tij
dens de excursie op zaterdag 3 juli a.s. een van de rou
tes uit 1944 geheel te voet af te leggen.

vereniging in Groot-Brittannië. Frank Young heeft in 
die periode met veel enthousiasme erg veel werk ver
zet.
Tijdens de Slag om Arnhem diende hij bij het 
hoofdkwartier van de Royal Signals. In deze zelfde 
eenheid diende Mr. McFarlane, de maker van de foto 
van het 6-ponder kanon op de hoek van de Utrechtse- 
weg en de Klingelbeekseweg in Arnhem, die we in 
Nieuwsbrief No.43 afdrukten. Via deze foto kwam 
Frank Young weer in kontakt met zijn vroegere col
lega. Telefonisch hadden ze een afspraak gemaakt om 
elkaar na 50 jaar weer te ontmoeten. Helaas heeft het 
niet meer zo mogen zijn. We zullen Frank Youngs 
opgewekte persoonlijkheid missen.

Uit de 13de ledenvergadering
Nadat de eerste zes punten van de agenda zonder op- 
of aanmerkingen waren behandeld, kwam het punt 
van de renovatie-plannen van het Airborne Museum 
aan de orde. Mr. J.W. van Slooten, bestuurslid van de 
Stichting Airborne Museum, gaf op heldere wijze toe
lichting op de plannen en beantwoordde vragen van 
aanwezigen. De bezorgd-kritische vraag werd gesteld 
of 'renovatie' een koersverandering betekent in het 
museumbeleid. Zal de mogelijkheid stil te staan in 
denken en voelen bij de gebeurtenissen in de Tweede 
Wereldoorlog worden verminderd of gaan verdwij
nen, en de expositie vooral dienstbaar gemaakt wor
den aan een bepaalde visie op hedendaagse gebeur
tenissen? Het antwoord was dat de opzet en de 
doelstelling van het Airborne Museum ongewijzigd 
blijven. De renovatie betreft verbeteringen in de pre
sentatie, een nieuw diorama en een nieuwe exposi- 
tie-ruimte.

t.n.v.de
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Kate ter Horsts boek officieel 
gepresenteerd

Hoge Britse onderscheiding voor 
Truus Oosterhaar

Truus Oosterhaar bij de graven van de Geallieerde vliegers 
die zij al vijftig jaar verzorgt. (Foto B. de Reus)

Meer dan duizend mensen bezochten tijdens het 
Nationale Museum-weekend op 17 en 18 april j.1. het 
Airborne Museum. Daar had een aantal leden een deel 
van hun persoonlijke verzamelingen uitgestald, en het 
publiek kon dat materiaal bekijken en er vragen over 
stellen. Aanwezig waren de heer R.Sigmond met zijn 
collectie over 7th Battalion, The King's Own Scottish 
Borderers, de heer R.Gerritsen met materiaal over de 
bevrijding van Arnhem en Oosterbeek in april 1945, de 
'Arnhem Battle Research Group', bestaande uit de heer 
P.Vrolijk (studie-object Ist Parachute Battalion), de 
heer B.Kornet (llth Parachute Battalion), en de heer 
P.Reinders (156th Parachute Battalion) en de Dutch 
Aircraft Examination Group onder leiding van de heer 
R.Markus. Laatstgenoemde groep houdt zich bezig 
met het opgraven van tijdens de oorlog neergestorte 
vliegtuigen.

Ons lid mevrouw Truus Oosterhaar uit Arnhem is 
door de Britse Koningin Elizabeth II benoemd tot 
'Honorary Member of the Most Excellent British 
Empire' (MBE). Ze krijgt de onderscheiding omdat zij 
al vijftig jaar lang de graven van Geallieerde vliege
niers in Oosterbeek verzorgt. In juli 1942 en in februari 
en juni 1943 stortten in (de buurt van) de gemeente 
Renkum drie bommenwerpers neer. Daarbij kwamen 
negen bemanningsleden om het leven. Ze werden 
begraven op de Algemene Begraafplaats in Ooster
beek. Ondanks het hieraan tijdens de Duitse bezetting 
verbonden risico verzorgde de toen dertien jaar oude 
Truus Oosterhaar in die tijd hun graven. Maar ook nu 
nog gaat ze iedere week per bus van Arnhem naar 
Oosterbeek om met veel toewijding de graven te 
onderhouden.
De onderscheiding zal in september, tijdens de her
denking van de Slag om Arnhem, worden uitgereikt 
door de Britse ambassadeur.

Informatiedagen groot succes
Op zaterdag 3 april j.1. werd voor het eerst in het Air
borne Museum een informatiedag over materiaal uit 
de Tweede Wereldoorlog gehouden. Dit experiment 
bleek een groot succes want zeer veel mensen maakten 
van de gelegenheid gebruik om voorwerpen en docu
menten aan de aanwezige deskundigen voor te leg
gen. Een van de meest opvallende voorwerpen die 
werd getoond, was een rodekruiskist van het Ita
liaanse leger. Maar ook kleinere voorwerpen en docu
menten waren meegebracht. Zeer bijzonder was een 
pamflet dat de Duitsers in september 1944 boven Oos
terbeek hebben uitgeworpen, waarin de Britse lucht
landingstroepen worden aangespoord zich over te 
geven.

Zoals wij reeds in de vorige Nieuwsbrief aankondig- 
den, heeft onze Vereniging het boek dat mevrouw 
Kate ter Horst schreef over haar lotgevallen in septem
ber 1944, opnieuw uitgegeven, in een Nederlandse en 
een Engelse editie.
Tijdens een bijeenkomst in het Airborne Museum op 2 
april j.1. werden deze uitgaven officieel gepresenteerd. 
Drs.J. Smits, voorzitter van onze Vereniging, leidde de 
presentatie in met een terugblik op de gebeurtenissen 
in het Benedendorp in Oosterbeek in september 1944. 
'Er werd daar gestreden, geleden, gebeden en gestor
ven, maar er werden ook daden van medemenselijk
heid en naastenliefde gesteld. Mevrouw Ter Horst is 
daarvan de personificatie geworden'. De heer Smits 
belichtte vervolgens de wordingsgeschiedenis van 
deze heruitgave, waaraan door een team mensen is 
gewerkt.
Hierna werden de eerste exemplaren van 'Een Regi- 
mental Aidpost' en van de Engelse vertaling 'Cloud 
over Arnhem' door de heer Smits overhandigd aan 
Mr. J. ter Horst. In zijn dankwoord, waarbij hij ook 
sprak uit naam van zijn aanwezige familie, haalde Mr. 
Ter Horst herinneringen op uit 1944 en 1945. Zijn echt
genote beschreef de gebeurtenissen en ervaringen van 
destijds in de evacuatietijd in Friesland, middels brie
ven aan haar moeder en anderen. Daaruit resulteerde 
haar verhaal dat nu opnieuw is uitgegeven. Uiterst 
gevoelvol, 'in tegenstelling tot mijn meer zakelijke 
bijdrage', zo merkte Mr. Ter Horst op.
Naast het verslag van de heer Ter Horst is het verhaal 
van Sir Frank King opgenomen. Deze Britse generaal 
werd in 1944 als gewonde kapitein in het huis van Kate 
ter Horst verzorgd.
In tegenstelling tot de oorspronkelijke edities, zijn 
deze nieuwe uitgaven voorzien van foto's, waarvan 
het merendeel niet eerder is gepubliceerd. Beide edi
ties van Kate ter Horsts boek kosten ƒ 15,- en zijn ver
krijgbaar in het Airborne Museum en in de boekhandel. 
Bestelling is ook mogelijk door overmaking van 
ƒ 18,50 (inclusief verzendkosten) op postbankreke
ning 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het 
Airborne Museum, onder vermelding van 'Een Regi- 
mental Aidpost' of 'Cloud over Arnhem'.
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Renovatie Airborne Museum 
begonnen

Majoor Digby Tatham-Warter 
overleden

De Polen van Driel helpen het 
Airborne Museum

Majoor Digby Tatham-Warter in 1944. 
(Foto Imperial War Museum, Londen)

Aan de door een aantal van onze leden georganiseerde 
loterij is inmiddels door middel van een brief bekend
heid gegeven.
In de handen van ons. Vrienden van het Airborne 
Museum, ligt het lot van deze loterij; het succes hier
van is afhankelijk van de leden. U doet toch ook mee?! 
Vrienden laten vrienden en het Airborne Museum 
toch niet in de steek?

Ten behoeve van de fondsenwerving voor de renova
tie van het Airborne Museum is een nieuwe aktie 
gestart. Het betreft de verkoop van het boek 'De Polen 
van Driel - De le Poolse Onafhankelijke Parachutisten
brigade van generaal-majoor Stanislaw Sosabowski 
tijdens de Slag om Arnhem in 1944’. Deze publikatie, 
die 152 bladzijden telt, 290 afbeeldingen bevat en een 
A4-formaat heeft, is in prijs verlaagd van ƒ 29,95 naar 
ƒ 25,-. Van elk verkocht exemplaar staan de distribu
teur en de verkoper samen ƒ 5,- af voor de herinrich
ting en verbouw van het museum. De schrijver, 
George F. Cholewczynski, steunt dit initiatief van 
harte.
De Oosterbeekse boekhandelaren Romijn en Meijer & 
Siegers doen mee met deze aktie, en uiteraard ook 
onze Vereniging via de verkoop in het Airborne 
Museum. Belangstellenden kunnen bij deze instanties 
terecht, maar zij kunnen de uitgave ook laten opstu
ren. Voor Nederland geldt dan dat ƒ 32,50 (inklusief 
verpakkings- en portokosten) moet worden overge
maakt op postgirorekening 4184300 t.n.v. Stichting 
Airborne Museum te Oosterbeek, onder vermelding 
van 'De Polen van Driel'.

In maart van dit jaar overleed in Kenya op 75-jarige 
leeftijd majoor Digby Tatham-Warter, tijdens de Slag 
om Arnhem commandant van 'A' compagnie van 2nd 
Parachute Battalion. Door zijn bijzondere verschijning 
werd hij een van de meest besproken officieren uit de 
slag. Tijdens de gevechten rond de brug in Arnhem 
droeg hij een bolhoed en een paraplu om op te vallen, 
omdat hij het wachtwoord van de dag niet kon ont
houden en ook om het moreel van zijn soldaten hoog 
te houden.
Toen op 21 september 1944 de strijd om de Rijnbrug 
voorbij was, werd de lichtgewonde Tatham-Warter 
krijgsgevangen gemaakt. Kort daarop wist hij te ont
snappen en dook hij onder bij de familie Wildeboer in 
Ede. Samen met de Édese verzetsorganisatie, waarvan 
Bill Wildeboer de leider was, hielp hij bij de organisa
tie van de ontsnappingsoperatie 'PEGASUS I' in de 
nacht van 22 op 23 oktober 1944. Daarbij werden onge
veer 120 man door de Duitse linies over de Rijn 
gebracht.
In 1946 emigreerde Tatham-Warter naar Kenya.
Een op hem gebaseerd personage kwam voor in de 
film 'Een brug te ver' uit 1977.
Voor zijn gedrag tijdens en na de Slag om Arnhem ont
ving Digby Tatham-Warter een hoge Britse onder
scheiding, de Distinguished Service Order.

In maart j.1. is een aanvang gemaakt met de renovatie 
van het Airborne Museum. De expositiezalen op de 
benedenverdieping zijn opnieuw geschilderd, de 
foto's en tekeningen vernieuwd, waarbij ook de inde
ling is aangepast. Wat volgt, is de verbetering van de 
verlichting. Deze eerste fase zal voor de zomer afge
rond zijn, zodat na de herdenkingen in september met 
de overige werkzaamheden begonnen kan worden. 
De fondswerving waarmee de renovatie bekostigd zal 
worden, loopt goed. Tot nog toe is een bedrag van 
ongeveer ƒ 150.000,- bij elkaar gebracht.
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Generaal-majoor John Frost 
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Generaal-majoor John Frost tijdens de herden
king in 1989. (foto: B. de Reus)
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afweken van de historische feiten.
Op 16 september 1978 werd.de verkeersbrug over de 
Rijn in Arnhem naar hem genoemd.
Hij fungeerde vele malen als 'leader pf the pilgrimage' 
in september, waarbij hij een bezoek aan het museum 
nooit oversloeg. Vaak kwam hij om elf uur 's ochtends 
rechtstreeks van Schiphol met de klacht: 'They didn’t 
give me any breakfast on board. Could I have a large 
whisky?'.
Een aimabele en dappere man is niet meer. Wij wensen 
zijn vrouw en kinderen sterkte en zullen hem missen. 
(A.G.)

Als 'lid voor het leven' hebben 
zich de volgende mensen 

aangemeld: mevrouw C.P. van de Ende-Voorwinden 
uit Oosterbeek, mevrouw R.C. Peeters uit Middel
burg, de heer en mevrouw Heerma van Vos uit 
Leeuwarden, de heer M.O. van de Mark uit Amster
dam, de heer W. Möller uit Oosterbeek en de heer H. 
Caperts uit Heelsum.

Deze Nieuwsbrief verschijnt 
kort voor de 49ste herdenking 
van de Slag om Arnhem. Het 
programma hiervan is inmid
dels in verschillende lokale en 
regionale kranten bekend
gemaakt.
Omdat veel leden niet in de 
regio Arnhem wonen, sluiten 
we bij deze editie traditiege
trouw het officiële pro
gramma bij, zodat ieder lid 
van de Vereniging op de 
hoogte is en eventueel kan 
deelnemen aan de herden
king.
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Na een langdurige ziekte is op 21 mei jongstleden 
generaal-majoor John Dutton Frost ovêifeden. Een 
ernstige hartkwaal ën kanker vellen zelfs de sterksten. 
Hij werd bijna 81 jaar. Velen wisten van zijn conditie, 
maar toch was het een schok het nieuws te vernemen. 
Hij was de laatst overgebleven bataljonscommandant 
van.de Slag om Arnhem, nadat enige maanden eerder 
brigadier Tommy Haddon van het toenmalige Border 
Regiment gestorven was. *
Frost werd in 1912 in India gebo
ren. Na zijn opleiding aan de mili
taire academie in Sandhurst werd 
hij benoemd bij de Camerionians. 
Op zijn verzoek werd hij inge
deeld bij de Special Air Service, 
waarna hij het 2e parachutisten
bataljon onder bevel kreeg. Daar
voor had hij als compagniescom
mandant de vermetele raid op 
Bruneval aan de noordkust van 
Frankrijk uitgevoerd. Daarbij 
werden de belangrijkste onderde
len van een Duitse radarinstalla- 
tie ter bestudering over zee mee
genomen. Zijn grootste roem 
oogstte hij met zijn bataljon in 
1944 als verdediger van het 
noordeinde van de brug in Arn
hem, van zondagavond 17 sep
tember tot de vroege donderdag 
daarop, twee maal zo lang als zijn 
opdracht luidde. Hij werd 
gewond en bracht de rest van de 
oorlog in krijgsgevangenschap 
door. Daarna was hij onder 
andere commandant van de 52e
Lowland divisie en bevelhebber van de Britse troepen 
in Malta en Libië. Na zijn pensionering in 1967 werd 
hij boer.
Frost was, evenals andere veteranen die bij het maken 
van de film 'Een brug te ver' adviseerden, niet geluk
kig met het resultaat omdat diverse scènes sterk
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Wandel-excursie trok veel 
belangstelling

Onze in het voorjaar begonnen actie om de inrichting 
van het nieuwe diorama in de kelder van het Airborne 
Museum door de Vrienden te laten financieren, loopt 
uitstekend.
Door de Nederlandse Vrienden is tot nu toe ruim 360 
vierkante decimeter achterwand aangekocht (= 360 x 
ƒ 25,-), terwijl vanuit Groot-Brittannië ca. 1600 Engelse 
ponden zijn bijgedragen. Dit geld gevoegd bij enkele

De heer M.J. Knottenbelt (links) geeft tijdens de excursie 
uitleg bij het punt waar hij in de nacht van 25 op 26 septem
ber 1944 over de Rijn terugtrok. Wiebo Boersma luistert 
aandachtig toe. (foto: A.J. van Hees)

bijzondere giften en het aandeel dat ten laste van de 
Verenigingskas komt, maakt dat momenteel ruim 
ƒ 51.000,- namens de Vrienden beschikbaar is voor de 
renovatie van het Airborne Museum. Hartelijk dank! 
En u weet: de girorekening bij de Postbank is nog 
steeds 4403641 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Air
borne Museum te Oosterbeek o.v.v. het aantal vier
kante decimeters achterwand.
(R. Fennema, penningmeester; 085-333406)

Loterij 'Facelift'
Dankzij de enthousiaste medewerking van zeer veel 
leden belooft onze loterij een groot succes te worden. 
Van de 10.000 loten was al meer dan de helft verkocht 
voordat de eerste periodieke trekking op 30 juli j.1. 
plaatsvond. Deze trekking werd belangeloos verricht 
door Mr. W.L. Docter van het gelijknamige notaris
kantoor in Oosterbeek. Hiervoor onze hartelijke 
dank!
Hartverwarmend waren de inzet en het enthousiasme 
waarmee verschillende leden de lotenverkoop ter 
hand namen. Zo verkochten drie leden samen meer 
dan 400 loten en nam een meisje de verkoop van loten 
in geheel Doorwerth voor haar rekening. Veel leden 
bestelden nog een of meer boekjes extra en tot in Zee
land, Limburg en Friesland bleek het mogelijk loten 
aan de man of vrouw te brengen.
Afgezien van de financiële voordelen voor de renova
tie van het museum, is dit van niet te onderschatten 
waarde voor de reclame voor ons museum en voor 
onze Vereniging van Vrienden.
Hoewel de loterij nog lang niet ten einde is, geeft dit 
door vele leden bereikte resultaat de werkgroep het 
vertrouwen dat zij met de organisatie van de 'Face- 
lift'-loterij goed werk verricht.
Een bijzonder woord van waardering voor de Ooster- 
beekse bedrijven die hun sympathie voor het museum 
en onze verloting uitdrukten in het beschikbaar stellen 
van vele, vaak waardevolle prijzen. Niet alleen de van 
oudsher in Oosterbeek bestaande bedrijven, maar ook 
vele later gevestigde winkels beseffen het belang van 
het Airborne Museum voor onze plaatselijke en regio
nale gemeenschap, en zij brengen dit op hartverwar
mende wijze tot uitdrukking.
Hoewel slechts weinig loten werden teruggezonden, 
heeft de werkgroep alle begrip voor de vaak princi
piële of met gezondheid verband houdende redenen 
die leidden tot terugzending, en natuurlijk kreeg zij 
ook te maken met reacties die minder bemoedigend 
waren. Deze zijn echter gemakkelijk op de vingers van 
een hand te tellen!
Zoals u uit het bovenstaande kunt begrijpen, gaat het 
goed met onze loterij. Ruim 5000 loten zijn reeds door 
de leden verkocht. Dit betekent dat nog ongeveer 5000 
loten hetzij bij leden zijn of nog bij de werkgroep lig
gen. Dat hindert met, want een ieder speelt mee in de 
maand van inzending en bovendien in de eindtrek- 
. "lg Op?5 d^ember- Ieder lot geeft dus twee prijs- 
he X i ƒ ? •• e" V°°r de gehele loteri)1 °P 25 Dat 
hebhe n W1) mJaar Hefst 400 Pri)2en ter beschikking 
zhnuhs^r3^6 Van de Pri'zen sneert, maar er 
een wmrrl'C CTS ronn*3 S een Pracbtige wandklok met 
een waarde van ƒ 800,-, een dure vouwfiets, etc..

Begunstigd door uitstekend weer vond op zaterdag 3 
juli de jaarlijkse excursie van de Vereniging Vrienden 
van het Airborne Museum plaats. Dit keer was het 
onderwerp 'operatie BERLIN'. De ca. 90 deelnemers 
werden 's ochtends ontvangen in het Airborne 
Museum, waar de heer Van Roekel een korte inleiding 
hield. Vervolgens vertrokken de groepjes excursie- 
gangers met korte tussenpozen voor een wandeling 
door de bossen van de 'Hemelse Berg' en de uiterwaar
den naar de Rijn. Onderweg werd uitleg gegeven door 
de heren Groeneweg en Van Roekel. Bij de Rijn ver
telde de speciale gast, de heer M.J. Knottenbelt, over 
zijn ervaringen tijdens de nachtelijke terugtocht over 
de rivier. De heer Knottenbelt had in het begin van de 
oorlog in Engeland een opleiding tot commando 
gehad. In september 1944 was hij Ie luitenant en com
mandant van de Dutch Liaison Mission, die tot taak 
had inlichtingen te verzamelen en de inzet van de bij 
Arnhem aanwezige verzetsgroepen te coördineren. 
Na het bezoek aan de plaats waar de overtocht heeft 
plaatsgevonden, werd de lunch gebruikt in de Con
certzaal, waarna in de Oude Kerk een uiteenzetting 
door de heer Duinhoven volgde. Vervolgens gingen 
de groepen via de Beneden-Weverstraat, waar de heer 
Voskuil vertelde over de straatgevechten in dat 
gebied, naar De Dam. Daar gaf de heer Maassen aan de 
hand van Duitse foto's uitleg.
Via de Hazenakker en de Pietersberg liepen de groe
pen daarna terug naar Hartenstein.
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Reprodukties van David 
Shepherds schilderijen 
verkrijgbaar

Een groepje excursiegangers poseert achter het Airborne 
Museum, (foto: A.J. van Hees)

Het Airborne Museum heeft toestemming gekregen 
van de Britse kunstenaar David Shepherd om eenma
lig reprodukties van zijn schilderijen 'Arnhem Bridge 
5pm The Second Day' en 'Oosterbeek Cross Roads - 22 
September 1944' uit te geven. Deze zijn verkrijgbaar in 
het museum en kosten ƒ 12,50 per stuk.

Enige tijd geleden werd in de uiterwaarden bij de 
Oude Kerk in Oosterbeek-Laag een afsluiter van een 
75mm Pack houwitser gevonden. Dit 'breech block', 
zoals de officiële Engelse benaming luidt, is afkomstig 
van een van de kanonnen van het Ist Airlanding Light 
Regiment Royal Artillery, dat in september 1944 zijn 
posities in de omgeving van de Oude Kerk had. Aan 
het eind van de Slag om Arnhem werden de kanonnen 
door hun bemanningen onklaar gemaakt door o.a de 
'breech blocks' en de richtkijkers te verwijderen. De 
afsluiter is overgedragen aan het Airborne Museum 
en zal in de toekomst te zien zijn in het nieuwe dio
rama dat in de kelder wordt gebouwd.

Herdenkings-envelop in het 
teken van de PEGASUS 
operaties
De herdenkings-envelop staat dit jaar in het teken van 
de operaties PEGASUS I en II uit 1944 en de daaruit 
voortgekomen PEGASUS Wandeltocht. Deze mars 
wordt dit jaar voor de tiende keer gelopen op zaterdag 
23 oktober. De herdenkings-envelop, waarop een 
kaartje van de route wordt afgebeeld, verschijnt op 17 
september in een oplage van 500 genummerde exem
plaren. Deze zullen worden voorzien van de dubbele 
Oranjezegel, die dit jaar op 5 mei werd uitgegeven. De 
zegels krijgen een poststempel met de datum 17 sep
tember 1993. De envelop wordt verkocht in het Air
borne Museum en kost ƒ 5,-.

Gesigneerde herdenkings- 
enveloppen 1992 verkrijgbaar
De vorig jaar door het Airborne Museum uitgegeven 
herdenkings-envelop stond in het teken van No. 2 
(Dutch) Troop, No. 10 (Interallied) Commando.
Tijdens zijn bezoek aan het Airborne Museum op 3 juli 
j.1 heeft de heer Knottenbelt, die in september 1944 als 
le luitenant en commandant van de Dutch Liaison 
Mission fungeerde, 100 resterende exemplaren van 
deze envelop gesigneerd. Deze exemplaren zijn voor 
vijf gulden per stuk verkrijgbaar in het Airborne 
Museum.

In 1992 verscheen het door Bob de Graaff geschreven 
boek 'Spion in de tuin - King Kong voor en na zijn 
dood'. Deze publicatie volgde zes jaar nadat de Neder
landse overheid de onder haar berustende documen
ten over de dubbelspion Christiaan Lindemans, beter 
bekend als King Kong, had vrijgegeven. Die openbaar
making had destijds onder andere het boek 'King 
Kong; leven, dood en opstanding van een verrader' 
(auteur Frans Dekkers) tot gevolg.
Bob de Graaff heeft met name gebruik gemaakt van 
archivalia die sinds die tijd (na 1986) boven water zijn 
gekomen. Hij heeft een lofwaardige poging gedaan 
nog openstaande vragen te beantwoorden. Hoe vaak

De prijzen voor de verschillende trekkingen worden 
onder toezicht van Mr. Docter verdeeld en iedere win
naar krijgt persoonlijk bericht. Bovendien worden de 
trekkingslijsten in het plaatselijke nieuwsblad 'Hoog 
en Laag en op een bijlage van onze Nieuwsbrief 
gepubliceerd.
De attenties voor de leden die twee of meer boekjes 
loten aan de man brachten, worden bij de afwikkeling 
van de loterij toegezonden.
Mocht u nog loten in uw bezit hebben en ondanks uw 
pogingen geen kans zien ze te verkopen, stuur ze dan 
terug. Behalve door de leden worden de loten name
lijk ook door ons verkocht bij allerlei festiviteiten zoals 
zomermarkten en -feesten, open dagen van krijgs
macht tonderdelen, de Nijmeegse Vierdaagse, de Air
borne Wandeltocht en de Pegasus Wandeltocht. Het 
zou zonde zijn als ergens loten blijven liggen want u 
zult begrijpen dat dit initiatief pas geslaagd is als we 
het volle rendement uit die 10.000 loten halen, en in 
december het daarmee overeenkomende bedrag, na 
aftrek van de onkosten, aan het museum ter beschik
king kunnen stellen.
Liever dan teruggezonden loten ziet de werkgroep dat 
u extra boekjes aanvraagt. U kunt hiervoor kontakt 
opnemen metC. van Roekel, telefoon 085-333261. De 
gevraagde loten worden u dan zo spoedig mogelijk 
toegestuurd.
Het resultaat van de eerste trekking staat op de bij 
deze Nieuwsbrief gevoegde lijst 
(Werkgroep 'Facelift'-loterij)

- -
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Boek 'Arnhem after Arnhem' 
gepresenteerd

Onderscheiding voor Airborne- 
veteraan

Op 19 mei j.1. werd in het Airborne Museum 'Harten- 
stein' het boek 'Arnhem after Arnhem - The Arnhem 
and Oosterbeek Civilians Fight for Survival' gepre
senteerd. De samensteller, de Britse Airborne veteraan 
Robert Stopforth, overhandigde het eerste exemplaar 
aan de burgemeester van Renkum, drs. J.W.A.M. 
Verlinden.
In deze publicatie zijn verhalen opgenomen van bur
gers uit de gemeenten Arnhem en Renkum, die hun 
ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog op papier 
hebben gezet. De weergegeven gebeurtenissen von
den met name tijdens en na de Slag om Arnhem plaats, 
maar ook de periode voor 17 september 1944 komt aan 
bod.
De vijf (Engelstalige) hoofdstukken bevatten in totaal 
67 verhalen, waarvan een aantal reeds eerder (in het 
Nederlands) werd gepubliceerd. Deze uitgave van 
Stop Press Books Grimsby telt 403 pagina's, is geïllu
streerd met tekeningen van de heer Dave Hutson en 
kost ƒ 35,-. Belangstellenden kunnen contact opnemen 
met de heer Gerrit Willink, van Toulon van der Koog- 
weg 86,6862 FG Oosterbeek, tel. 085-332638.

heeft Lindemans Prins Bernhard ontmoet? Wat heeft 
de prins aan hem verteld? Heeft King Kong de opera
tie Market Garden verraden? Het boek gaat vooral in 
op een aspect dat tot nu toe nauwelijks aandacht heeft 
gekregen: de periode tussen de Slag om Arnhem en de 
ontmaskering en arrestatie van King Kong, meer dan 
een maand later. Uit 'Spion in de tuin' blijkt dat Linde
mans juist in die tijd een vaste bezoeker was van het 
hoofdkwartier van Prins Bernhard, en dat deze aan
vankelijk niet twijfelde aan de betrouwbaarheid van 
King Kong.
Het boek is zeer aan te bevelen. De pocket-uitgave 
(van de SDU Uitgeverij; ISBN 90-12-08005-3) telt 224 
pagina's en is voor ƒ 39,90 verkrijgbaar bij de reguliere 
boekhandel.

In september a.s. wordt ons Britse lid Mr. Eric W. Mills 
'Member of the Order of the British Empire' (MBE). 
Eric Mills krijgt de onderscheiding voor zijn verdien
sten tijdens de Tweede Wereldoorlog en voor zijn 
diensten aan de Britse gemeenschap in zijn woon
plaats Stavanger, Noorwegen. Tijdens de oorlog 
diende Eric als gunner/driver bij het Ist Airlanding 
Light Regiment Royal Artillery en hij nam deel aan 
operaties in Noord-Afrika, Italië, Arnhem en Stavan
ger. Tijdens de Slag om Arnhem vocht hij met zijn een
heid in het Benedendorp in Oosterbeek. In 1984 keerde 
hij voor het eerst terug om deel te nemen aan de her
denkingen.
(E. van Dam)

In het kader van de renovatie van het Airborne Museum hangen Eef Vellinga en 
benedenzalen, (foto: B. de Reus)

Tegenover de koffiekamer in het Airborne Museum 
hangt de 'ideeënbus', waarin bezoekers hun opmer
kingen en suggesties over het museum kwijt kunnen. 
Van nu af aan zullen we in iedere Nieuwsbrief enkele 
van deze 'pennevruchten' opnemen.
1. Geen suggesties, maar een dank je wel omdat alles in 
dit museum er zo keurig uitziet! Jammer genoeg 
bestaan musea als deze, zonder al die oorlogen was 
dat niet nodig. Maar dit museum vervult zijn functie 
optimaal en niet in het minst omdat het zo goed ver
zorgd is.
2. Bij de instrumenten uit een zweefvliegtuig staat 
'hoogtemeter, blijven staan op 1020 feet'. Deze 1020 is 
echter geen hoogte in feet, maar druk in millibar; een 
soort barometer dus, zoals ze ook nu nog in zweef
vliegtuigen als onderdeel van de hoogtemeter terug te 
vinden zijn.
3. Excellent presentation but one very small error. 
Noticed wedding ring is shown on right hand of 101 
Airborne Div. paratroeper. We always wear our wed
ding ring on the left hand.

4_____
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H. Bruggeman overleden

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar

Thema-middag op 
zondag 12 decem
ber a.s.

Utrechtseweg 232 
6862 AZ Oosterbeek
Tel. museum 085-337710

Redactie:
Drs. R.P.G.A. Voskuil
C. van Roekel
G.H. Maassen jr. (085-337515)

Onze voorzitter heeft hem tijdens het afscheid op ont
roerende wijze herdacht. Het was gevoelig en Henk 
waardig. Gelukkig heeft hij in het ziekenhuis kunnen 
vernemen dat het streefbedrag voor de renovatie van 
het museum gehaald zou worden.
Wat jammer dat hij het resultaat niet zal kunnen zien, 
althans niet in persoon.
(A.G.)

il ji E ii rö
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Kolonel b.d. H. Bruggeman is na een korte ziekte 
overleden. Hij was van 13 december 1977 tot 1 juni 
1986 (vanaf 1 april 1980 als penningmeester) en van 17 
juli 1990 tot het einde van zijn dagen (ook als pen
ningmeester) bestuurslid van de Stichting Airborne 
Museum. Vooral gedurende de periode waarin spon
sors voor de uitbreiding en renovatie van het museum 
werden gezocht, was hij onvermoeibaar ondanks het 
feit dat teleurstellingen hem bepaald niet bespaard 
bleven omdat stellige toezeg
gingen plotseling zonder reden 
ingetrokken werden. Een streng 
beheerder van de penningen 
was hij, en terecht. Ook was hij, 
het moet gezegd, wat onge
naakbaar in zijn persoonlijke 
benadering tot zijn mede
bestuursleden en medewerkers.
Gesloten en puur zakelijk. Tot 
gelukkig, een jaar of wat gele
den. Langzaam aan ontpopte hij 
zich tot een warme, belangstel
lende en humoristische collega 
met wie wij tijdens vergaderin
gen en zijn veelvuldige werkbe
zoeken per week veel plezier 
hadden. 'Dag heren van het 
goede leven' was steevast zijn 
begroeting. Zijn koffie stond 
inmiddels al wel klaar omdat 
wij zijn auto hadden zien aan
komen. Vervolgens nam hij de 
rekeningen door die betaald 
moesten worden en stelde hij 
spitse vragen over mogelijke 
onduidelijkheden.
Zijn onafscheidelijke pijp ging 
keer op keer uit en zijn aanste
ker was altijd zoek. 'Waar is die 
vlammenwerper van je?', vroeg hij dan en na veel 
gegrom maar ook veel gelach vertrok hij tevreden 
naar het gemeentehuis om met administrateur Ad 
van Veggel het nodige te regelen. Berry, Wybo en ik 
hebben de beste herinneringen aan deze ontmoetin
gen met de volledig ontdooide Henk.

Memorial Service op de Airborne Begraafplaats, 
zondag 19 september 1993.
(foto: B. de Reus)

Traditiegetrouw organiseert 
onze vereniging weer een the
ma-middag. Dit jaar zal deze 
niet op zaterdag plaats vinden 
maar op ZONDAG-middag 12 
december. Wij komen hiermee 
tegemoet aan de wens van 
leden die ons herhaalde malen 
hebben gevraagd om eens een 
thema-middag op zondag te 
organiseren omdat zij door hun 
werk of door andere omstan
digheden op zaterdag nooit in 
de gelegenheid zijn een dergelij
ke bijeenkomst bij te wonen. 
Ook dit jaar wordt de middag 
gehouden in de Concertzaal, 
Benedendorpsweg tegenover 
de Oude Kerk te Oosterbeek 
(telefoon 085-332046).
Het programma wijkt deze keer 
wat af van de voorgaande jaren. 
Via het Bevrijdingsmuseum in 
Groesbeek is de vereniging erin 
geslaagd de documentaire 
'Krieg am Niederrhein' te 

huren. Deze Duitse film geeft een indringend beeld 
van de strijd tijdens operatie Market Garden en gedu
rende de daarop volgende maanden in het 
Nederlands/Duitse grensgebied. Hij bestaat uit drie 
delen, van ieder meer dan een uur. We hebben beslo
ten deze keer twee van de drie delen te draaien.

II rij
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De nieuwe 'Roll of Honour'

Op 19 september j.l. ontving ons lid mw. G.J.H. (Truus)

Loterij Facelift

2

Nieuwe vertaler voor de 
Nieuwsbrief

Renovatie van het Airborne 
Museum

Daartussen wordt een pauze gehouden. Opgemerkt 
moet worden dat het commentaar bij de film in het 
Duits is, zonder Nederlandse ondertitels.
Tijdens deze thema-middag zal ook de nieuwe editie 
van de 'Roll of Honour’ aan de leden worden gepre
senteerd. De middag begint om 14.00 uur en eindigt 
om ca. 17.00 uur.

Op 1 september j.l. zijn de bouwactiviteiten in de kel
der van het museum begonnen. De voormalige stook- 
kelder wordt gereed gemaakt voor het nieuwe diora
ma, terwijl tegelijk onder de serre een nieuwe

Oosterhaar uit handen van de Britse ambassadeur Sir 
David Miers de versierselen die behoren bij de onderschei
ding Member of the British Empire (M.B.E.). Links de 
Britse militaire attaché Lt.-Col. föhn Young. Zie ook 
Nieuwsbrief No. 50.
(foto: B. de Reus)

Tijdens onze thema-middag in december zal de 
nieuwste uitgave van de Roll of Honour van de Slag 
om Arnhem worden gepresenteerd. Deze uitgave is 
geheel herzien en up to date gemaakt. Dit is een hei
dens karwei geweest voor degenen die bij de uitvoe
ring betrokken waren. Het kostte ontzettend veel tijd 
voordat het manuscript bij de drukker kon worden 
afgeleverd. Helaas bleek het onmogelijk te zijn om het 
boek voor de septemberherdenking gereed te hebben 
en we hebben kwaliteit boven snelheid laten prevale
ren. De nieuwe, geheel herziene, 3e druk is uitgege
ven in de sinds vorig jaar door de vereniging gehan
teerde uitvoering (zie onder andere 'Who was who'), 
en met opzet gedrukt in een ook voor ouderen goed 
leesbare, duidelijke letter.
Vanaf de thema-middag op 12 december is het boek 
voor ƒ 25,- te koop, hetgeen voor een boekwerk van 
die kwaliteit, bestaande uit ca. 250 pagina's, en met 
veel foto's en enkele kaarten zeer goedkoop is. De 
vereniging ziet dit werk als een ideële uitgave en heeft 
de bedoeling de prijs binnen het bereik van iedere 
beurs te houden.
(C. van Roekel)

Sinds het verschijnen van de vorige Nieuwsbrief heb
ben drie trekkingen van de Faceliftloterij plaatsgevon
den, waarvan u de lijsten met winnende nummers bij
gesloten aantreft.
Van de 10.000 loten zijn er reeds 7001 ingeleverd en 
betaald. De werkgroep beschikt nog over 100 loten. 
Een eenvoudig rekensommetje leert dat nog 2899 
loten bij de leden zijn. Dit betekent dat ca. 290 leden 
nog niet hebben gereageerd. Dat is niet zo erg, als er 
maar iets met die loten gebeurt. Het zou zonde zijn 
wanneer zij ongebruikt in een lade blijven liggen. In 
dat geval kunnen ze beter worden teruggestuurd in 
de portvrije antwoordenvelop, die gelijktijdig met de 
loten is toegezonden.
De totale opbrengst van onze loterij bedraagt tot nu 
toe ƒ 35005,-. Een mooi bedrag, waarmee we heel 
tevreden kunnen zijn. Maar toch: het zou jammer zijn 
als loten verloren gaan door onachtzaamheid of ver
geetachtigheid. Vanwege de tijd die ons nog rest tot 
de hoofdtrekking op 15 december a.s., doen wij voor 
de laatste keer een beroep op u: doe uw best en zorg 
dat voor 31 november 1993 alle loten verkocht zijn, 
zodat we een maximaal rendement uit de actie halen! 
Onverkochte loten kunt u terugsturen naar: 
Werkgroep 'Loterij Facelift', Utrechtseweg 232, 6862 
AZ Oosterbeek. Nieuwe boekjes kunt u bestellen bij 
C. van Roekel: 085-333261. Namens de werkgroep 
'Loterij Facelift', alvast bedankt!
(C. van Roekel)

Sinds mei 1984 werd de Nieuwsbrief in het Engels 
vertaald door mevrouw A.G. (Toos) Meeuwsen uit 
Den Haag. Veel zorg en tijd besteedde Toos aan dit 
werk, dat ze geheel belangeloos voor de vereniging 
deed. Wanneer de Nederlandse tekst aan haar werd 
opgestuurd, duurde het meestal maar een paar dagen 
voor de Engelse vertaling bij de redactie in de bus lag. 
Dan begon voor de redacteur het knip- en plakwerk 
om de tekst en de foto's gereed te maken voor de 
drukker. Inmiddels zijn wij overgegaan op het per 
computer verwerken van de tekst van de Nieuwsbrief 
en de Ministory. Toos Meeuwsen heeft in verband 
daarmee het vertaalwerk overgedragen aan andere 
leden van onze vereniging, Cathrien en Peter Clark. 
Zij runnen samen in Deurne het Vertaalbureau 
Doublé Write. Ook Peter en Cathrien verrichten hel 
vertaalwerk geheel belangeloos, en met name de snel
heid waarmee de floppy met de vertaalde tekst wordt 
geretourneerd aan de redactie spreekt zeer tot de ver
beelding. Hoewel wat laat (zij hebben inmiddels al 
twee nummers van de Nieuwsbrief vertaald), heet de 
redactie hen beiden van harte welkom.
In kleine kring wordt binnenkort op passende wijze 
afscheid genomen van Toos Meeuwsen, waarbij wel 
moet worden vermeld dat Toos gelukkig beschikbaar 
blijft voor incidenteel vertaalwerk.
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Wie helpt mee?

3
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Vrijwilligers en museale 
activiteiten

De renovatie van het Airborne Museum (onder leiding van 
Gerritsen Bouwgroep B.V. uit Renkum) vordert gestaag, 
(foto: B. de Reus)

Er blijft echter nog een aantal werkzaamheden over 
waarvoor vrijwilligers gezocht worden. Hieronder 
wordt in het kort aangegeven (a) waaruit het werk 
bestaat, (b) waar het gedaan kan worden en (c) wan
neer het klaar moet zijn.
1. Bij drie kaarten moet een legenda worden gemaakt.

a. Schilderwerk met wrijfletters, b. Thuis,
c. Eind januari '1994.

2. Het maken van grote teksten voor de nieuwe expo
sitie.
a. Plakletters op PVC aanbrengen, b. Museum en 
thuis, c. Eind december.

3. Hulp bij het ophangen van nieuwe foto's.
b. Avondwerk in het museum,
c. November, december.

Vrijwilligers kunnen contact opnemen met 
W. Boersma, telefoon in het museum 085-337710 of 
privé 08380-39633.

Zoals u weet, heeft de vereniging zich sinds jaren het 
lot aangetrokken van de kanonnen en de tank die bij 
het Airborne Museum staan. Door noeste arbeid van 
velen van ons zijn zowel de tank als de 17-ponders 
behoed voor een droevig lot en zijn ze nog alleszins 
het bekijken waard. Velen onder u zullen zich nog de 
spontane actie van 'Geef een tegel' tijdens een van 
onze jaarvergaderingen herinneren. Dit resulteerde 
toen in zoveel tegels en toezeggingen dat de tank

twee jaar bezig met het fotoarchief van meer dan 2000 
foto's in de computer te brengen. De vertaling en cor
rectie van de Duitse teksten in de nieuwe opstelling 
zijn in handen van J. Wieringa uit Doorwerth, H. 
Becher uit Bocholt (Duitsland) en P. Geers uit 
Zutphen. De aanvullingen en correctie van de Engelse 
teksten worden gedaan door A. Groeneweg uit 
Doorwerth en J. van Slooten uit Oosterbeek. Eugène 
Wijnhoud plakt en snijdt de nieuwe foto's en teksten. 
Een aantal mensen assisteert de heer De Reus met het 
aanleggen van de bekabeling voor de nieuwe video's. 
De heer Jansen heeft de afgelopen maanden alle 
wapens schoongemaakt en weer ingevet. Met mede
werking van het Bevrijdingsmuseum uit Groesbeek 
heeft J. van Ommeren uit Budelsloot een huis voor het 
sluitstuk van de 75mm Pack houwitser nagemaakt. 
Het is nauwelijks van het origineel te onderscheiden. 
Jasper Oorthuys uit Dieren maakt momenteel nieuwe 
figuren bij de maquette van de Horsa zweefvliegtui
gen. Een tiental is reeds opgesteld. De heer Wandel uit 
Oosterbeek werkt aan een overzichtskaart met foto's 
die in de koffiekamer wordt aangebracht. Hierop zijn 
de verschillende fiets- en wandelroutes over het slag
veld te zien. De bijbehorende beschrijvingen zijn in 
het museum te koop. De heer Van Riet uit Arnhem is 
bezig met het restaureren van de kast van de radioset 
WS no.18, die enige tijd geleden op de plaats van een 
toenmalige verbindingspost werd gevonden. Het ligt 
in de bedoeling dat een modelbouwvereniging in 
Friesland onder leiding van P. van Kempen uit 
Reduzum (Roordahuizen voor andere Nederlanders) 
deze winter de maquette van de Rijnbrug zal onder
houden.

Enige tijd geleden heeft in de Nieuwsbrief een oproep 
gestaan voor leden die bereid waren als vrijwilliger 
werkzaamheden voor het Airborne Museum uit te 
voeren. Op deze oproep zijn diverse reacties binnen
gekomen. Hoewel niet aan alle wensen voldaan kon 
worden, zijn momenteel verschillende leden voor het 
museum aan het werk. Hieronder volgt een overzicht 
van de werkzaamheden die op dit moment door vrij
willigers worden gedaan of die al gedaan zijn.
De heer Vastenhout uit Schaarsbergen heeft het foto
archief bijgewerkt. De heer Van der Kwast uit 
Oosterbeek corrigeert nu de fotoalbums en typt zono
dig de teksten over. De heer De Ruyter uit Arnhem 
loopt alle negatieven na en i....  -
contactafdrukken. De heer Jacobs uit Spijkemsse is al

kelderruimte gegraven wordt. Deze ruimte is voor 
diverse doeleinden te gebruiken, maar in de eerste 
plaats bestemd voor wisselexposities.
Half november zai de Arnhemse kunstschilder Huub 
Milder met het maken van de dioramawand begin
nen. De heer Milder heeft enige jaren geleden ook de 
schildering in het diorama met de jeep en het 6-pon- 
der kanon gemaakt. Eind januari zal het werk gereed 
zijn waarna begonnen kan worden met de verdere 
inrichting van het diorama.
Begin november wordt een aanvang gemaakt met het 
schilderen en herinrichten van de expositiezalen. 
Hiervoor zijn drie maanden uitgetrokken. De overige 
werkzaamheden zullen dan zo mogelijk begin 1994 
uitgevoerd worden. De renovatie staat onder leiding 
van W. Boersma (bestuurslid van de Stichting 
Airborne Museum), die ook de plannen nader uitge
werkt heeft. Tijdens de renovatie blijft het museum 
geopend. Het is onvermijdelijk dat bezoekers overlast 
van de renovatie ondervinden, maar geprobeerd zal 
worden deze zo klein mogelijk te houden. Een deel 
van de werkzaamheden zal door vrijwilligers gedaan 
worden. Een oproep hiervoor staat elders in deze 
Nieuwsbrief. Wanneer iemand vragen of suggesties 
heeft, kan hij overdag altijd contact opnemen met de 
heer Boersma, die meestal in het museum te bereiken is.

de fotoalbums en typt

maakt waar nodig nieuwe
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Poles Apart

Rectificatie

4

Twee vermiste soldaten 
herbegraven

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.
(foto: B, de Reus)

Van de heer J.J. Lorys uit Londen ontvingen wij de 
volgende correctie op Ministory XXXVI. Op pagina 3, 
de derde regel, staat als nieuwe Commander in Chief 
van het Poolse leger Kosnkowski; dit moet zijn K. 
Sosnkowski.

In januari van dit jaar werden in een tuin in 
Oosterbeek de stoffelijke resten ontdekt van twee sol
daten van C Company The Border Regiment. De gra
vendienst van de Koninklijke Landmacht, vertegen
woordigd door le luitenant Jongen, adjudant Bolle en 
sergeant le klas Van de Vliet, heeft voortreffelijk werk 
verricht door hen binnen korte tijd te identificeren. 
Via de Britse ambassade, in persoon van de militaire 
attaché Lieutenant-Colonel John Young, werden hun 
gegevens bevestigd. Het betrof Private Ernest Ager en 
Private Douglas Lowery, die tot dusver waren ver
mist. Op 8 oktober j.1. zijn zij begraven op het Arnhem 
Oosterbeek War Cemetery (Airborne Kerkhof) in 
Oosterbeek. Zeventien 'old comrades' kwamen over 
op kosten van het Britse ministerie van defensie. Zij 
droegen de kisten ten grave. Tijdens deze ceremonie 
waren o.a. aanwezig de Britse militaire attaché en zijn 
echtgenote, Brigadier James Howard (secretary of the 
Border Regiment) en zijn vrouw, Major Charles Gray 
van het le Bn The Border Regiment en Stuart 
Eastwood, curator van het Border Museum.
Het was een waardig eerbetoon aan twee strijders 
voor onze vrijheid. Helaas zal het ongeveer een jaar 
duren voordat hun graven van een zerk zullen zijn 
voorzien. Tot dat tijdstip zal op hun graf een voorlo
pige vermelding worden geplaatst (Lowery: 25 C 1, 
Ager: 25 C 4). Als bijzonderheid dient te worden ver
meld dat The Last Post werd geblazen op de bugel die 
tijdens de eerste herdenking in 1945 bespeeld werd en 
die zich thans bevindt in het museum van het Border 
Regiment in Carlisle.
(A.G.)

Eindelijk is dan onder de titel 'Poles Apart - The 
Polish Airborne at The Battle of Arnhem' de volledige 
(Engelstalige) editie verschenen van het boek 'De 
Polen van Driel', dat in maart 1990 in het Nederlands 
werd uitgegeven. Destijds moest Jan Bonman van 
Uitgeverij Lunet uit Naarden, gezien de beschikbare 
ruimte, de oorspronkelijke tekst met 30% snoeien en 
bovendien herschreef hij de vertaling van de Engelse 
tekst in populair Nederlands. Het aantal foto's in de 
Engels/Amerikaanse editie is drastisch beperkt, maar 
de tekst is nu volledig, èn aangevuld met gegevens 
die de auteur (ons lid George F. Cholewczynski) sinds 
1989 heeft verkregen. Het boek telt 318 pagina's, die 
het verhaal vertellen van de le Poolse Onafhankelijke 
Parachutistenbrigade. Vanaf de geboorte van 
Stanislaw Franciszek Sosabowski (de latere oprichter 
en commandant van de brigade) op 8 mei 1892 tot en 
met een parade van veteranen in de straten van 
Warschau (1992), wordt een indringend beeld gege
ven van het wel en wee van Poolse soldaten in den 
vreemde, met name gedurende de periode 1940-1945. 
Van de 23 hoofdstukken hebben er 15 (209 pagina's) 
betrekking op operatie Market Garden, voornamelijk 
de gebeurtenisen in Driel en Oosterbeek. Sarpendon 
(New York) en Greenhill Books (Londen) hebben 
samen de publicatie het licht doen zien, en deze is 
onder andere verkrijgbaar bij het Airborne Museum 
voor ƒ 52,50. Als u de uitgave opgestuurd wilt krijgen, 
moet u ƒ 60,50 (inclusief verpakkings- en portokosten) 
overmaken op girorekening 4184800 t.n.v. Airborne 
Museum te Oosterbeek, onder vermelding van 'Poles 
Apart'. De levering kan enige tijd duren omdat de 
importeur eveneens vooruitbetaling vraagt.
(A.G.)

behalve op tegels ook nog op het huidige platform 
gezet kon worden. Bovendien konden de bevrijders 
van de Veluwe geëerd worden met een schitterende 
marmeren plaat met daarop het wapen van het 
Canadese Lord Strathcona Horse Regiment, dat in 
1945 grote delen van ons land bevrijdde. Helaas sloeg 
echter ook hier het vandalisme toe en zag men kans de 
zwarte marmeren plaat met grind te beschadigen. Om 
dergelijke onaangename ervaringen in de toekomst te 
voorkomen, is het plan opgeval om het grind te ver
wijderen en de omgeving te bestraten. Gulle gevers 
hebben inmiddels stenen en trottoirbanden beschik
baar gesteld. Uit de verbouwing komt voldoende 
rood zand vrij om te kunnen gebruiken bij het bestra
ten. Wat ons ontbreekt, zijn mensen die één of twee 
zaterdagen willen helpen. Het zou natuurlijk heel erg 
fijn zijn als onder die mensen een paar stratenmakers 
zijn, want behalve hulptroepen voor het 'koeliewerk' 
zijn ook mensen nodig die een goed stukje bestrating 
kunnen leveren. In het voorjaar van 1994 zal dit werk 
moeten plaatsvinden. Toch vragen we nu reeds of er 
leden, of vrienden of kennissen van leden, zijn die ons 
dan willen helpen. Het zou een prachtige aanvulling 
kunnen zijn op de interne vernieuwing van het muse
um. Voor nadere inlichtingen en aanmeldingen kunt 
u terecht bij C. van Roekel, telefoon 085-333261.
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Kunstschilder Huub Milder legt de laatste hand aan de 
achterwand van het nieuwe diorama.
(foto: B. de Reus)
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De excursie van 3 juli en de 
themamiddag van 12 de
cember werden druk be
zocht.
Het scholenproject liep 
ook in 1993 goed.
Dankzij de verzekerings
maatschappij 'Het Zilve
ren Kruis' konden weer 
tien zwaar gehandicapte 
veteranen worden uitge

nodigd voor de septemberherdenking.
De vereniging was met een propaganda/verkoop- 
stand aanwezig bij de Airborne Wandeltocht, de 
Pegasus Wandeltocht, de viering 80 jaar Koninklijke 
Luchtmacht op de vliegbasis Eindhoven (twee 
dagen), de reünie van verzetsmensen te Nunspeet, de 
veteranen-reünie te Oosterbeek, en de Luchtvaart- 
beurs in de Jaarbeurs te Utrecht (twee dagen).
De totale opbrengst voor het Airborne Museum en 
voor de vereniging was respectievelijk ƒ 3887,15 en 
ƒ 3654,-.
Twee nieuwe boeken werden door de vereniging uit
gegeven. In april verscheen 'Een Regimental Aidpost' 
door wijlen mevrouw Kate ter Horst-Arriëns, in

Het aantal leden steeg mede dankzij de nieuwe wer
vingsfolder van 1014 naar 1127. Dit ondanks het feit 
dat 9 ledeii hun lidmaatschap opzegden, 18 Neder
landse en 13 Britse leden werden afgevoerd wegens 
nalatigheid in betaling, en 14 leden overleden. In 
totaal kreeg de vereniging er 167 leden bij, waarvan 10 
voor het leven. Door overlijden ontvielen ons me
vrouw J.M. van Kooten-van Brummelen en de heren 
A. van Maanen, G.J.J.M. van Vaessen, F.P.K. de Jong, 

P.H. Jolink, J.W.H. Klein, 
H. Braam, H. Bruggeman, 
G. Shepherd, J.P. Barnett, 
F. Young, J.E. Nicolson, 
W. Wright en E. Coleman. 
Vier Nieuwsbrieven en 
Ministeries verschenen, en 
vanaf nr. 50 waren deze in 
een nieuw jasje gestoken.
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MUSEUM

Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de 14e 
Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergade
ring, van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum Oosterbeek. De bijeenkomst wordt gehou
den in ZALENCENTRUM LEBRET (Lebretweg 51 te 
Oosterbeek, telefoon 085-333168) op zaterdag 9 april 
a.s., aanvang 14.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Notulen Algemene

Ledenvergadering van
3 april 1993

3. Algemeen Verslag 1993
4. Financieel Verslag 1993
5. Verslag Kascommissie
6. Begroting 1994
7. Bestuursverkiezing
8. Benoeming reservelid 

Kascommissie
9. Rondvraag 

10. Sluiting 
Toelichting bij punt 7 van 
de agenda.
Aan de beurt van aftreden 
zijn mevrouw J.M. de 
Langen en de heer W.T. de 
Ruyter. Beiden stellen zich 
herkiesbaar. Volgens arti
kel 8 van de statuten kun
nen leden een tegenkandi
daat stellen. Een voordracht hiertoe dient uiterlijk 10 
dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secreta
resse (Utrechtseweg 232,6862 AZ Oosterbeek) te wor
den ingediend, ondertekend door minstens 10 leden 
en vergezeld van een bereidverklaring van de kandi
daat, die lid moet zijn van de vereniging en meerder
jarig.
De financiële stukken zullen u separaat worden toe
gezonden. Een half uur voor de aanvang van de ver
gadering zal het verslag van de Kascommissie ter 
inzage liggen.
Na afloop van de vergadering zal een film worden 
vertoond.
(Het bestuur)



Roll of Honour gepresenteerd

Oproep van de penningmeester

Loterij facelift

ƒ 53.000,- van Airborne Runners

2

Leden die hun contributie voor het jaar 1994 nog niet 
hebben betaald, wordt verzocht dit zo spoedig moge
lijk te doen. Een individueel lidmaatschap bedraagt 
ƒ 20,- en een gezinslid maatschap ƒ 30,- per jaar. 
Het gironummer van de vereniging is 4403641.

Op 15 december j.1. verrichtte notaris Docter uit 
Oosterbeek de laatste trekking van onze loterij. Zoals 
u weet, speelden alle ingeleverde en betaalde loten 
hierin mee, hetgeen betekende dat 153 prijzen een 
eigenaar kregen. Deze zijn inmiddels verstuurd of 
thuisbezorgd, hetgeen een niet te onderschatten klus 
was voor de leden van de werkgroep. Hierna werd de 
loterij afgesloten met het toekennen van de bonus
geschenken aan degenen die verschillende tientallen 
loten hadden verkocht. Ruim zestig leden hadden 
kans gezien zo'n huzarenstukje te verrichten.
De toppers waren de dames Rieken (220) en Feith 
(137) en de heer Purmer met maar liefst 433 loten. 
Zonder de andere verkopers tekort te willen doen, 
want we weten wat een tijdrovende bezigheid het 
was, willen we deze 'verkoopkampioenen' extra 
bedanken.
Er werden precies 7607 loten verkocht en de bruto 
opbrengst was dus ƒ 38.035,-. Onze totale onkosten 
(prijzen, drukwerk, porto) bedragen ongeveer ƒ 5000,- 
zodat we binnenkort ruim ƒ 33.000,- kunnen overdra
gen aan het bestuur van de Stichting Airborne 
Museum. Dit mooie resultaat werd bereikt door de 
gezamenlijke inspanning van bijna alle leden. 
Bovendien bracht de loterij de naam van ons museum 
en van de vriendenkring door het hele land, hetgeen 
weer resulteerde in een aanzienlijke ledentoename. 
De hoofdprijs, een schitterende wandklok met een 
winkelwaarde van ruim ƒ 800,-, viel ten deel aan 
mevrouw Van Tongeren uit Oosterbeek.

In de studio van Bal Bedrijfsvideo werken Berry de Reus en 
Joop Bul aan de audio-visuele presentatie voor het ver
nieuwde Airborne Museum.
(foto: Jenneke Bal)

Ons rest nu nog de afwikkeling en de verantwoording 
van onze financiële 'handel en wandel' aan de 
gemeente Renkum, maar we durven nu al wel te zeg
gen: 'Het was bereveel werk, maar het was de moeite 
waard en we hebben het met plezier gedaan'. 
Overigens hoeft niemand ons de komende 25 jaar te 
vragen voor de organisatie van een loterij! 
(C.v.Roekel)

zowel de Nederlandse als de Engelse taal, en op 
12 december zag de vernieuwde versie van de 'Roll of 
Honour' van J.A. Hey het licht.
Door de vereniging werd een Panasonic Video 
Presenter aan het Airborne Museum geschonken. 
Deze wordt nu ook gebruikt op de verkoopstands om 
videobanden over de Slag om Arnhem te vertonen. 
De toegezegde aanschaf van een nieuwe vitrine werd 
i.v.m. de renovatie van het museum verschoven naar 
1994. De loterij en de verkoop van vierkante decime
ters achterwand van het nieuwe diorama, beide ten 
behoeve van de renovatie, zijn een succes geworden. 
(J.M. de Langen)

Op de thema-middag van 12 december j.1. werd de 
nieuwe editie van de 'Roll of Honour' aan de leden 
van onze vereniging gepresenteerd. Sinds de eerste 
druk in 1986 waren zoveel nieuwe feiten aan het licht 
gekomen dat het de hoogste tijd werd om alle muta
ties in de bestaande tekst op te nemen. Dankzij het 
vele werk van Jan Hey, Chris van Roekel en Truus 
Oosterhaar is dit werk tot een goed einde gebracht. In 
een van de volgende Ministories zal uitgebreid wor
den ingegaan op een aantal nieuwe gegevens die in 
deze 'Roll of Honour' zijn verwerkt.
Het boek telt 230 pagina's, die onder andere relevante 
gegevens bevatten van alle ten gevolge van de Slag 
om Arnhem om het leven gekomen Geallieerde mili
tairen. Het is verkrijgbaar in het Airborne Museum 
(ƒ 20,-) of door storting van ƒ 27,50 (incl. verpakkings- 
en portokosten) op giro 4403641 t.n.v. Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum o.v.v. 'Roll of 
Honour'.

Begin 1993 nam de heer Harm Altena uit Heelsum het 
initiatief om met een sponsorloop geld bijeen te bren
gen voor de renovatie van het Airborne Museum. Er 
werd gekozen voor de marathonloop in New York. 
Dertig sporters uit Oosterbeek en omgeving besloten 
hieraan mee te doen.
Na negen maanden van intensieve training vertrok de 
groep naar Amerika om daar op 14 november j.1. de 
marathon te lopen. Alle dertig slaagden erin de 
42 kilometer en 195 meter met succes uit te lopen. 
Daarmee brachten zij in totaal 53.000 gulden bijeen, 
die door verschillende sponsors was toegezegd.
Op vrijdag 17 december 1993 werd het bedrag via een 
cheque op feestelijke wijze overgedragen aan de 
Stichting Airborne Museum. De voorzitter van de 
stichting, de heer J.W.A.M. Vertinden, dankte de 
Airborne Runners voor deze fantastische aktie, waar- 
bij zij op een originele en sportieve manier een reus
achtig bedrag voor de verbouw en vernieuwing van 
het Airborne Museum hadden bijeengebracht.



Boekennieuws
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Museum-weekend 
en boekenbeurs

Schuttersputten 
worden beschermd

In dit herdenkingsjaar worden in het Airborne 
Museum iedere week Britse, Duitse en Nederlandse 
kranten van dezelfde week in 1944 tentoongesteld.

Vijftig jaar geleden
Van de vondsten was het meest interessant een kaart 
met de röntgenfoto op naam van SS Sturmbannführer 
Sepp Krafft, de commandant van het bovengenoemde 
16e bataljon, dat op zondag 17 september 1944 het 3rd 
Parachute Battalion en het Reconnaissance Squadron 
verhinderde direct door te stoten naar de verkeers- 
brug in Arnhem. Of hij daarbij kiespijn had, is echter 
niet na te gaan. Zijn kaart en de andere papieren zijn 
opgenomen in het archief van het museum. Een kleine 
selectie daaruit is tijdelijk tentoongesteld in een vitri
ne in de eerste zaal.

Op 16 en 17 april a.s. wordt het jaarlijkse museum
weekend gehouden. In het Airborne Museum zal op 
die twee dagen aandacht worden besteed aan de res
tauratie van museale voorwerpen, die in de afgelopen 
tijd als aanwinst konden worden begroet.
Op zaterdag 7 mei is in het museum de boekenbeurs, 
waar vele oude en nieuwe boeken over de Tweede 
Wereldoorlog en in het bijzonder over de Slag om 
Arnhem te koop zullen zijn.

Een opmerkelijke vondst
Getipt door een kennis kwam het Airborne Museum 
onlangs in contact met een aannemer die werkzaam
heden verrichtte aan een huis in Arnhem. Op de bega
ne grond waren onder de vloer een aantal Duitse 
papieren gevonden. De heer Boersma onderzocht de 
kruipruimte en daar bleek naast duizenden glasscher
ven, puin en rommel ook een deel van de administra
tie van een SS-tandartsenpost te liggen.

Kort geleden verscheen het boek 'History of the Polish 
Parachute Badge - Polish Airborne Forces in World 
War 11' door).]. Lorys. Het boek bevat een historische 
inleiding en een lange lijst met 6200 namen van Poolse 
en Geallieerde militairen die gedurende de Tweede 
Wereldoorlog de Poolse para badge verdienden.
Deze publicatie kan worden besteld door het zenden 
van een Eurocheque ter waarde van 10 Engelse 
Ponden naar The Polish Institute and Sikorski 
Museum, 20 Princes Gate, London SW7 1PT, England.

Op verschillende plaatsen in de bossen in de gemeen
ten Renkum en Arnhem bevinden zich nog schutters
putten uit de Slag om Arnhem. In de afgelopen vijftig 
jaar zijn de meeste weliswaar volgeslibt met bladeren 
en zand, maar ze zijn vaak toch nog goed zichtbaar in 
het terrein.
De putten zijn van historisch belang omdat ze beho
ren tot de weinige tastbare overblijfselen uit septem
ber 1944. Hun ligging geeft inzicht in de strategie en 
het verloop van de strijd.
De nog aanwezige mangaten bestaan echter uit 
natuurlijk materiaal en zijn zeer kwetsbaar. Om ze 
voor totale verdwijning te behoeden, heeft de 
Vereniging Vrienden zich in het najaar van 1993 
schriftelijk tot de beide gemeentebesturen gewend en 
hen gevraagd de overgebleven putten te beschermen. 
Het gaat hierbij om locaties op de Hemelse Berg en de 
Bilderberg in Oosterbeek, en op de Johannahoeve 
(Arnhem).
Het gemeentebestuur van Renkum heeft inmiddels 
positief gereageerd. De betrokken putten zullen wor
den aangegeven op de zgn. 'boslegger', zodat mede
werkers die belast zijn met het beheer en het onder
houd van de bossen weten waar ze liggen. Op die 
manier kunnen ze niet per ongeluk worden dichtge
gooid. Het is beslist niet de bedoeling ze te gaan uit
graven en ze tot een toeristische trekpleister te maken. 
Van Arnhem is helaas nog niets vernomen.

Luitenant Jongen van de Gravendienst legt de stoffelijke 
resten bloot van een Britse soldaat.
(foto: B. de Reus)

De vondst bestond voornamelijk uit tandenkaarten 
(gebitskaarten) en röntgenfoto's met betrekking tot 
Duitse militairen.
Op de kaarten staat bij de naam helaas slechts zelden 
de eenheid vermeld, maar bij nadere bestudering 
blijkt dat het voornamelijk gaat om soldaten van het 
SS Ausbildungs- und Ersatz Bataillon 12, dat in de 
Coehoorn-kazerne in Arnhem was gelegerd. Ook zijn 
er enkele papieren van het SS Ausbildungs- und 
Ersatz Bataillon 16, waarvan eenheden in Oosterbeek 
lagen in september 1944.
Uit de aanwezigheid van een Engelse krant van april 
1945 zou kunnen worden afgeleid dat het materiaal 
na de oorlog bij het opruimen van het huis onder de 
vloer is terechtgekomen.



Stoffelijke resten gevonden

Reactie op Ministory No. 40
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De Stichting
Airborne Herdenkingen

Mijn bezwaar richt zich tegen de benaming krijgsge
vangenen. Immers, de toen geldende Conventie van 
Gerieve van 1929 bepaalt in artikel 32 nadrukkelijk dat 
het verboden is krijgsgevangenen te benutten voor 
gevaarlijke werkzaamheden. De zaak ligt dan ook 
anders: krachtens punt 3 van 'The Instrument of 
Surrender' van 4 mei 1945, waarbij ook de Duitse troe
pen in Nederland capituleerden, was het Duitse 
opperbevel verplicht alle verdere geallieerde bevelen 
"on any subject", "without argument or comment" uit 
te voeren.
Voor ons land kreeg een en ander een nadere uitwer
king in de bepalingen van de Wageningse capitulatie: 
het Duitse opperbevel kreeg de plicht opgelegd een 
Duitse pionier-brigade aan te wijzen voor de ruiming 
van de (Duitse) mijnenvelden in Nederland, die deze 
taak onder Duitse leiding en geallieerd toezicht had te 
vervullen. Daartoe werd aangewezen de Pionier 
Brigade Draeger in de "Festung" Hoek van Holland. 
Het personeel van deze brigade kreeg aldus de on
geregelde status van "capitulant" - ter onderscheiding 
van "krijgsgevangen". In de praktijk werd zoveel 
mogelijk het bepaalde in de conventie van 1929 op 
hen toegepast.
Dat de bevolking van ons land deze Duitse militairen 
na 5 mei 1945 voor krijgsgevangenen hield is begrijpe
lijk: zij waren dat echter niet! Omdat ik van juli 1945 
tot juli 1946 met deze mensen heb gewerkt - in 
Limburg, Noord Brabant en Gelderland - meen ik 
gekwalificeerd te zijn het misverstand recht te zetten. 
(Mr. F.J.N. Engel, Haarlem)

Op donderdag 20 en maandag 24 januari j.1. werden 
op een terrein in het noordwestelijke deel van 
Oosterbeek (op het voormalige landgoed De 
Sonnenberg, in het gebied tussen de Utrechtseweg en 
de Valkenburglaan) door de Gravendienst van de 
Koninklijke Landmacht de stoffelijke resten geborgen 
van twee Britse militairen. Luitenant HJ.R. Jongen en 
zijn mannen waren opgeroepen nadat Hans van der 
Velden uit Renkum bij graafwerkzaamheden op men
selijke resten was gestoten. In het kader van gemeen
telijk beleid om toekomstige bouwterreinen e.d. te 
onderzoeken op mogelijk aanwezige munitie en 
explosieven, was Hans ter plekke in de weer geweest 
met zijn metaaldetector. Voor het vervoeren van een 
dergelijk apparaat is een ontheffing van het college 
van burgemeester en wethouders vereist.
De experts van de Gravendienst vonden onder ande
re een embleem van The Glider Pilot Regiment, een 
portefeuille, een gouden zegelring met initialen, een 
officiers fluitje, een zilveren sigarettendoos, een horlo
ge, een Lee En field geweer met bajonet, en een para
chutistendolk. Van slechts één soldaat werd de sche
del met een volledig gebit gevonden.
Luitenant Jongen heeft goede hoop dat het met de 
benodigde hulp van onder andere de Britse autoritei
ten nog vóór de 50e herdenking tot een identificatie 
kan komen. Leden van onze vereniging die menen 
relevante informatie te kunnen aandragen, wordt ver
zocht contact op te nemen met de redactie van deze 
nieuwsbrief.

Aan het eind van zijn lezenswaardige Ministory 
No.40 over de (ruiming van) mijnenvelden in en om 
Oosterbeek, zou - zo vrees ik - de auteur het slacht
offer kunnen zijn van een toen nog al eens heersend 
misverstand. Hij schrijft dat na 5 mei '1945 de ruiming 
van de mijnenvelden onder toezicht van de Royal 
Engineers geschiedde door krijgsgevangen Duitse 
poiniers, en vermeldt dat deze "nadat een veld door 
hun commandant 'schoon' was verklaard in linie over 
het terrein werden gestuurd". Daargelaten dat deze 
controle-methode inderdaad niet ongebruikelijk was, 
dient in het oog te worden gehouden dat deze vorm 
alleen effectief was ten opzichte van anti-personeel- 
mijnen...

In juli 1992 werd de Stichting Airborne Herdenkingen 
officieel een feit. Deze stichting werd opgericht met 
als doel het vaststellen en coördineren van het officië
le programma van de jaarlijkse herdenkingen van de 
Slag om Arnhem. Daarnaast moeten de juridische en 
financiële aspecten van de verschillende herdenkings
activiteiten worden gebundeld en gestroomlijnd.
De stichting is als volgt samengesteld. In het algeme
ne bestuur zitten vertegenwoordigers van verschil
lende organisaties die zich met de herdenkingen en de 
activiteiten eromheen bezig houden. Ook de voorzit
ter van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum maakt daarvan deel uit. De betrokken 
gemeenten hebben een adviseur aangewezen om de 
vergaderingen van het algemene bestuur bij te 
wonen.
Het dagelijkse bestuur wordt gevormd door een voor
zitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een pen
ningmeester. De commissaris der Koningin en de bur
gemeesters van Arnhem, Ede, Heteren en Renkum 
hebben zitting in de Stuurgroep, die zich voorname
lijk bezig houdt met de hoofd lijnen en de officiële 
aspecten van het programma.
Voor de herdenkingen van dit jaar is het Coördine
rend Comité 1994 opgericht. Dit bestaat uit het 
dagelijkse bestuur van de Stichting Airborne 
Herdenkingen, de gemeentelijke adviseurs en een 
vertegenwoordiger van de Provinciale Militaire 
Commandant en van de (regionale) Politie.
Met het oog op de 50ste herdenking van de Slag om 
Arnhem is voor secretariële en organisatorische 
ondersteuning een beroepskracht aangetrokken. Hel 
secretariaat is gevestigd in het gemeentehuis van 
Renkum: mw. M. van Tilburg, Postbus 9100, 6860 HA 
Oosterbeek, tel. 085-348220.
Onze leden, met name degenen die Arnhem-veteraan 
zijn, worden er wellicht ten overvloede op gewezen 
dat voor bepaalde activiteiten, waaronder de 
Memorial Service op de begraafplaats, toegangskaar
ten vereist zijn. Via het bovengenoemde secretariaat is 
hierover desgewenst meer informatie te verkrijgen. 
(Margriet van der Velden, Bureau Voorlichting 
Gemeente Renkum).
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* MUSEUM

Museum, bezichtiging van het nieuwe diorama van 
de 75mm Pack houwitser in de kelder van het muse
um, en indeling van de deelnemers in groepen. 
Vanaf 11.30 uur: Vertrek van de groepen voor een 
wandeling naar het Benedendorp via de Paasberg.

Vanaf 12.30 uur:
LUNCH in de Concert
zaal in het Benedendorp. 
13.30 uur:
Korte lezing over de artil
lerie bij Arnhem door de 
heer W. Boersma.
Vanaf 14.00 uur:
Vertrek van de groepen 
voor een wandeling naar 
de voormalige posities 
van Nos. 1,2, en 3 'battery' 
in de omgeving van de 
Oude Kerk. Op deze posi
ties zal uitleg worden ge
geven door de gidsen Chr. 
van Roekel, H. Duinhoven 
en R. Voskuil.
Vanaf ca. 16.00 uur:
Groepen wandelen terug 
naar het Airbome Museum. 

Ca. 16.30 uur: Einde excursie.
De totale lengte van de route bedraagt ca. 3,5 km. Ook 
bij regenachtig weer zal de tocht doorgang vinden, 
dus goede regenkleding wordt aangeraden.
De leiding van de excursie is in handen van Chris van 
Roekel. U kunt zich opgeven door overschrijving van 
ƒ 27,50 op girorekening 4403641 t.n.v. de Vereniging 
Vrienden van het Airbome Museum in Oosterbeek, 
onder vermelding van 'excursie'. Voor dit bedrag ont
vangt u de koffie bij ontvangst, de lunch in de 
Concertzaal en de excursiegids.
Het maximale aantal deelnemers bedraagt ca. 100. 
Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van 
binnenkomst. De sluitingsdatum voor de inschrijving 
is 4 juni.

Wandel-excursie op zaterdag 
18 juni a.s.
De excursie van de Vereniging Vrienden van het 
Airbome Museum zal dit jaar voor een belangrijk deel 
worden gewijd aan de rol die het Ist Airlanding Light 
Regiment - Royal Artillery speelde nadat haar drie 
'batteries' posities hadden ingenomen rond de Oude 
Kerk in Oosterbeek-Laag.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de gevechten 
op de Paasberg.
Het programma van deze wandel-excursie, die wordt 
gehouden op zaterdag 18 juni a.s., ziet er als volgt uit: 
10.30-11.30 uur: Ontvangst met koffie in het Airbome

m 
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Op de Paasberg zal de heer J. Kardol uitleg geven over 
de strijd in dit gedeelte van Oosterbeek, waarbij de 
nadruk zal liggen op de rol van de 21st Independent 
Parachute Company.

NIEUWSBRIEF No. 54, mei 1994

In de nieuwsmedia in binnen- en buitenland wordt al 
regelmatig bericht over de komende herdenkingen. 
Na de grote herdenkingen van D-Day in Normandië 
rond 6 juni, zal de aandacht zich concentreren op 
Operatie Market Garden.
Duizenden veteranen en hun familieleden zullen in 
september naar Nederland komen. Maar niet alleen 
op de dagen rond de 17e van die maand zal men 
worden herinnerd aan de 
Slag om Arnhem.
Ook in de weken daarvoor 
en daarna zal door middel 
van o.a. exposities, lezin
gen en het uitkomen van 
nieuwe boeken de periode 
van september 1944 tot 
leven worden gebracht. 
In het volgende nummer 
van de Nieuwsbrief zullen 
we melding maken van 
zoveel mogelijk nieuws dat 
verband houdt met de 50e 
herdenking van de Slag 
om Arnhem. Het augustus
nummer zal daarvoor wor
den uitgebreid met een aan
tal extra pagina's.

Renkums burgemeester Vertinden en
Brünning heffen het glas bij de presentatie van de 'Airbome 
wijn' op 17 maart 1994.
(Foto: B. de Reus)



'Airborne wijn' verkrijgbaar

Tentoonstelling september 1944

2

Onderdak voor veteranen 
gezocht

Onbekende soldaat 
geïdentificeerd

Zoals bekend, wordt in september a.s. een record aan
tal veteranen verwacht die de 50e herdenking van de 
Slag om Arnhem willen bijwonen. De stichting 'Lest 
We Forget', die zorg draagt voor de opvang van de 
pelgrims, schat hun aantal op minstens drieduizend. 
Veel mensen hebben inmiddels onderdak aangebo
den, maar er zijn toch nog heel veel logeeradressen 
nodig.
Mocht u in september a.s. veteranen en hun familiele
den onderdak willen bieden, bel dan even 08380- 
19239 of 085-437938.

Ter gelegenheid van de 50e herdenking van de Slag 
om Arnhem heeft de wijnimporteur Brünning uit 
Bemmel een speciale 'Airborne wijn' op de markt 
gebracht.
Een deel van de winst die wordt gemaakt bij de ver
koop van deze wijn is bestemd voor het Airborne 
Museum. Bij de presentatie van de wijn op 
17 maart j.1. heeft de heer Brünning de eerste duizend 
gulden voor de renovatie van het museum overgedra
gen. De wijn is verkrijgbaar bij de slijters in Arnhem, 
Oosterbeek en Ede en in het Airborne Museum. 
De prijs per fles is ƒ 8,95.

De heer A.J. Gieling uit Oosterbeek kreeg vlak na de 
Slag om Arnhem van de Duitsers de opdracht om 
samen met andere burgers gesneuvelde Britse solda
ten te begraven bij de spoorlijn Utrecht-Arnhem, ten 
noorden van Station Oosterbeek-Hoog. Onder de ge
sneuvelden bevond zich een officier. Alle persoonlijke 
bezittingen moesten aan de SS-ers worden overhan
digd, maar de heer Gieling zag kans een gouden bro
che met diamantjes, het 'Pay Book' en een foto, die hij 
aantrof op het lichaam van de officier, te verbergen. 
Uiteindelijk overleefde alleen de sierspeld de Tweede 
Wereldoorlog, en de heer Gieling schonk deze later 
aan het Airborne Museum.

Het Engelstalige boek, dat 272 bladzijden telt, wordt 
uitgegeven door Brassey's (Londen - New York, 
ISBN 0-008-041318-8, hardcover). Vanwege de zeer 
hoge verpakkings- en portokosten verkoopt het 
Airborne Museum deze uitgave niet. Wie het boek wil 
bestellen, kan dit doen via de reguliere boekhandel. 
Boekhandel H. de Weerd (Middellaan 34, 7314 GC 
Apeldoorn, tel.055-552181) kan het boek leveren voor 
ƒ 81,50 (inclusief ƒ6,50 porto).

De samenstellers zoeken voor deze tentoonstelling 
afbeeldingen die niet per sé in Arnhem, Oosterbeek of 
Driel moeten zijn gemaakt, maar die in ieder geval 
wèl een relatie hebben met de slag.
Het kunnen foto's zijn van Duitsers op weg naar het 
gevechtsgebied, van gewonden op transport naar zie
kenhuizen, van ondergedoken of krijgsgevangen sol
daten van het luchtlandingsleger of van overvliegen
de transporttoestellen of jachtvliegtuigen. Omdat nog 
regelmatig blijkt dat onbekend fotomateriaal ergens 
op zolder, in een lade of een portefeuille wordt 
bewaard, doen de samenstellers een beroep op de 
lezers van dit blad.

Als u meent op de een of andere manier te kunnen 
helpen door tijdelijk materiaal uit te lenen of een rele
vante tip te geven, aarzel dan niet contact op te nemen 
met het Gemeentearchief Renkum (Geert Maassen), 
Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek, telefoon 085- 
348303 (overdag) of 085-340142 ('s avonds).

Uit het desbetreffende massagraf bij de Dreijenseweg 
konden na de bevrijding twee soldaten en een luite
nant van het Parachute Regiment niet worden geïden
tificeerd. Zij werden op het Airborne Kerkhof begra
ven in Plot 6, rij B, onder de zerken 18, 19 en 20.

Van donderdag 8 september tot en met donderdag 
27 oktober 1994 wordt in het gemeentehuis van 
Renkum te Oosterbeek een tentoonstelling gehouden 
met betrekking tot de Slag om Arnhem. In samenwer
king met het Gemeentearchief Arnhem en het 
Airborne Museum 'Hartenstein' zal het Gemeente
archief Renkum een expositie samenstellen van foto's 
die in september 1944 door burgers zijn gemaakt.

'Urquhart of Arnhem'
Kort geleden verscheen de biografie TJrquhart of 
Arnhem, The Life of Major-General R.E. Urquhart 
C.B. D.S.O.' door John Baynes.
Generaal Urquharts naam is het meest bekend gewor
den door zijn rol in de Slag om Arnhem. Van de 22 
hoofdstukken in Baynes' boek handelen er dan ook 
zeven over september 1944. Maar ook de andere 
perioden van zijn leven leveren historisch interessan
te chapiters op. Urquhart besteedde 34 van zijn 
levensjaren in het leger. Hij begon zijn militaire carriè
re als jong officier in de 'Highland Light Infantry', en 
vervolgens diende hij in 1938 en 1939 in India. 
Gedurende de Tweede Wereldoorlog was hij, voordat 
hij werd benoemd tot commandant van de Ist British 
Airborne Division, o.a. stafofficier bij de beroemde 
51st Highland Division vanaf de Slag om El Alamein 
tot het einde van de strijd in de woestijn in Noord- 
Afrika. Hierna commandeerde hij een brigade in 
Sicilië en Italië.
In het begin van de vijftiger jaren speelde hij een 
belangrijke rol in de strijd tegen de communistische 
terroristen in het toenmalige Brits Maleisië.
Zijn laatste functie was die van commandant van de 
Britse troepen in Oostenrijk. In 1955 verliet hij de mili
taire dienst om tot 1969 een hoge post te bekleden in 
de Britse staalindustrie. Urquhart overleed op 13 
december 1988.
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Speciale herdenkingszegels 
verkrijgbaar

Informatie gevraagd over lokatie 
van foto

Ter gelegenheid van de 50e herdenking van Operatie 
Market Garden zal de Nederlandse Vereniging voor 
Erinnofilie een aantal herdenkingszegels uitgeven. 
Dit zijn geen postzegels maar echte 'herdenkingsze
gels'. Daarnaast geeft de vereniging nog enkele spe-

Hoewel van de meeste foto's van de Slag om Arnhem 
bekend is waar ze zijn gemaakt, zijn er toch nog enke
le waar we de lokatie niet van weten. De in deze 
Nieuwsbrief gepubliceerde foto werd gemaakt door 
de AFPU-fotograaf Smith op 19 september 1944. De 
foto toont het droppen van voorraden door Stirling 
bommenwerpers. Vermoedelijk heeft Smith deze foto 
gemaakt in het westelijke deel van Oosterbeek. Wie 
herkent de plaats waar deze foto is genomen of wie 
denkt een stukje informatie te kunnen geven? Alle 
reacties kunnen worden doorgegeven aan Geert 
Maassen, Gemeentearchief Renkum, telefoon 085- 
348303 (overdag) of 085-340142 ('s avonds).

Op het Groesbeek Memorial staat als vermist ver
meld: WATLING Stanley E., luitenant, 301782, B.E.M., 
28 jaar, 19 september 1944, 156e Bataljon, The 
Parachute Regiment. Majoor R.L.J. Pott, toentertijd 
commandant van de A-Compagnie van het 156e Bn, 
verklaarde dat It. Watling ten oosten van de 
Dreijenseweg dodelijk werd getroffen.
In 1992 werd de broche herkend door de weduwe van 
It. Watling. Op 31 oktober van dat jaar verzocht ik de 
Commonwealth War Graves Commission te willen 
onderzoeken of de luitenant in graf 6.B.19 de vermiste 
Stanley E. Watling kon zijn. Op grond van de onder
bouwde bewijsvoering werd begin december j.1. 
bekend dat er alle aanleiding is om aan te nemen dat 
dit juist is. Het was een grote verrassing dat begin 
januari van dit jaar vastgesteld kon worden dat op het 
graf reeds een nieuwe steen is geplaatst met bovenaan 
de inscriptie 'Believed to be'.

tergrond, en op het schuurtje/tuinhuisje met paal rechts. 
(Foto: Imperial War Museum)

Mevrouw Watling toonde zich bijzonder dankbaar 
dat deze zaak tot een goed einde werd gebracht. 
'Het is een grote troost nu te weten dat de dierbaarste 
persoon in mijn leven nu te midden van zijn vrienden 
rust', schreef zij. Dit bemoedigende resultaat werd 
bereikt door een nauwe samenwerking met de heren 
Gieling, H. Tiemens, W. Tiemens, Majoor Pott en 
H.L. Roëll.
(J.A. Hey)
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Luitenant-ter-zee Wolters 
overleden

De Polen van Driel helpen het 
Airborne Museum

zich reeds 
groep

Sinds april 1993 loopt een aktie waarbij de distribu
teur en de verkopers van het boek 'De Polen van 
Driel' gelden inzamelen ten behoeve van de renovatie 
van het Airborne Museum. Van elk verkocht exem
plaar van deze publikatie wordt ƒ 5,- beschikbaar 
gesteld voor het goede doel.
Per 1 januari j.1. waren 135 exemplaren verkocht; en 
mede gezien dat succes hebben de betrokkenen 
(onder meer de Oosterbeekse boekhandelaren Romijn 
en Meijer & Siegers, en onze vereniging) besloten 
voorlopig te blijven meewerken aan de aktie. Tot het 
eind van dit jaar is het boek voor de verlaagde prijs 
van ƒ 25,- te koop.
De 152 bladzijden tekst en foto's vertellen voorname
lijk het verhaal van het aandeel van de soldaten van 
de le Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade in 
de Slag om Arnhem. Degenen die het boek per post bij 
het Airborne Museum willen bestellen, dienen ƒ 32,50 
(inclusief verpakkings- en portokosten) over te maken 
op giro 4184300 t.n.v. Stichting Airborne Museum te

Oosterbeek, onder vermelding van 'De Polen van 
Driel'.
Na 1 december a.s. is de prijs van dit door ons lid 
George F. Cholewczynski geschreven standaardwerk 
ƒ30,-.

ciale herdenkingsenveloppen uit die zullen worden 
gefrankeerd met de Market Garden postzegel. 
Informatie over deze uitgaven en intekenformulieren 
kunt u krijgen bij het Airborne Museum, telefoon 085- 
337710.

Onlangs maakte luitenant H. Jongen van de Graven
dienst van de Koninklijke Landmacht bekend dat bin
nenkort de stoffelijke resten van een onbekende Britse 
militair zullen worden begraven op de Arnhem 
Oosterbeek War Cemetery. De resten waen in januari 
1991 langs de Sonnenberglaan in Oosterbeek opgegra
ven, maar daarbij werd helaas geen schedel gevon
den. Mede daardoor kon slechts worden vastgesteld 

„„ld„„t van de Royal Engineers betreft.

Op 8 april j.1. is, volgens de overlijdensadvertentie 
in NRC/Handelsblad, 'na een moeizame levens
avond' gestorven Arnoldus Wolters, op de leeftijd 
van 81 jaar.
Wolters was na de Duitse inval in 1940 naar Groot 
Brittannië gevlucht. Op de eerste dag van Operatie 
Market Garden landde hij als luitenant-ter-zee le 
klasse Koninklijke Marine in een glider ten westen 
van Reijerskamp bij Wolfheze. Hij zou, als Militair 
Commissaris namens het Militair Gezag, assistent van 

.de stadscommandant van Arnhem worden als de 
luchtlandingsoperatie was geslaagd.
Uiteindelijk fungeerde hij als tolk en ondervrager van 
krijgsgevangenen, en ook stelde hij de mate van 
betrouwbaarheid van burgers vast. Hij vergezelde 
divisie-arts Graeme Warrack naar Arnhem om met 
Duitsers de evacuatie van Britse gewonden te regelen. 
Een hachelijke taak als Nederlander.
Hij had vanuit Engeland een teddy-beer meegebracht 
als cadeau voor zijn in Nederland achtergebleven 
kind, overtuigd als hij was van de overwinning. Toen 
hij in de nacht van 25 september over de Rijn wist te 
ontsnappen, nam hij de beer maar weer mee.
Hij eindigde zijn loopbaan als hoofdcommissaris van 
politie in Rotterdam. Wolters bezocht het Airborne 
Museum o.a. bij de opening in 1978 en later. Het 
bescheiden verslag over zijn belevenissen in septem
ber 1944 berust in het archief van het museum.
(A.G.)

Scholenproject in een nieuw jasje
De renovatie van het museum heeft vanzelfsprekend 
ook gevolgen voor de opzet van het scholenproject, 
dat al vele jaren door de Vereniging Vrienden voor 
het museum wordt verzorgd. In deze jaren zijn dui
zenden kinderen door middel van dit project voorge
licht over de gebeurtenissen in 1944.
Het introduktie-deel van het project is aangepast en 
zal op een nieuwe wijze aan de leerlingen worden 
aangeboden. Het is de bedoeling dat iedere klas of 
groep zich splitst in een aantal werkgroepen, die ieder 
een speciale opdracht krijgen. Op school wordt dit al 
voorbereid door middel van leesstukken. In het muse
um nemen de groepen dan de diorama's als startpunt 
voor hun bezoek omdat deze de realiteit het beste uit
beelden. Daarna worden de bij het onderwerp beho
rende delen van de collectie bezocht en door middel 
van opdrachten bestudeerd. De nieuwe video-films 
zullen hierbij ook een rol spelen. Hierna krijgen de 
leerlingen de tijd om het gehele museum te bekijken. 
Terug op school beschikt de leerkracht over een aantal 
groepen met verschillende kennis. Tiet is dan de 
bedoeling dat door onderlinge gesprekken de ervarin
gen worden uitgewisseld. De zo opgedane kennis kan 
dan worden gebruikt voor het eigenlijke werkstuk. 
Voor alle deelnemers stelt de vereniging een map 
beschikbaar met een zeer bijzondere luchtfoto van de 
Rijnbrug in Arnhem, genomen in november 1944. 
Omdat in dit jaar zeer veel scholen worden verwacht, 
heeft de vereniging 4000 van dergelijke mappen 
besteld. Dankzij een gul gebaar van onze drukker 
Linders-Adremo, krijgen we de 4000 fotovellen met 
foto's van de Slag om Arnhem cadeau!
Inmiddels hebben de eerste groepen 
gemeld, waaronder waarschijnlijk een groep van 
ruim 1000 Engelse schoolkinderen die in juli komt. 
Hiervoor is een Engelse versie van het project beschik
baar. Tevens zal dit jaar een begin worden gemaakt 
met het ontvangen van leerlingen uit het speciale 
onderwijs.
Indien er onder u personen zijn die, vooral bij de gro
te Engelse groep, een helpende hand willen bieden, 
dan zijn zij van harte welkom en kunnen zij contact 
opnemen met C. van Roekel, telefoon 085-333261.
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De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar

Nog enkele weken scheiden ons van de 50e herden
king van de Slag om Arnhem, die in de dagen tussen 
14 en 18 september a.s. zal plaatsvinden.
Naast het officiële programma vinden voor, tijdens en 
na de herdenkingsdagen nog tientallen andere evene
menten plaats. Het gaat hierbij om tentoonstellingen, 
lezingen, concerten, exposities, filmvoorstellingen, 
etc.. AI deze evenementen, voor zover deze in de 
regio Arnhem plaatsvin
den, zijn opgenomen in een 
folder, die is samengesteld 
door de Stichting Airborne 
Herdenkingen. Een exem
plaar van de folder is bij 
deze nieuwsbrief bijgeslo
ten.
Hoewel bij de samenstel
ling is gestreefd naar het 
geven van een zo compleet 
mogelijk overzicht, is het 
mogelijk dat bepaalde eve
nementen ontbreken. Dit 
kan zijn omdat het gaat om 
een besloten bijeenkomst 
of omdat een bepaald eve
nement pas is aangemeld 
na het drukklaar maken 
van de folder.

Het nieuwe diorama van de opstelling van 75mrn Pack 
houwitsers in de uiterwaarden bij de Oude Kerk in 
Oosterbeek, dat voor een belangrijk deel werd gefinancierd 
met gelden van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum.
(Foto: Bern/ de Reus)

In Memoriam Hendrika van 
der Vlist
Oosterbeek, 4 mei 1994. Dodenherdenking: achter het 
gemeentehuis stond de kermis opgesteld. Aan de 
voorzijde, op het besloten plein, sprak Hendrika van 
der Vlist, volkomen sereniteit uitstralend - haar dag
boek '44-'45 als een spiritueel testament in haar hand - 
om de gevallenen voor onze bevrijding te gedenken. 
Ze beschreef de soldaten, jongens, als gewonden in 
Schoonoord, 'vriend of vijand' mensen zonder haat. 
Ze bracht deze mensen heel dichtbij, ze zag het ster
ven, voor het eerst in haar leven, en herdacht dit met 
ons. Na de oorlog spoorde zij nabestaanden op en
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Toen is zij naar huis gere
den in de rolstoel, naar 
binnen gedragen en ver
der achtergelaten in haar 
eigen omgeving, klaar 
voor de nacht waarin zij 
zich zou overgeven aan 
haar bevrijding. Een scho
ner einde voor haar had
den mensen niet kunnen 
bedenken.
Ieder jaar in september 
herdenken wij de verloren 
slag in verbondenheid, die 
is uitgegroeid tot een bron 
van kracht. Hendrika's 
boek 'Die dag in septem
ber' eindigt bij het begin 
van deze ontwikkeling, 
op de eerste september- 
herdenking in 1945 op 
het Airborne Kerkhof: 

'Schoolkinderen, die ook door het vuur gingen. En op 
de graven leggen ze bloemen. Geen graf is meer zon
der bloemen. Lijkt het zo, of breekt de zon door?' 
Hoeveel schoolkinderen heeft zij geholpen de zon 
weer te zien doorbreken op de Wilhelminaschool, 100 
stappen verwijderd van haar uitgebrande ouderlijke 
huis, Hotel Schoonoord. Stevig stond ze voor de klas, 
ordelijk, vrolijk. De kinderen groeiden op 'in een fijn 
dorp', zoals 'Riek' van der Vlist het hielp opbouwen. 
Er ging veel van haar uit, verhalen, prachtige tekenin
gen op het bord, veel zingen - voor Sinterklaas en voor 
de herdenking en bevrijdingsdag - en oog voor de 
natuur. Ze was open en leergierig, studeerde Engels 
en bouwde zich een rijke loopbaan in de onderwijs-

deelde met hen wat op een van de stenen van het 
Airborne Kerkhof staat: 'just a cluster of memories in 
our heart'. Ze ried ons aan af en toe op dit kerkhof te 
verwijlen, namen en teksten te lezen.
Tot slot herdacht zij de volwassenen en ook de kinde
ren die na de oorlog door ongelukken stierven. 
Na de plechtigheid heeft mevrouw Van der Vlist in 
ons gemeentehuis koffie gedronken met mensen om 
zich heen uit dit dierbare dorp waar zij zich op haar 
plek voelde.
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■ in haar 
worden.

van 1 juli 1994 is de heer Roland 
vaste dienst getreden bij de Stichting

Nieuwe medewerker Airborne 
Museum
Met ingang 
Boekhorst in
Airborne Museum. Hij is aangesteld als medewerker 
ter assistentie van de heer De Reus. Tot zijn taak zal 
onder meer het onderhoud van de apparatuur en het 
materiaal behoren. Tevens zal hij dienst doen als kas
samedewerker.

Video-documentaire over 
50e Airborne-herdenking
Van de a.s. Airborne-herdenking zal een video-docu
mentaire worden gemaakt. Een produktieteam van 
Bal Bedrijfsvideo uit Oosterbeek, die in 1989 de film 
'Blijvend in Herinnering' maakte, is al geruime tijd 
bezig met de voorbereidingen voor deze documentai
re. Tussen 14 en 19 september a.s. zullen twee camera
ploegen opnamen maken van de plechtigheden en bij
eenkomsten. Daarbij wordt nauw samengewerkt met 
de Stichting Airborne Herdenkingen, het Airborne 
Museum en met de NOS, die de opnamen maakt van 
het ere-defilé op zaterdag 17 september en de herden
kingsdienst op de Airborne Begraafplaats een dag 
later. De beelden van september 1994 worden afge
wisseld met terugblikken naar 50 jaar eerder en de 
jaren na de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor wordt 
geput uit authentieke journaalfilms en filmmateriaal 
van particulieren. De titel 'We will see you in 
September' sluit aan bij de vele vriendschappelijke 
kontakten die in de loop van de afgelopen vijftig jaar 
zijn ontstaan tussen veteranen en burgers.
Het programma wordt direkt na de herdenkingen 
gemonteerd en zal een lengte krijgen van ongeveer 75 
minuten. De prijs wordt ƒ 55,- (excl. verzendkosten). 
Eind september is de film uit voorraad leverbaar bij 
Bal Bedrijfsvideo en bij het Airborne Museum.

Vrijwilligers gezocht
In het kader van de 50e herdenking van de Slag om 
Arnhem zal van 5 tot 24 september a.s. door het 
Airborne Museum in samenwerking met de heer Van 
der Pijl uit Rhenen een expositie met een verkoop- 
stand worden verzorgd in Vroom en Dreesmann in 
Arnhem. Voor het bemensen van de stand worden 
nog vrijwilligers gezocht. Opgave graag z.s.m. bij de 
heer De Reus in het Airborne Museum, tel. 085-337710 
of mevrouw De Langen, tel. 03495-34762. Vrijwilligers 
die alleen maar een dagdeel beschikbaar zijn, zijn ook 
welkom.

wereld. Naast school richtte zij de padvinderij op, de 
Schoonoordgroep die nog altijd bestaat. Ze leefde 
bewust en autonoom, haar geloof was sterk en bleef 
altijd in ontwikkeling. Ze steunde opbouwende initia
tieven, ze maakte verre reizen. Ze schreef veel op voor 
zichzelf en voor anderen. In huis en hart bewaarde ze 
met zorg al het gebeurde als herinnering, opdat niets 
tevergeefs is, 'not in vain'.
'Waarom is er eigenlijk oorlog?', schrijft ze 
boek als gewonde vijanden samen mens 
De waardigheid van mens zijn, bewaarde zij temid
den van geweld en mislukking in haar leven op aarde. 
In deze waardigheid is zij gestorven. Bevrijding na 
herdenking.
(Sophie Lambrechtsen - ter Horst)

Vernieuwd Airborne Museum 
geopend
Op 18 mei jl. vond de officiële heropening plaats van 
het vernieuwde Airborne Museum 'Hartenstein'. 
Deze heropening werd verricht door mevrouw 
BJ. Mulder-Gemmeke, Ridder in de Militaire 
Willemsorde.
Het was het sluitstuk van een periode waarin het 
museum een ingrijpende modernisering heeft onder
gaan. Het vernieuwde Airborne Museum wil zich 
meer richten op de jongere generatie en doet dit o.a. 
door het gebruik van moderne presentatie-technie- 
ken. Zo zijn onder meer op drie plaatsen beeldscher
men aangebracht waar bezoekers originele filmopna
men uit 1944 kunnen bekijken, en de diorama's 
komen meer tot leven door het gebruik van geluidsef
fecten. Ook het Scholenprojekt, dat zich al jaren in een 
grote belangstelling mag verheugen, is vernieuwd. 
iNaast de nieuwe expositie-ruimte is de belangrijkste 
aanwinst ongetwijfeld het nieuwe diorama van de 
artillerie-stelling bij de Oude Kerk in Oosterbeek. De 
dertig vierkante meter grote achtergrond werd 
geschilderd door de Arnhemse kunstschilder Huub 
Milder. De Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum droeg het voor het grootste deel door haar 
bekostigde diorama bij deze gelegenheid officieel 
over. In totaal heeft de renovatie bijna een half miljoen 
gulden gekost, en het grootste deel van dit bedrag is 
bijeen gebracht door sponsors en bij akties zoals de 
loterij 'Facelift'. Ook de Lions Club en de 'Airborne 
Runners' zorgden voor aanzienlijke bedragen.
Burgemeester Verlinden dankte als voorzitter van de 
Stichting Airborne Museum iedereen die het renova- 
tie-projekt financieel steunde en degenen die bij de 
uitvoering betrokken waren.

'Arnhem -1944, The Airborne 
Battle'
Op 4 augustus jl. verscheen het langverwachte boek 
van Martin Middlebrook over de Slag om Arnhem, 
getiteld 'Arnhem - 1944, The Airborne Battle'. Vier 
jaar heeft de auteur gewerkt aan deze historische stu
die, waarin de slag vooral vanuit Brits oogpunt wordt 
beschreven. Voor zijn onderzoek heeft hij zich zoveel 
mogelijk gebaseerd op de oorspronkelijke officiële 
militaire rapporten, aangevuld met de persoonlijke 
belevenissen van meer dan 500 Britse en Poolse vete
ranen en anderen die bij de slag betrokken waren. 
Het beschrijven van de individuele militaire akties 
tussen 17en 26 september 1944, die samen de Slag om 
Arnhem zijn gaan heten, is geen gemakkelijke opga
ve. Middlebrook is er echter op een uitstekende wijze 
111 geslaagd het gecompliceerde verloop van de strijd 
op papier te zetten.
In de eeiste inleidende hoofdstukken laat hij de lezer
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Tijdens de toandel-excursie op IS juni jl. geeft Robert 
Voskuil aan de hand van een luchtfoto uitleg over de posi
ties van het Light Regiment Royal Artillery rond de Oude 
Kerk in Oosterbeek.
(Foto: Marcel Anker)

Het 17-ponder anti-tankkanon 
bij Arnhem
Enige jaren geleden hebben enkele leden van onze 
vereniging die zich bezig houden met gericht onder
zoek naar bepaalde aspekten van de Slag om Arnhem,

'Brabant Bevrijd' geeft fotogra
fisch beeld van Market Garden
Bij uitgeverij Van Geyt Productions in Hulst ver
scheen onlangs in een serie publikaties over de bevrij- 
ding van Nederland, het boek 'Brabant Bevrijd'. Bijna 
een derde deel van deze uitgave is gewijd aan opera
tie Market Garden. De auteurs, Jack Didden en 
Maarten Swarts, beschrijven op zakelijke wijze de lan
dingen van de 101e Amerikaanse Airborne Divisie bij 
Son en Veghel, de uitbraak en de opmars van het 30e 
Britse Legerkorps en de Duitse tegenaanvallen op de 
'corridor'. Uit hun beschrijving van de gevechtshan
delingen in Brabant wordt opnieuw duidelijk dat van
af de eerste dag 'Market Garden' achterliep op het 
schema, waardoor de le Britse Airborne Divisie bij 
Arnhem niet op tijd kon worden bereikt.
Wanneer na tien dagen Arnhem is verloren, gaat de 
strijd in Brabant echter door tot begin december 1944. 
Alle militaire operaties in die periode, met als meest 
bekende ongetwijfeld de Slag om Overloon en de 
bevrijding van Den Bosch, worden uitgebreid behan
deld. De lange lijst van geraadpleegde boeken en offi
ciële rapporten toont aan dat de auteurs een zeer 
gedegen studie van het onderwerp hebben gemaakt. 
Het boek munt uit door ca. 450, vaak zeer bijzondere, 
foto's, die zijn voorzien van goede, informatieve 
onderschriften. 'Brabant Bevrijd' telt 288 pagina's en 
kost ƒ 49,90.

kennismaken met de betrokken Britse en Poolse mili
taire eenheden en met het gebied bij Arnhem waar zij 
slag zullen leveren. Daarna volgen hoofdstukken over 
de voorbereidingen, de start, het overvliegen en de 
landingen. De strijd wordt beschreven in vijftien 
hoofdstukken, die bij elkaar bijna 400(1) pagina's 
beslaan. Om een helder beeld te schetsen, heeft 
Middlebrook de vaak door en naast elkaar verlopende 
militaire akties ontrafeld en ze per tijdstip, plaats en 
eenheid beschreven. Hierbij analyseert hij op een 
zakelijke wijze de gebeurtenissen.
Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan de Poolse 
Brigade, de Dorsets, de rol van de RAF bij de bevoor
rading en de terugtocht. Het boek eindigt met een 
paar korte hoofdstukken over de verliezen en een 
samenvatting van de belangrijkste oorzaken voor het 
mislukken van de slag. In een aantal appendices zijn 
de 'Orders of Battle' opgenomen van alle eenheden 
die aan de slag deelnamen, en een impressie van het 
voormalige slagveld bij Arnhem anno 1994.
'Arnhem -1944, The Airborne Battle' telt 500 pagina's 
en is geïllustreerd met 13 uitstekende, gedetailleerde 
kaarten en 38 foto's. De prijs van het boek bedraagt 18 
pond in Engeland en ƒ 46,50 in Nederland. De 
Nederlandse editie is in paperback uitgegeven en kost 
ƒ59,50.

zich verenigd in een werkgroep met de naam 
'Arnhem Battle Research Group'. Deze groep werkt 
aan een aantal publikaties, waarvan no.1 in de vorm 
van een brochure onlangs het licht zag. De titel van 
deze eerste uitgave luidt: 'De inzet van het 17-ponder 
anti-tank kanon tijdens de Slag om Arnhem'.
Voor de luchtlandingsoperatie bij Arnhem hadden de 
Britten de beschikking over zestien 17-ponders. Van 
dit kleine aantal gingen er echter vijf verloren nog 
voordat ze ingezet konden worden. De overige speel
den o.a. een belangrijke rol bij de verdediging van de 
'perimeter' in Oosterbeek tegen de voortdurende 
Duitse aanvallen met tanks en gemotoriseerd geschut. 
In het eerste gedeelte van de brochure wordt een 
overzicht gegeven van de eenheden die tijdens de 
Slag om Arnhem de 17-ponder gebruikten. 
Vervolgens wordt op zeer gedetailleerde wijze inge
gaan op de technische aspekten van het kanon, de 
manier waarop het kanon in een Hamilcar glider 
werd vervoerd, de Morris artillerie-trekker, de ver
schillende soorten munitie, het munitieverbruik tij
dens de Slag om Arnhem en de samenstelling van de 
bemanning.
Het tweede deel van de brochure handelt hoofdzake
lijk over de belevenissen van John Winser, Ist 
Airlanding Anti-Tank Battery RA en Tom Banks, 2nd 
'Oban' Airlanding Anti-Tank Battery RA.
De publikatie, die is geïllustreerd met 25 foto's en een

’ -ii
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Tentoonstelling in Didam
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Een verkleinde afbeelding van de 
Market Garden plaquette, die bij 
de Vereniging Vrienden kan 
worden besteld.
(Foto: IV. de Ruyter)

t.n.v.
Club

In de Openbare Bibliotheek in Didam wordt van 19 
t/m 23 september a.s. een expositie gehouden van 
door ons lid Jan Uitdenbogerd vervaardigde maquet
tes en diorama's die zijn gebaseerd op foto's uit de 
Slag om Arnhem. Hieronder bevinden zich o.a. Hotel 
Hartenstein en de Oude Kerk in Oosterbeek met de 
omringende huizen.
De bibliotheek in Didam, Schoolstraat 22, is geopend 
van 14.00-17.30 uur en dinsdag en vrijdag tevens van 
18.30-20.30 uur.

aantal tekeningen, kan worden besteld door het stor
ten van ƒ 13,- (prijs van het boekje ƒ 10,- + ƒ 3,- ver
zendkosten) op gironummer 2164410 van B.Kornet, 
Krasseurstraat 253, Amsterdam. Binnen afzienbare 
tijd zal ook een Engelstalige editie verschijnen.

Heelsums Airborne Monument 
gerestaureerd
In september 1945 bouwde een aantal inwoners van 
Heelsum op eigen initiatief een monument ter herin
nering aan de Slag om Arnhem nabij de z.g. S-bocht, 
aan de oostkant van het dorp. Het was daarmee het 
eerste 'Airborne' monument in de gemeente Renkum. 
Het werd opgebouwd uit materiaal dat na de bevrij- 
ding was achtergebleven op het slagveld, zoals een 
6-ponder kanon, containers, granaathulzen, helmen, 
geweren, etc. Verschillende onderdelen werden ech
ter in de loop der jaren door souvenirjagers gestolen. 
Bij het reconstrueren van de S-bocht in de 
Utrechtseweg in 1970 werd het monument, dat in de 
volksmond bekend staat als 'Het Kanon', verplaatst 
naar een lokatie aan de Bennekomseweg. Daar stond 
het enigszins verscholen tussen de bomen. Door 
weersinvloeden roestten delen van het monument 
door, en ondanks een tussentijdse schilderbeurt raak
te het in verval.

Met het oog op de 50e herdenking van de Slag om 
Arnhem besloot een aantal Heelsummers, net als in 
1945, spontaan de handen ineen te slaan, nu voor een 
volledige restauratie van het monument. Het werd 
geheel gedemonteerd. Alle onderdelen die nog in een 
redelijke staat waren, werden hersteld en geconser
veerd; totaal verrotte en vergane delen werden door 
nieuwe vervangen. Het originele 6-ponder kanon 
werd opgeknapt door de Luchtmobiele Brigade in 
Schaarsbergen.
Naast deze volledige restauratie werd besloten het 
monument 180 graden te draaien in de richting van de 
Utrechtseweg. Door wat kleine bomen en bosjes te 
verwijderen en door de omgeving wat op te knappen, 
heeft men nu vanaf de Utrechtseweg een mooi uit
zicht op dit zo bijzondere monument.
Het project was in handen van de Rotary Clubs van de 
gemeente Renkum en het Comité Airborne 
Monument Heelsum. Veel steun werd ontvangen van 
de bevolking van Heelsum en van de gemeente 
Renkum: de eigenares van het monument en de 
ondergrond. Plaatselijke bedrijven deden noodzake
lijke werkzaamheden tegen kostprijs of zelfs voor 
niets. Toch blijven donaties voor de restauratie en met 
name het toekomstige onderhoud van 'Het Kanon' 
welkom. Deze kunnen worden gestort op de RABO 
bankrekening 35.50.53.551 t.n.v. Stichting 
Community Service Rotary Club Oosterbeek, 
Airborne.
De onthulling van het vernieuwde monument zal op 
10 september a.s. plaatsvinden.

Expositie over de Slag om 
Arnhem in Tsjechië
Op 26 mei jl. werd in de Tsjechische stad Brno de 
expositie 'Van Invasie tot Ardennen' geopend. Een 
belangrijk deel van deze tentoonstelling is gewijd aan 
de Slag om Arnhem. Daarbij wordt ook ruime aan
dacht besteed aan het aandeel van het Tsjechische 
RAF squadron 312, dat bij de gevechtshandelingen in 
september 1944 was betrokken.
Veel van het geëxposeerde materiaal is afkomstig uit 
het Airborne Museum. De heer W. Boersma heeft dit 
materiaal naar Tsjechië vervoerd en hij heeft meege
holpen de tentoonstelling op te zetten. De expositie, 
die is ingericht in de Meninska poort, een van de oude 
stadspoorten van Brno, duurt tot 30 september.

Market 
Garden 
plaquette 
verkrijgbaar 
Ter gelegenheid van 
het feit dat 50 jaar 
geleden operatie
Market Garden
plaatsvond, is een 
speciale plaquette 
vervaardigd, waar
van een foto in deze 
nieuwsbrief is opge
nomen.

De plaquette kost 
ƒ 65,- wanneer deze 
(na bestelling) wordt 
afgehaald bij het 
Airborne Museum. 
Indien de plaquette 
moet worden opge
stuurd, dient ƒ 75,- 
te worden overge
maakt op gironum
mer 4403641 t.n.v. 
de Vereniging 
Vrienden van het 
Airborne Museum, 
Oosterbeek o.v.v. 
'plaquette'.
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Airborne Begraafplaats, zondag 19 september 1994. Van links naar rechts generaal Sir John Hackett, Koningin Beatrix, Prins 
Charles, drs. J.W.A.M. Vertinden, burgemeester van de gemeente Renkmn.
(foto Berry de Reus)
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De 50ste herdenking van de Slag om Arnhem ligt al 
weer enige tijd achter ons. De dagen tussen 14 en 18 
september jl. werden gekenmerkt door een kaleido- 
scoop van gebeurtenissen. De programma-folder ver
meldde tientallen grote en kleine evenementen.
De officiële herdenking begon op donderdag 15 sep
tember met een bijeenkomst in de Rijnhal in Arnhem, 
waar ook de speciale herinnerings-medaille aan de

veteranen werd uitgereikt. Tegelijkertijd werd in de 
Eusebiuskerk een bijeenkomst gehouden, waarbij als 
eregast Prins Willem Alexander aanwezig was. 
Vrijdag 16 september, tijdens de veteranen/burger- 
lunch, zaten zo'n 5000 Britten, Polen en burgers bij 
elkaar in 60 horeca-gelegenheden in Arnhem. Aan het 
eind van de middag was de traditionele Stille Tocht 
naar het Airborne Monument bij de Rijnbrug.
Ondanks het slechte weer sprongen op zaterdag 17 
september 700 voornamelijk Britse parachutisten op
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Drukte bij de inschrijving van de veteranen in het gerneen-
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tehuis in Oosterbeek (september 1994). 
(foto Berry de Reus)

In deze nieuwsbrief hebben we een keuze gemaakt uit 
het nieuws rond de 50e herdenking, maar we komen 
er ook in het volgende nummer nog op terug.

Het programma ziet er als volgt uit:
13.30- 14.00 uur: Ontvangst van de leden;
14.00-15.00 uur: Lezing door Marcel Anker uit Duiven 
over 'De lotgevallen van de C-compagnie van het 2e 
Para bataljon tijdens de Slag om Arnhem';
15.00-15.30 uur: Pauze;
15.30- 16.45 uur: Vertoning van de video-documentai- 
re "We'11 See You In September" (zie elders in deze 
nieuwsbrief);
Ca. 17.00 uur: Einde thema-middag.

Thema-middag op zaterdag 
17 december a.s.
Op zaterdag 17 december a.s. organiseert onze vereni
ging de jaarlijkse thema-middag. Deze zal worden 
gehouden in de Concertzaal, Rozensteeg 3, 
Oosterbeek (tel. 085-332046).

De Concertzaal zal 's ochtends vanaf 10 uur open zijn 
voor alle belangstellenden. De toegang is vrij.

de Ginkelse Heide, gadegeslagen door tienduizenden 
toeschouwers, waaronder Prins Bernhard en Prins 
Charles.
De 'memorial jump' van de 70 veteranen moest helaas 
worden uitgesteld naar de volgende dag, toen de 
sprong alsnog gemaakt kon worden op het vliegveld 
Teuge.
Zaterdagmiddag was er een groot défilé op Onder- 
langs in Arnhem, dat veel bekijks trok.
Het hoogtepunt was ongetwijfeld de ontroerende her
denkingsdienst op de Airborne Begraafplaats, waarbij 
als bijzondere gasten Koningin Beatrix en Prins 
Charles aanwezig waren.
Deze bijzondere herdenking trok niet alleen veel 
belangstelling van veteranen en burgers, maar ook 
van de wereldpers. 'Arnhem' haalde die dagen vele 
voorpagina's en ook de televisie deed uitgebreid ver
slag.

21st Independent Parachute 
Company opnieuw 'first in'
In september 1944 sprongen 180 man van de 21st 
Independent Parachute Company een half uur voor 
de hoofdmacht af boven de landingszones 'S' en 'Z' 
en droppingszone 'X', om deze te markeren met witte 
lappen, rookpotten en Eureka-bakens. Nu, vijftig jaar 
later, waren ze opnieuw 'first in'. Ze arriveerden al op 
1 september met een groep in Oosterbeek. Tijdens hun 
verblijf bezochten ze het Airborne Kerkhof, legden 
een krans bij 'hun' monument op de hoek van de 
Utrechtseweg en de Stationsweg, namen deel aan een 
'battlefield-tour' en bezochten al of niet individueel 
plaatsen waar ze gedurende de Slag om Arnhem had
den gevochten.

Info-ochtend op 17 december
Veel leden van onze vereniging zijn al jaren bezig met 
historisch onderzoek naar verschillende aspecten van 
de Slag om Arnhem. Een aantal leden heeft nu het ini
tiatief genomen voor het organiseren van een info- 
ochtend op zaterdagmorgen 17 december in de 
Concertzaal in Oosterbeek.
Zij zullen daar aanwezig zijn met een deel van hun 
collectie om uitleg te geven over hun onderzoek en 
om met andere leden van gedachten te wisselen. 
Onderwerpen die voor het voetlicht komen, zijn o.a. 
het Glider Pilot Regiment, het 7th Battalion The 
King's Own Scottish Borderers, het Reconnaissance 
Squadron, de strijd rond Wolfheze, het 2nd Battalion 
The South Staffordshire Regiment, het Dorsetshire 
Regiment, de C-compagnie van het 2nd Parachute 
Battalion, etc.. Ook Okko Luursema zal met zijn boe- 
ken-stand aanwezig zijn.

Voor de productie van de nieuwe video-documentai- 
re "We'11 See You In September" werd David 
Eastwood, een van de voormalige pelotonscomman
danten, op de landingsterreinen geïnterviewd. 
Daarbij demonstreerde hij met behulp van een origi
nele markeringslap uit 1944 hoe de droppings- en lan
dingsterreinen voor de hoofdmacht werden aangege
ven.

Bericht van de penningmeester
Bij deze Nieuwsbrief is de acceptgirokaart voor de 
betaling van uw contributie voor het jaar 1995 inge
sloten.
Leden van wie het geld voor de datum van de thema
middag (17 december a.s.) is ontvangen, kunnen hun 
lidmaatschapskaart op die zaterdag van de penning
meester in ontvangst nemen. De contributie bedraagt 
f 20,= voor een individueel lidmaatschap, en f 30,= 
voor een gezinslidmaatschap.
(R. Fennema, penningmeester)
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Onthulling van het monument voor de Celders burgers 
door generaal Sir John Hackett op 14 september 1994. 
(foto Berry de Reus)

'To the people of Gelderland.
50 years ago British & Polish Airborne soldiers fought 
here against overwhelming odds to open the way into 
Germany and bring the war to an end. Instead we 
brought death and destruction, for which you never 
blamed us.
This stone marks our admiration for your great coura
ge, remembering especially the women who tended 
our wounded. In the long winter that followed your 
families risked death by hiding Allied soldiers and 
airmen, while members of the Resistance helped 
many to safety.
You took us into your homes as fugitives and friends, 
we took you forever into our hearts. This strong bond 
will continue long af ter we are all gone '.
De Commissaris van de Koningin in de Provincie 
Gelderland, de heer J. Terlouw, dankte generaal 
Hackett voor dit ontroerende monument.

Tunnel onder de spoordijk 
u^gegraven voor historische 
rekonstruktie

Monument voor de Gelderse 
burgers
Langs de oostelijke oprijlaan naar het Airborne 
Museum 'Hartenstein' onthulde generaal Sir John 
Hackett op 14 september jl. in de stromende regen een 
monument waarmee de Britten hun dankbaarheid 
willen uitdrukken voor alle hulp die de burgers van 
Gelderland in september 1944 aan de Eerste Britse 
Airborne Divisie en de Eerste Poolse Onafhankelijke 
Parachutistenbrigade hebben gegeven. Het opschrift 
luidt:

Gerestaureerd Airborne 
Monument in Heelsum onthuld
In de vorige Nieuwsbrief maakten wij melding van de 
aktie die was gestart om gelden bijeen te brengen voor 
de restauratie van het Airborne Monument in 
Heelsum.
Op woensdag 14 september 1994 werd het geheel 
gerestaureerde monument, bijna 49 jaar na de oor
spronkelijke onthulling, opnieuw onthuld. Majoor 
J.A. Hibbert, in 1944 Brigade Major van de Ist 
Parachute Brigade, hield een toespraak, waarna 
mevrouw Van de Poll, weduwe van de Heelsumse 
smid die in 1945 het monument in elkaar zette, samen 
met enkele kinderen het monument onthulde. Het 6- 
ponder kanon, het meest belangrijke onderdeel van 
het monument, is weer 'als nieuw'; zelfs de wielen zit
ten er weer aan. Ook de omgeving van het monument 
is geheel opgeknapt.
Het fraaie resultaat is te danken aan een goede samen
werking tussen particulieren, bedrijfsleven en over
heid.

Enkele honderden meters oostelijk van het station 
Wolfheze ligt onder de spoordijk een kleine tunnel, 
door Oosterbekers 'de derde duiker' genoemd omdat 
er nog twee zijn, waardoor overvloedig regenwater 
kan worden afgevoerd. Ook fietsers en wandelaars 
maken er veelvuldig gebruik van om van de ene kant 
van de spoorlijn Utrecht-Arnhem naar de andere te 
komen. Weinig mensen weten dat deze duiker tijdens 
de Slag om Arnhem een belangrijke rol speelde.
Toen op 19 september 1944 de aanval van het lOth en 
het 156th Para Battalion was vastgelopen op de sterke 
Duitse verdedigingslinie langs de Dreijenseweg, gaf 
generaal Urquhart het bevel deze troepen van de 
Johannahoeve te verplaatsen naar het gebied ten zui
den van de spoorbaan. Volgens de 'War Diary' van 
het 4th Parachute Squadron Royal Engineers en vol
gens verschillende persoonlijke verslagen maakte een 
deel van de troepen met hun jeeps gebruik van de 
duiker onder de spoordijk.
Er rezen echter twijfels of dit wel mogelijk was 
geweest omdat de duiker nogal nauw en laag leek 
voor jeeps. Bovendien had zich voor beide ingangen 
in de loop der jaren zand opgehoopt, waardoor de 
toegang nog nauwer leek. De enige mogelijkheid om 
na te gaan of de jeeps er inderdaad doorheen hadden 
kunnen rijden, was de tunnel weer in z'n oorspronke
lijke staat terug te brengen.
Op zaterdag 27 augustus 1994 verzamelde zich een 
aantal vrijwilligers bij de duiker om de toegangen 
schoon te maken. Met behulp van een door de firma 
Bouwman uit Arnhem beschikbaar gestelde graafma
chine met chauffeur, en met handkracht van leden 
van onze vereniging en van Keep Them Rolling wer
den aan beide zijden van de spoordijk de toegangen 
vrijgemaakt.
Na twee uur arbeid in af en toe een druilerige regen 
was dit werk gereed en werden de motoren van de zes 
aanwezige, originele, jeeps gestart. Voorzichtig reed 
het eerste voertuig de tunnel in, en de andere volgden. 
De duiker bleek inderdaad groot genoeg. Met de 
voorruit neergeklapt, konden de jeeps er onderdoor. 
De initiatiefnemers waren tevreden. Proefondervin
delijk was vastgesteld dat de verslagen uit 1944 wat 
dit betreft klopten.
Met dank voor de bereidwillige medewerking van de 
Nederlandse Spoorwegen.
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Generaal Sir John Hackett krijgt 
erepenning van Ede

Foto-tentoonstelling 
'Beelden van burgers' 
trok veel belangstelling

Nieuw monument op het 
Airborne Plein in Arnhem
In de muur rond het verzonken deel van het Airborne 
Plein in Arnhem ('de Berekuil') is op 16 september jl. 
ter gelegenheid van de 50e herdenking een nieuw 
monument onthuld. Het bestaat uit twee langwerpige 
stenen blokken met daarop als tekst het motto van de 
vijftigjarige herdenking 'Battle of Arnhem, Bridge to 
the Future'. Het monument werd vervaardigd door 
de Oosterbeekse kunstenaar Marius van Beek.

Monument voor de
Air Despatchers
Een van de terreinen waar in september 1944 grote 
hoeveelheden voorraden voor de Britse Airborne 
troepen werden gedropt; was het gebied ten noorden 
van de Airborne Begraafplaats. Aan de rand hiervan 
werd op zondagmiddag 18 september 1994 een 
monument onthuld voor de gesneuvelde Air Despat
chers van het Royal Army Service Corps, die tijdens 
de bevoorradingsvluchten verantwoordelijk waren 
voor het droppen van de manden en containers. 
Zoals bekend, werden tijdens de vluchten boven het 
gebied rond Arnhem tientallen laagvliegende toestel
len door het Duitse luchtafweergeschut neergescho
ten en daarbij verloren o.a. 79 Air Despatchers het 
leven.

Bij de opening op 7 september was een groot aantal 
van de burgers die in september 1944 de camera han
teerden, aanwezig.

Tijdens een bijeenkomst op donderdagavond 15 sep
tember jl. in het gemeentehuis in Ede, ontving gene
raal Sir John Hackett uit handen van de burgemeester, 
Mr. W. Blanken, de erepenning van de gemeente Ede. 
Met deze toekenning wil het Edese gemeentebestuur 
alle Airbornes eren die vijftig jaar geleden in de omge
ving waren ondergedoken. De zwaar gewonde bri- 
gade-generaal Hackett zat ruim vier maanden onder
gedoken in de woning van de familie De Nooij aan de 
Torenstraat in Ede. Begin 1945 wist hij via de 
Biesbosch te ontkomen naar de Britse linies in het zui
den van Nederland.

Herdenkingsdienst in 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.
(foto Berry de Reus)

Plaquette en bank voor de 
Dorsets
In de ochtend van vrijdag 16 september jl. stak een 
groep militairen van het 4th Battalion The Devon and 
Dorset Regiment ter hoogte van de Westerbouwing in 
vier kleine boten de Rijn over. Daarin zaten ook enke
le veteranen van het oorspronkelijke 4th Battalion, 
The Dorsetshire Regiment.
Mannen van dit bataljon waren in de nacht van 24 op 
25 september 1944 onder dekking van het 5th 
Battalion de Rijn overgestoken om de ingesloten 
Airborne Divisie bij Oosterbeek te versterken. De 
overtocht vond onder moordend Duits vuur plaats, 
waardoor de verliezen aan gesneuvelden en gewon
den groot waren.
Na de oversteek van 1994 volgde een kleine parade op 
het terrein van restaurant de Westerbouwing. 
Aansluitend droeg luitenant-kolonel A. Thornburn 
tijdens een korte plechtigheid een houten zitbank over 
aan de gemeente Renkum. Deze bank heeft een plaats 
gekregen aan de westzijde van het restaurant, met uit
zicht over de oversteekplaats van 50 jaar geleden. 
Vervolgens werd een plaquette onthuld aan de zuid- 
gevel van de Westerbouwing ter herinnering aan het 
4th en het 5th Battalion, The Dorsetshire Regiment.

De jaarlijkse tentoonstelling in het gemeentehuis in 
Oosterbeek, die van 8 september tot en met 27 oktober 
werd gehouden, was dit jaar gewijd aan foto's en 
films die door burgers zijn gemaakt gedurende de 
Slag om Arnhem.
Voor het eerst na 50 jaar hadden de samenstellers, 
Geert Maassen en Robert Voskuil, al deze 'beelden 
van burgers', zoals de titel van de expositie luidde, bij
eengebracht. Bij het onderzoek naar origineel beeld
materiaal uit september 1944 kwamen ook nog nieu
we foto's te voorschijn.
Uiteindelijk kon van 27 makers de naam worden 
gevonden, maar tien personen zijn tot op heden onbe
kend. In totaal konden 167 foto's worden achterhaald. 
Deze werden allemaal tentoongesteld, ongeacht hun 
kwaliteit.
Van vier amateur-cineasten konden originele 8 mm 
filmbeelden worden overgezet op video zodat ze op 
de expositie konden worden getoond.
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Expositie 'Overblijfselen 
van een slag' geeft kijk op 
'militaire archeologie'

Onderdelen van David Lords 
Dakota op tentoonstelling 
'Laatste rustplaats Holland'

Van veel kanten is gevraagd of het niet mogelijk is om 
een boek met deze foto's uit te geven. Naar aanleiding 
hiervan hebben de beide samenstellers besloten te 
onderzoeken wat daarvoor de mogelijkheden zijn.

Cross. Resten van de Dakota werden eerder dit jaar 
door de DAEG geborgen. Op de expositie waren ook 
onderdelen te zien van andere tijdens de Slag om 
Arnhem neergeschoten vliegtuigen.

Evenals enkele jaren geleden organiseerden enkele 
leden van onze vereniging ter gelegenheid van de her
denking in september een bijzondere tentoonstelling 
met de titel 'Overblijfselen van een slag', ('The 
remains of a Battle').
Op deze expositie, die van 12 tot en met 25 september 
1994 in de Westerbouwing werd gehouden, toonden 
de heren H.A. Leijdecker, M.Hofstede, N.Hulshof, H. 
van der Velden en M. Clemens een groot aantal voor
werpen uit hun eigen collecties, die de afgelopen jaren 
in de bodem van het voormalige slagveld rond 
Arnhem waren gevonden. Naast delen van uitrusting 
waren het vooral de persoonlijke bezittingen van mili
tairen die de aandacht trokken.
Alles was goed gedocumenteerd en overzichtelijk 
opgesteld. De toegang was gratis, maar dankzij veel 
giften van bezoekers kon een aanzienlijk bedrag aan 
het Airborne Forces Security Fund worden overge
maakt.

Veteranen bij de Stille Tocht naar het Airborne Monument bij de Rijnbrug in Arnhem op 16 september 1994. 
(foto Berry de Reus)

In september en oktober jl. werd in de openbare bibli
otheek in Oosterbeek een tentoonstelling gehouden 
over de luchtoorlog boven Nederland in de periode 
1939-1945. Deze expositie werd verzorgd door de 
Dutch Aircraft Examination Group (DAEG), die 
gedurende de afgelopen jaren verschillende Geal
lieerde en Duitse vliegtuigen heeft geborgen.
Op de tentoonstelling lag ook een aantal resten van de 
Dakota KG 374 van 271 Squadron. Dit toestel van 
Flight Lieutenant David S.A. Lord werd op 19 sep
tember 1944 tijdens een bevooradingsvlucht naar 
Arnhem door Duits luchtafweergeschut geraakt. 
Terwijl het toestel al brandde, cirkelde Lord ondanks 
het hevige afweervuur twee keer boven het afwerp- 
terrein om de despatchers de gelegenheid te geven de 
manden met voorraden uit te werpen. Alle voorraden 
konden worden afgeworpen, maar direct daarna brak 
een vleugel van het toestel en stortte het neer bij boer
derij De Reijerskamp, noordwestelijk van Wolfheze. 
Voor zijn moedige optreden kreeg Lord posthuum de 
hoogste Britse militaire onderscheiding, het Victoria
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Prins Bernhard, generaal Sir John Hackett en Prins Charles 
tijdens een informeel gesprek na de dropping op de Cinkelse 
heide op 17 september 1994.
(foto Berry de Reus)

Auteur van het boek 'Arnhem 
Lift' bezocht Oosterbeek
Al in januari 1945 verscheen in Londen het eerste 
boekje over de Slag om Arnhem. Het was 'Arnhem 
Lift, Diary of a Glider Pilot'. De naam van de auteur 
ontbrak in deze eerste uitgave, dit om redenen van 
veiligheid.
In de Nederlandse vertaling, die in 1946 verscheen 
onder de titel 'Ik vocht om Arnhem, Dagboek van een 
zweefvliegtuig-piloot', kon de naam van de schrijver 
wel worden genoemd: Louis E. Hagen. Vijftig jaar na 
de slag was hij terug in Oosterbeek.
In september 1944, toen hij in huizen aan de oostzijde 
van de perimeter vocht, had hij kennis gemaakt met 
een Oosterbeekse familie. De heer en mevrouw 
Kremer, hun 11-jarige zoon Sander en hun 12-jarige 
dochter Ans woonden toen in een grote villa aan 
Stationsweg no. 8. Tijdens de 50e herdenking van de 
slag logeerde Louis Hagen in het huis van Ans 
Kremer aan de Mariaweg, vlakbij de Stationsweg. 
Tijdens een wandeling langs het oude huis haalden 
Louis Hagen, Ans en Sander samen herinneringen op 
aan september 1944.

Hagens boek 'Arnhem Lift' is in de loop van de afge
lopen vijftig jaar in vele talen gepubliceerd en onlangs 
verscheen een gewijzigde en uitgebreide editie. 
Hierin is opgenomen het verhaal van majoor Winrich 
Behr, die in september 1944 als adjudant van veld
maarschalk Model aan de strijd bij Arnhem deelnam. 
Winrich Behr en Louis Hagen ontmoetten elkaar 45

Ter gelegenheid van de 50e herdenking van de Slag 
om Arnhem verscheen afgelopen september het boek 
'Arnhem, A Tragedy of Errors', geschreven door Peter 
Harclerode. In dit boek geeft de auteur een objectieve 
analyse van operatie Market Garden, waarbij hij naast 
bestaande publicaties veelvuldig gebruik heeft 
gemaakt van de originele bronnen, zoals de 'War 
Diaries' uit het Public Record Office in Londen.
Op systematische wijze beschrijft hij de voorbereidin
gen voor deze reusachtige grond- en luchtoperatie, en 
toont hij aan waar de belangrijkste inschattingsfouten 
werden gemaakt.
Een van de interessante aspekten waar Harclerode op 
ingaat, is de rol die de onder de codenaam 'Ultra' ont
cijferde Duitse codeberichten hebben gespeeld. 
Door de in Bletchley Park bij Londen ontcijferde 
berichten was het geallieerde opperbevel precies op 
de hoogte van de Duitse troepenverplaatsingen en 
dus ook van de bewegingen en sterkte van de 9e en de 
10e SS Pantserdivisies in de regio Arnhem. De auteur 
heeft al deze 'Ultra' berichten voor zijn boek geraad
pleegd.
In de hoofdstukken over het verloop van de strijd 
worden de operaties van de luchtlandingsdivisies, 
van 30 Corps en van de Duitse eenheden om de beurt 
op de voet gevolgd. Vooral zijn analyse van de opera
ties van 30 Corps resulteert in een interessant en genu
anceerd beeld van de oorzaken van de vertragingen in 
de opmars van dit Corps.
'Arnhem, A Tragedy of Errors' werd gepubliceerd

Middlebrooks boek in het
Airbome Museum gepresenteerd
In de vorige nieuwsbrief maakten wij reeds melding 
van het nieuwe boek van Martin Middlebrook, 
'Arnhem, The Airborne Battle'.
Op 25 augustus jl. was Middlebrook vanuit Engeland 
overgekomen om zowel de Engelse als de 
Nederlandse editie in het Airborne Museum 
'Hartenstein' te presenteren.
Op deze zeer informatieve bijeenkomst gaf hij aan de 
verzamelde pers uitleg over hoe hij bij het schrijven 
van dit boek te werk was gegaan. Hij was in 1989 
begonnen met het doorwerken van alle officiële rap
porten in het archief van het Airborne Forces Museum 
in Aldershot.
In de daarop volgende periode interviewde hij per
soonlijk of per brief ca. 500 veteranen. Met deze ken
nis reisde hij naar Arnhem om het voormalige 
gevechtsgebied in detail te kunnen bestuderen en om 
een aantal burgers dat de strijd mee had gemaakt, te 
kunnen interviewen.
Daarna begon Middlebrook met het schrijven. 
Oorspronkelijk had de uitgever hem 120.000 woorden 
toegestaan, maar uiteindelijk mocht het boek er 
160.000 bevatten, hetgeen resulteerde in ca. 500 pagi
na's.
'Arnhem, The Airborne Battle' is Middlebrooks laat
ste boek; hij gaat zich nu geheel wijden aan het rond
leiden van belangstellenden over de verschillende 
slagvelden in Europa.

jaar na de Slag om Arnhem tijdens een diner in 
Duitsland en ze raakten bevriend. Hagen besloot 
Behrs verhaal in zijn boek op te nemen om ook de 
Duitse kant te belichten.
Deze nieuwe editie van 'Arnhem Lift' verscheen bij 
uitgeverij Leo Cooper in Londen. De prijs in Engelse 
ponden is 13,95.
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door de Britse uitgeverij Arms and Armour Press in 
Londen en is geïllustreerd met foto's en kaarten. De 
prijs in Engelse ponden is 16,99.

Zo luidt de titel van het boek dat de Nederlandse jour
nalist Harry van Wijnen heeft geschreven over het 
mislukken van Operatie Market Garden. Van Wijnen 
heeft na een literatuurstudie de belangrijkste oorza
ken van de mislukte Operatie Market Garden nog 
eens op een rij gezet.

'Without Tradition, 2 Para 
1941-1945'
Het 2nd Parachute Battalion is ongetwijfeld het meest 
bekend geworden als het bataljon dat in september 
1944 onder bevel van luitenant-kolonel John Frost de 
Rijnbrug in Arnhem tegen een grote Duitse over
macht verdedigde.
De geschiedenis van dit bataljon beslaat echter meer 
dan 'Arnhem', en deze is onlangs samengevat door 
Robert Peatling in het boek 'Without Tradition, 2 Para 
1941-1945'.
Het bataljon werd opgericht in 1941. Vrijwilligers 
afkomstig uit verschillende regimenten van het toen
malige Britse leger meldden zich aan voor dienst in 
een van deze nieuwe luchtlandingseenheden. Deze 
eenheden hadden nog geen enkele militaire traditie, 
vandaar de titel van het boek 'Without Tradition'.
De eerste belangrijke operatie waarbij dit bataljon na 
een intensieve trainingsperiode was betrokken, was 
de raid op Bruneval in februari 1942. De C-compag- 
nie, onder commando van majoor John Frost, wist op 
succesvolle wijze delen van een Duitse Würzburg 
radar te veroveren, zodat deze in Engeland kon wor
den bestudeerd.
In oktober 1942 kreeg Frost het bevel over het gehele 
bataljon en dit zou hij houden tot en met 'Arnhem'. 
Het bataljon nam van november 1942 tot juli 1943 deel 
aan operaties in Noord-Afrika, waarna het op 13 juli 
1943 werd ingezet op Sicilië en vervolgens in Italië. 
Begin december keerde het 2nd Para Battalion terug 
naar Engeland om zich voor te bereiden op de invasie 
van Europa.
Op 17 september 1944 vertrok het bataljon met 31 offi
cieren en 487 'other ranks' naar Arnhem. Wanneer na 
de evacuatie op 25 september in Nijmegen de balans 
wordt opgemaakt, blijken er nog maar 17 man over te 
zijn.
In het boek wordt de geschiedenis van het 2nd Para 
Battalion verteld met behulp van officiële verslagen, 
maar vooral ook door middel van een groot aantal 
persoonlijke verhalen van veteranen.
De prijs van het boek bedraagt in Engelse ponden 
16.95. In Engeland kan het boek rechtstreeks bij de 
auteur worden besteld: Robert Peatling, 36 Park Lane, 
Wimborne Minster, Dorset BH21 1LD. In Nederland 
is het boek verkrijgbaar bij mevrouw Pelster in 
Oosterbeek, telefoon 085-333479. Via haar kost het 
boek, inclusief verzendkosten, ƒ 50,-.

Het boek is in een vlotte stijl geschreven, maar bij zijn 
analyse van de historische feiten maakt de auteur zich 
nogal eens schuldig aan 'goedkope' generalisaties. 
Zijn beoordelingen van personen en situaties zijn 
vaak erg zwart/wit. Vooral veldmaarschalk

Onder deze titel verscheen begin september 1994 een 
boek dat werd geschreven door de ex-gliderpiloot 
Victor (Dusty) Miller. Hij beschrijft hierin zijn beleve
nissen tijdens de luchtlandings-operaties op Sicilië in 
1943, bij Arnhem in 1944 en tijdens de 'Rhine- 
crossing' in 1945. Zijn verhaal is gebaseerd op dag- 
boek-aantekeningen die hij vanaf het begin van zijn 
militaire dienst maakte. Na zijn demobilisatie in 1946 
werkte hij zijn aantekeningen uit.
Nu, vijftig jaar na 'Arnhem', heeft hij samen met zijn 
zoon het manuscript bewerkt en gepubliceerd. Het 
resultaat is een zeer interessant en lezenswaardig 
boek. Van de 276 pagina's zijn er bijna 130 gewijd aan 
Millers lotgevallen tijdens de Slag om Arnhem. Het 
grootste deel van de strijd bracht hij door op het ter
rein rond het Britse hoofdkwartier, Hotel Hartenstein. 
Hij beschrijft zeer gedetailleerd wat hij die dagen 
meemaakte. Op een indringende manier weet hij de 
sfeer tijdens de patrouilles, de beschietingen en de 
gevechten rond Hartenstein weer te geven. Op een 
kaart van het gebied is aangegeven waar de verschil
lende gebeurtenissen zich afspelen. Miller behoorde 
tot de gelukkigen die in de nacht van 25 op 26 sep
tember 1944 over de Rijn konden ontsnappen en ook 
deze episode wordt uitgebreid in het boek behandeld. 
Op 17 september jl. was Victor Miller, samen met zijn 
zoon, in het Airborne Museum om daar zelf de eerste 
exemplaren van zijn boek te signeren en aan belang
stellenden te verkopen.
'Nothing is Impossible' is geïllustreerd met foto' en 
kaarten. Het boek werd uitgegeven door Spellmount, 
Staplehurst, United Kingdom (ISBN 1-873376-30-8). 
De prijs in Engelse ponden bedraagt 18,95. In het 
Airborne Museum 'Hartenstein' is het verkrijgbaar 
voor de prijs van ƒ 56,-.

17 september 1994. Drie kleinkinderen van generaal 
Stanislaw Sosabowski, in 1944 commandant van de Eerste 
Poolse Onafhankelijke Para Brigade, leggen bloemen bij het 
Poolse Monument in Driel.
(foto Bern/ de Reus)
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Charles,- Prince of Wales, legt een 
18 september 1994.
(foto Bern/ de Reus)

Bij de tentoonstelling verscheen een boek getiteld 
'Don't forget us; we shall not forget you' door J.O. van 
der Heijden. In dit tweetalige boek (Nederlands/- 
Engels) worden een overzicht en een analyse gegeven 
van 50 jaar herdenken.
Het boek is geïllustreerd met foto's en 
door het Openluchtmuseum.

Montgomery, maar ook generaal Urquhart, moet het 
ontgelden. Dat de auteur zelf ook niet onfeilbaar is, 
blijkt uit een aantal storende fouten die op verschil
lende plaatsen in het boek voorkomen. Zo worden 
brigades, landingsterreinen en -data op een hinderlij
ke wijze door elkaar gehaald.
Hoewel het boek een redelijk overzicht geeft, is het 
beslist niet zo dat in deze publikatie 'deze tragedie in 
een verrassend nieuw licht komt te staan', zoals de 
tekst op de achterkant ons moet doen geloven.
'Sprong in de Afgrond', dat verscheen bij Uitgeverij 
Balans, telt 161 bladzijden en is geïllustreerd met 
foto's. De prijs van dit alleen in het Nederlands ver
krijgbare boek bedraagt ƒ 27,50.

Nieuwe catalogus van boeken 
over de Slag om Arnhem
In 1975 stelde Dr. P.G. Aalbers, wetenschappelijk 
medewerker van de Bibliotheek Arnhem, een biblio
grafie samen van boeken over de Slag om Arnhem. In 
1978 verscheen daarop een supplement.
De bibliotheek is in het bezit van een grote verzame
ling literatuur over operatie Market Garden, die 
momenteel ca. 1.500 titels bevat. In het kader van de 
vijftigste herdenking van deze operatie heeft de bibli
otheek een catalogus uitgegeven van deze collectie. 
Een verschil met de eerder genoemde bibliografie van 
Aalbers is dat waar deze literatuur vermeldt die niet 
aan een bepaalde verzameling gebonden is, deze 
nieuwe catalogus alleen titels bevat die de Bibliotheek 
Arnhem zelf in het bezit heeft.
De catalogus, die is samengesteld door M.H. Alofs, is 
verkrijgbaar in de Bibliotheek Arnhem, Koningstraat 
26, Arnhem. Prijs ƒ 10,-.

Een overzicht van 50 jaar 
herdenken
Van begin september tot half oktober jl. organiseerde 
het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem een 
bijzondere tentoonstelling met de titel 'Van oorlogs
herinnering naar monument, 50 jaar herdenken van 
de Slag om Arnhem'.
De expositie werd op 1 september geopend door Dr. 
L. de Jong, voormalig directeur van het Rijksinstituut 
voor Oorlogsdocumentatie, en de geschiedschrijver 
van 'Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog'.
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Tijdens de herdenkingsdienst op de Airborne Begraafplaats
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Airborne Museum krijgt 
documenten uit het 
'Ryan Archief'
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Alle documenten, dagboeken, interviews, etc., die 
Cornelius Ryan gedurende de ja ren dat hij werkte aan 
zijn boeken 'The Longest Day', 'The Last Battle' en 'A 
Bridge Too Far' heeft verzameld, zijn na zijn overlij
den in 1974 door zijn weduwe overgedragen aan Ohio 
University in de Verenigde Staten. Daar kunnen ze 
voor historisch onderzoek worden geraadpleegd.

J ij

De Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 
heeft dankzij sponsorgeld van de R.Z.R. 
Zorgverzekeraar uit Doorwerth aan alle scholen die 
hebben deelgenomen aan de bloemenlegging op de 
Airborne Begraafplaats een exemplaar van de video
band 'We'11 See You In September' kunnen geven. De 
Vereniging Vrienden zorgt ieder jaar voor een pas
send geschenk aan de deelnemende leerlingen. Dit 
jaar ontvingen zij het door de Vereniging uitgegeven 
boekje 'De Tommies Komen'.
Dankzij de aan de scholen uitgereikte videoband kan 
de jeugd nu en in de toekomst kennis nemen van het
geen in september 1944 in deze streek plaats vond en 
hoe deze gebeurtenissen hebben geleid tot de jaarlijk
se herdenkingen.

leggen kinderen bloemen op de graven (18 september 1994). 
(foto Berry de Reus)
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Video-documentaire
'We'11 See You In September'
In de vorige nieuwsbrief maakten we reeds melding 
van de voorbereidingen voor de produktie van een 
video-documentaire over de 50ste herdenking van de 
Slag om Arnhem. Deze documentaire, die werd 
geproduceerd door Bal Bedrijfsvideo uit Ooster-beek, 
is kortgeleden gereed gekomen en is nu verkrijgbaar.

'We'11 See You In September' geeft een impressie van 
de verschillende herdenkingsbijeenkomsten tijdens 
de 50e herdenking. Zo wordt o.a. verslag gedaan van 
de Stille Tocht en de kranslegging in Arnhem, de 
dropping van Britse parachutisten boven de Ginkelse 
Heide, de kranslegging bij de monumenten in 
Oosterbeek en Driel, het eredefilé in Arnhem en het 
hoogtepunt, de herdenkingsdienst op de Airborne 
begraafplaats in Oosterbeek. Daarnaast bevat de film 
veel authentieke beelden, gemaakt door Britse en 
Duitse filmers en door amateurs in september 1944, 
beelden van de bevrijding van Arnhem in 1945 en 
oude bioscoopjournaals van de eerste herdenkingsbij
eenkomsten vlak na de oorlog. Het geheel wordt afge
wisseld met interviews met oudstrijders en burgers 
die de strijd van zeer nabij meemaakten.
Van de film, die 82 minuten duurt, zijn twee versies 
gemaakt, een Nederlandse en een Engelse.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Airborne 
Museum op 17 oktober, bood Joop Bal de eerste exem
plaren van de videofilm aan aan de burgemeesters 
van Arnhem, Renkum, Ede en Heteren, respectieve
lijk Mr. P. Schollen, drs. J.W.A.M. Verlinden, Mr. W. 
Blanken en mevrouw A.E. Verstand.
De videoband is te bestellen door overmaking van 
ƒ 60,- (ƒ 55,- + ƒ 5,- verzendkosten) op bankrekening 
3850.31.491 t.n.v. Bal Bedrijfsvideo in Oosterbeek 
(giro van de bank 823297) onder vermelding van 
'1994'. Inlichtingen bij Bal Bedrijfsvideo, Rozen
steeg 1, 6862 DH te Oosterbeek, telefoon 085-340719. 
De videoband is ook verkrijgbaar in het Airborne 
Museum.

Fotoboek herdenking Slag om 
Arnhem
'Vijftig jaar na de Slag om Arnhem' luidt de titel van 
een fotoboek, waarin een overzicht wordt gegeven 
van de herdenkingsdagen in september 1994. Het her
denkingsboek, dat wordt uitgegeven door de 
Arnhemse Courant/het Gelders Dagblad, bevat een 
groot aantal kleurenfoto's met teksten, en een inlei
ding van de hoofdredacteur van de krant, G. 
Dielessen. Het telt 32 pagina's en kost ƒ 15,-. De 
opbrengst van dit fotoboek komt geheel ten goede aan 
de oprichting van een gedenkteken voor de evacuatie 
van Arnhem in september 1944 (zie elders in deze 
Nieuwsbrief).
Het boek 'Vijftig jaar na de Slag om Arnhem' is te 
koop bij alle kantoren van de Arnhemse Courant, het 
Gelders Dagblad, de Apeldoornse Courant, het 
Deventer Dagblad en het Overijssels Dagblad.

__________
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Uitgaven van de Stichting 
Airborne Herdenkingen nog 
verkrijgbaar

Tijdens een bezoek aan het Airborne Museum krijgt gene
raal Sir John Hackett een schilderijtje aangeboden van het 
huis in Ede waar hij in het najaar van 1944 zat ondergedo- 
ken. Mevrouw Urquhart ziet belangstellend toe.
(foto Berry de Reus)

. en 2. bedraagt de prijs

Regimentsvlaggen wapperden 
voor het Airborne Museum
Gedurende de herdenkingsdagen in september jl. 
wapperden aan de masten voor het Airborne 
Museum in Oosterbeek vlaggen van een groot aantal 
eenheden die 50 jaar eerder hadden deelgenomen aan 
de Slag om Arnhem.
Dankzij het initiatief en het doorzettingsvermogen 
van ons lid Don Jacobs, medewerker van het muse
um, werden vanuit musea en kazernes in het 
Verenigd Koninkrijk 16 dundoeken overgebracht 
naar Nederland. Jaap en Bart van Genderen, eveneens 
Vrienden, zorgden er elke ochtend en avond voor dat 
de vlaggen werden opgehangen en neergehaald, ter
wijl hun moeder iedere avond druk was met uithan
gen en drogen. Piet Spronk en Cees Wichart, in dienst 
van de gemeente Renkum, verleenden de nodige 
hand- en spandiensten.

Uit dit archief wordt nu een groot aantal kopieën van 
rapporten en interviews over de Slag om Arnhem ter 
beschikking gesteld van het Airborne Museum in 
Oosterbeek. Tijdens een informele bijeenkomst op 8 
september jl. boden Doug McCabe en Adrie H. Nab, 
respectievelijk archivaris en 'Vice President for 
University Relations' van Ohio University, een kleine 
selectie uit het Ryan Archief aan om in het museum 
tentoon te stellen. De rest van de documenten zal 
spoedig volgen.

1. Ter gelegenheid van de 50e herdenking van de Slag 
om Arnhem verscheen eind augustus een jubileum
boekje, getiteld 'De Slag om Arnhem 1944-1994' In 
deze uitgave van de Stichting Airborne Herden
kingen staan naast het officiële programma van de 
herdenkingen drie artikelen.
Het eerste geeft een overzicht van de strijd in septem
ber 1944, het tweede handelt over het ontstaan en de 
ontwikkeling van de Airborne herdenkingen en het 
derde bevat een overweging over de toekomst van de 
herdenkingen.
Het boekje, dat verscheen in het Nederlands, Engels 
en Pools, telt 52 pagina's en is geïllustreerd met foto's 
waarvan een aantal niet eerder is gepubliceerd. 
Veteranen van de Slag om Arnhem kregen het afgelo
pen september gratis uitgereikt.
Van het boekje is nog een aantal exemplaren beschik
baar voor belangstellenden. Het kan besteld worden 
door overmaking van ƒ 7,50 (kostenbijdrage + ver
zendkosten) op postgiro-rekening 4403641 t.n.v. de 
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, 
onder vermelding van 'jubileumboekje'.
2. In het kader van het grote scholen-programma ver
scheen in april 1994 het boek 'Een Brug naar de 
Toekomst', door Jan Durk Tuinier. Het is een lesboek 
voor de jeugd, met als doel 'om een brug te bouwen 
van het verleden naar de toekomst'. Het bevat diverse 
verhalen, gedichten en de tekst van het herdenkings- 
lied. Het telt 125 pagina's en is geïllustreerd met ca. 30 
foto's.
Dit boek kan besteld worden door overmaking van 
ƒ 17,50 op bovengenoemd gironummer, onder ver
melding van 'jeugdboek'.
Bij gelijktijdige bestelling van 1 
slechts ƒ 20,-.

De Stichting Airborne Museum heeft dit jaar voor de 
17e keer haar jaarlijkse herdenkingsenvelop uitgege
ven. Voor deze envelop is een speciale tekening 
gemaakt door de Arnhemse tekenaar Ben Speijdel. 
Verschillende aspecten van de Slag om Arnhem zijn 
erop afgebeeld.
Als postzegel is gekozen voor de zegel van 90 cent, die 
is uitgekomen ter gelegenheid van de 50e herdenking 
van Operatie Market Garden. De zegel is voorzien 
van een speciaal stempel, gedateerd 17 september 
1994. De envelopen zijn genummerd van 1 tot 1000. 
Ze zijn verkrijgbaar in het Airborne Museum en kos
ten ƒ 5,- per stuk.
Met de uitgifte van 
wordt de serie beëindigd.

Kunst-affiche Airborne 
herdenking
In het kader van de herdenking in september kregen 
alle veteranen een speciale Airborne-affiche aangebo
den namens het gemeentebestuur van Renkum. Dit 
kunst-affiche is gemaakt door de Oosterbeekse foto
graaf Henk Gerritsen. Ook andere belangstellenden 
kunnen in het bezit komen van deze fraaie affiche. 
Het is voor slechts ƒ 5,- te koop bij de Afdeling 
Voorlichting van het gemeentehuis in Oosterbeek, het 
Airborne Museum, en de VVV-kantoren in 
Oosterbeek en Arnhem.
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Bij de onthulling van het monument voor de omgekomen 
Air Despatchers houdt kolonel Rupert Wallis, vice-presi
dent van het organiserende comité, een toespraak.
(foto: Berry de Reus)

Generaal Sir John Hackett 
schenkt bijzonder souvenir
Gedurende de periode dat Sir John Hackett was 
ondergedoken bij de familie de Nooij in Ede, had hij 
een vals persoonsbewijs onder de Nederlandse naam 
'Johan van Dalen'. Hij droeg in die dagen een speldje 
met de letters 'S.H.' (slecht horend). In geval hij door 
de Duitsers werd aangehouden, kon hij net doen of hij 
ze niet verstond en hoefde hij dus ook niet te ant
woorden.
Tijdens de afgelopen herdenking heeft Sir John 
Hackett dit bijzondere speldje overgedragen aan het 
Airborne Museum 'Hartenstein'.

Herdenkingszuilen op markante 
punten uit de Slag om Arnhem
Al vele jaren is in Oosterbeek een aantal markante 
punten uit de Slag om Arnhem gemarkeerd met her
denkingszuilen. In het kader van de 50e herdenking 
heeft de dienst Cultuur, Educatie en Sport (CES) van 
de gemeente Arnhem in samenwerking met de VW 
in begin september vijf herdenkingszuilen geplaatst 
op lokaties die tijdens de slag een belangrijke rol heb
ben gespeeld. De stenen zuilen zijn qua model en uit
voering, dankzij de medewerking van de sector 
Ruimte van de gemeente Renkum - de 'copyright- 
houder' -, een exacte kopie van de Oosterbeek.se. Zij 
zijn geplaatst op de Boterdijk, voor het St. Elisabeths 
Gasthuis, bij het Gemeentemuseum, bij de oprit van 
de John Frostbrug en op de plek waar de Van 
Limburg Stirumschool heeft gestaan.

3. Eveneens voor het scholen-programma werd een 
kleuren-poster (zeefdruk) uitgegeven, waarop sym
bolisch het nieuwe herdenken wordt uitgebeeld. Deze 
poster kan worden besteld door overmaking van 
ƒ 17,50 op eerder genoemd gironummer, onder ver
melding van 'poster'.

Grote gift van 7 KOSB
In het kader van de actie voor de renovatie van het 
Airborne Museum zamelde Company Sergeant-Major 
Jimmie Swanston het afgelopen jaar geld bijeen onder 
de veteranen van het 7th (Galloway) Battahon The 
King's Own Scottish Borderers. Velen gaven gehoor

aan zijn oproep en op vrijdagmiddag 16 september jl. 
kon een delegatie een cheque van 1200 pond (!) over
handigen aan het stichtingsbestuur.
Na een klinkende speech van CSM Swanston dankte 
de heer Groeneweg namens het bestuur. Hij gaf te 
kennen zijn mening over de spreekwoordelijke 
Schotse zuinigheid te hebben moeten veranderen 
omdat zo weinigen zoveel geld bijeen gebracht had
den.

In september werd onder bovengenoemde titel een 
CD op de markt gebracht met daarop muziek en zang 
van Max Bygraves, de kinderen van de Pieter 
Breughel School uit Arnhem, 'The Les Reed 
Orchestra' en de band van het Parachute Regiment. 
De CD kost ƒ 15,-; een casettebandje met dezelfde 
muziek is ook verkrijgbaar en kost ƒ 10,-. De 
opbrengst van de verkoop wordt geschonken aan het 
'Airborne Forces Appeal' in Aldershot.
De CD en het bandje zijn o.a. te koop bij het Airborne 
Museum, bij de afdeling Voorlichting van het 
gemeentehuis in Oosterbeek en bij Boekhandel Meijer 
en Siegers in Oosterbeek.

Market Garden-bijlage van
'de Gelderlander'
Bij de afdeling Voorlichting in het gemeentehuis te 
Oosterbeek zijn nog gratis exemplaren verkrijgbaar 
van de speciale editie van dagblad de Gelderlander 
over Operatie Market Garden.
De voorraad van de Engelse versie 'The never ending 
story' is beperkt, maar van de Nederlandse editie 'Het 
verhaal van toen en nu', zijn nog voldoende exempla
ren beschikbaar.

Souvenir-verkoop bereikte 
recordhoogte
De enorme publieke belangstelling voor de 50e her
denking van de Slag om Arnhem heeft ook geleid tot 
een grote omzet in de souvenir-verkoop. Niet alleen 
in de winkel van het Airborne Museum en in de ver- 
koopstand van de tentoonstelling in V & D in Arnhem 
werd erg veel verkocht, maar ook in de stands die bij 
verschillende gelegenheden waren ingericht, werden 
overuren gemaakt. Wat betreft onze vereniging moet 
daarbij in het bijzonder onze secretaresse Mieke de 
Langen worden genoemd.
Samen met haar trouwe collega Riet Sandbrink stond 
zij die weken ondanks het slechte weer met haar ver- 
koopstand op allerlei bijeenkomsten. Uiteindelijk 
zorgden zij in die periode voor een omzet van meer 
dan 25.000 gulden!

Oosterbeek.se
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Volgend jaar vindt de Pegasus Wandeltocht plaats op 
zaterdag 28 oktober.

Veteraan schenkt eik aan de 
gemeente Renkum
Voor het eerst na 50 jaar was de nu 74-jarige veteraan 
Mr. Les Seviour uit Chippenham, Engeland, in het 
gebied waar in september 1944 werd gevochten. Als 
geschenk voor de gemeente Renkum had hij een jonge 
eikeboom meegenomen.
Na overleg werd besloten de eik te planten in het Park 
Hartenstein, vlakbij het hertenkamp, hetgeen op 21 
september 1994 geschiedde.

Pegasus Wandeltocht trok 
record aantal deelnemers
De 11e Pegasus Wandeltocht, die dit jaar op zaterdag 
22 oktober werd gelopen, trok bijna 2500 deelnemers. 
Vorig jaar waren dit er bijna 1750. De tocht, die start 
bij café Floor in Lunteren, houdt de herinnering 
levend aan de operaties Pegasus 1 en II. Tijdens opera
tie Pegasus I op 22 oktober 1944 werden bijna 150 
militairen die na de Slag om Arnhem op de Veluwe 
waren ondergedoken, met behulp van het toenmalige 
verzet over de Rijn naar bevrijd gebied gebracht. Nog 
geen maand later volgde operatie Pegasus II, maar 
deze mislukte. Van de 120 man die toen de Rijn pro
beerden te bereiken, haalden uiteindelijk maar acht de 
overkant.

Monument ter herinnering aan 
de evacuatie van Arnhem
Zoals bekend, werden Arnhem en een aantal omlig
gende plaatsen direct na de verloren slag op last van 
de Duitsers ontruimd. Alleen al vanuit Arnhem wer
den meer dan 95.000 mensen verdreven. Na april 1945 
konden ze naar de totaal geplunderde stad terugke
ren.

De afgelopen tijd heeft het Airborne Museum van ver
schillende personen medaillesets ontvangen. In deze 
en de volgende nieuwsbrief geven we hiervan een 
overzicht.
1. Dr, M.C.J. Pilaar, voormalig chirurg in Apeldoorn: 
Kings Medal for Courage in the Cause of Freedom. De 
heer Pilaar overleed op 8 september 1965.
2. Flight Engineer Malcolm Mitchell, RAF: 1939/45 
Star, France and Germany Star, War Medal with 
Mentioned in Despatches, General Service Medal 
with clasp Palestine 1945-1948.
3. Lt. P.J. Brazier, Glider Pilot Regiment: 1939/45 Star, 
Italy Star, France and Germany Star, Defence Medal, 
War Medal with Mentioned in Despatches.
4. L/Cpl T. Mc Ewan, 'D' Coy lOth Parachute Bat- 
talion: 1939/45 Star, Africa Star with clasp 8th Army, 
Italy Star, France and Germany Star, Defence Medal, 
War Medal.

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 hoofd
kwartier van de artillerie was gevestigd.
(foto Bern/ de Rens)

Huis draagt weer de historische 
naam 'Monty'
Tijdens de strijd om Oosterbeek in september 1944 
schuilde de familie Kardol in de kelder van hun huis 
aan de Paasberg no. 17.
De Britse soldaten die in en rond het huis vochten, 
vertelden dat het Tweede Leger onder veldmaar
schalk Montgomery, 'Monty' genoemd, de luchtlan
dingstroepen bij Arnhem zou komen ontzetten.
Hoewel deze operatie uiteindelijk mislukte, maakte 
de naam 'Monty' zo'n indruk op de heer Kardol Sr. 
dat hij zijn huis na de bevrijding voorzag van een bord 
met deze naam. Toen het huis in de zeventiger jaren 
werd verbouwd, verdween het houten naambord 
echter van de gevel.
Nu, vijftig jaar na de Slag om Arnhem, heeft de heer 
Han Kardol, zoon van de oorspronkelijke eigenaar, 
het originele naambord in ere hersteld en prijkt de 
naam 'Monty' opnieuw op de gevel van het huis aan 
de Paasberg.

Tussen 17 augustus en 23 oktober was in het 
Bezoekerscentrum De Watermolen in Park Sonsbeek 
in Arnhem een tentoonstelling ingericht over de eva
cuatie. Deze expositie trok zeer veel bezoekers en al 
spoedig werd het idee geopperd om een monument 
op te richten ter herinnering aan deze voor Arnhem 
en omgeving zo ingrijpende evacuatie-periode.
Het is de bedoeling dat het nieuwe monument voor 
de evacués op of rond 14 april 1995, precies vijftig jaar 
na de bevrijding van Arnhem, zal worden onthuld. 
Het komt waarschijnlijk te staan bij de ingang van het 
park Sonsbeek, aan de Apeldoornseweg.
Voor bijdragen aan het nieuwe monument is een post- 
gironummer beschikbaar: 911.900 van de Arnhemse 
Courant/Gelders Dagblad. Gaarne vermelden 
'monument evacuatie'.
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We begonnen het jaar met 1127 leden. Gedurende 
1994 zegden 15 personen hun lidmaatschap op, over
leden acht leden, en werden 20 wanbetalers afge
voerd. We kregen er 152 nieuwe leden bij, waaronder 
twee Britse en zes Nederlandse 'voor-het-leven'. We 
eindigden het jaar met 1236 leden.
Door overlijden ontvielen ons de dames H. van der

4.
5.
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Drs. R.P.G.A. Voskuil 
C. van Roekel
G.H. Maassenjr. (085-340142)
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De conservator van het Airborne Museum, 
Bern/ de Reus, monteert een originele richt- 
kijker op de 75mm Pack houwitser in het des
betreffende diorama van het museum. Deze 
richtkijker, de enige die nog over is van de 24 
exemplaren die naar Arnhem werden meege
nomen, is afkomstig uit een partikuliere col- 
lektie.
(foto Robert Voskuil)
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Met de herdenking van operatie Market Garden nog 
vers in het geheugen, worden al weer voorbereidin
gen getroffen voor de volgende grote herdenking, die 
van de bevrijding van Nederland in mei 1945.
Na het mislukken van de Slag om Arnhem dwongen 
de Duitsers de bevolking van de zuidelijke 
Veluwezoom het gebied te verlaten. Vervolgens werd 
een reusachtige verdedigingslinie aangelegd, onder 
andere door middel van loopgravenstelsels en onder
grondse commandoposten, en 
werd de streek systematisch 
geplunderd.
Geallieerde beschietingen vanuit 
het zuiden veroorzaakten nog 
méér schade dan de gevechten 
van september 1944. Toen geal
lieerde troepen in april 1945 
Arnhem en omgeving binnen
trokken, vonden zij een verwoes
te en lege stad. De bevolking, die 
de bevrijding noodgedwongen 
elders had moeten vieren, kon 
pas in de maanden daarna terug
keren.
In het programma van aktivitei- 
ten van onze vereniging zullen 
we dit jaar ook aandacht beste
den aan de bevrijding.

15e Algemene
Ledenvergadering
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de 15e 
Algemene Ledenvergadering, tevens jaarvergade
ring, van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum Oosterbeek.
De bijeenkomst wordt gehouden in ZALENCEN
TRUM LEBRET (Lebretweg 51, Oosterbeek, tel. 085- 
333168) op zaterdag 1 april a.s., aanvang 14.00 uur. 
De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 9 april 

1994

3. Algemeen Verslag 1994 
Financieel Verslag 1994 
Verslag Kascommissie

6. Begroting 1995
7. Bestuursverkiezing
8. Benoeming reserve-lid Kascommissie
9. Rondvraag

10. Sluiting
Toelichting bij punt 7 van de agenda.
Aan de beurt van aftreden zijn de heren Chr. van 
Roekel en A. Hofman. Beiden stellen zich herkiesbaar.

Volgens artikel 8 van de statuten 
kunnen leden een tegenkandidaat 
stellen. Een voordracht hiertoe 
dient uiterlijk tien dagen voor de 
vergadering schriftelijk bij de 
secretaresse, p/a Utrechtseweg 
232, 6862 AZ Oosterbeek, te wor
den ingediend. Deze moet onder
tekend zijn door minstens tien 
leden en vergezeld gaan van een 
bereidverklaring van de kandi
daat, die lid moet zijn van de ver
eniging en meerderjarig.
De financiële stukken zullen u 
separaat worden toegezonden. 
Een half uur voor de aanvang van 
de vergadering zal het verslag 
van de Kascommissie ter inzage 
liggen.
Na afloop van de vergadering zal 
de film 'De Bevrijding van 
Nederland' worden vertoond. 

Deze documentaire uit 1945 werd gemaakt door 
cameramannen van de Canadese Leger Filmdienst.
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Zaterdag 27 augustus 1994. Na 50 jaar staan weer jeeps 
klaar om door de tunnel in de spoordijk Arnhem-Utrecht te 
rijden. In de vorige nieuwsbrief deden we daar verslag van. 
(foto Berry de Reus)

Leden die hun contributie voor het jaar 1995 nog niet 
hebben betaald, wordt verzocht dit zo spoedig moge
lijk te doen. De kosten van een individueel lidmaat
schap bedragen ƒ 20,- en van een gezinslidmaatschap 
ƒ 30,- per jaar. Het gironummer van de vereniging is 
44036641.

95.000 mensen bezochten het
Airborne Museum
In het vijftigste herdenkingsjaar van de Slag om 
Arnhem werd het Airborne Museum door 95.000 per
sonen bezocht. Hiervan waren 92.000 betalende 
bezoekers, terwijl 2000 veteranen en 1000 leden van

Vlist, J. Klaassen-Opendorp, G.H.A. Gouda Quint en 
J.F. van Hasselt, en de heren H.P. Veenhuysen, H. van 
Drumpt, J.W. Regiering en H. Blankenstijn Jr.
De nieuwe vormgeving van de Nieuwsbrief voldoet 
zeer goed. Er verschenen weer vier nummers met bij
behorende Ministories. Nummer 56 was in verband 
met de 50e herdenking van de Slag om Arnhem voor
zien van een kleurige voorpagina en had het dubbele 
aantal bladzijden dan normaal.

Door de renovatie van het Airborne Museum moest 
het al vele jaren door de vereniging verzorgde scho
lenproject aangepast worden. Er verscheen een nieu
we Nederlandse en Engelse map met op de omslag 
een bijzondere luchtfoto van de Rijnbrug in Arnhem 
na de Slag om Arnhem. De 4000 fotovellen die de leer
lingen bij hun map krijgen, werden gratis door onze 
drukker, de firma Linders-Adremo uit Oosterbeek, 
beschikbaar gesteld. De belangstelling voor ons scho
lenproject was in 1994 zowel van Nederlandse als van 
Britse zijde zeer groot. Het blijkt een belangrijk mid
del om de jeugd voor te lichten over de gebeurtenis
sen van september 1944.
De belangrijkste schenking die onze vereniging het 
afgelopen jaar aan het Airborne Museum heeft 
gedaan, was ongetwijfeld de financiering van het 
nieuwe diorama van de artillerie-stelling bij de Oude 
Kerk in Oosterbeek. Op 18 mei vond de officiële over
dracht plaats tijdens de heropening van 
veerde en gemoderniseerde museum.
Andere schenkingen aan het Airborne Museum 
waren een draagbare overheadprojector, bescherm- 
kappen voor transportabele diorama's, een Enfield 
motorfiets en een set originele wielen voor de door de 
King's Own Scottish Borderers aangeboden Airborne 
handkar.
De vereniging ontving de toezegging van f 5000,- voor 
het scholenproject van de SFMO (Stichting Fondsen
werving Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers). 
Aan het museum zal door de VW Arnhem, de Zuid- 
Veluwe & de Liemers, een bedrag van ƒ 10.000,- 
geschonken worden uit de opbrengst van de verkoop 
van de telefoonkaarten. Dit bedrag zal eveneens voor 
het scholenproject worden gebruikt.
Mede in verband met de 50e herdenking werden in

het afgelopen jaar meer propaganda- en verkoop- 
stands gehouden, o.a. bij de Open Dagen van de 
Koninklijke Luchtmacht te Leeuwarden, de 
Heideweek te Ede, de Airborne Fietstocht te 
Doorwerth, de Verzetsdag te Nunspeet, de Airborne 
Wandeltocht te Oosterbeek, de Verenigingsmarkt te 
Oosterbeek, de bijeenkomst van de veteranen in 
Arnhem, de dropping op de Ginkelse Heide te Ede, de 
herdenking van de Polen te Driel, de veteranenmars 
in Arnhem, de Pegasus-wandeltocht in Lunteren en 
de herdenking van de bevrijding van Vught. De 
omzet was voor de vereniging en voor het museum 
meer dan ƒ 25.000,-.
De vereniging zorgt ieder jaar voor een passend 
geschenk voor de leerlingen die bloemen leggen tij
dens de herdenkingsdienst op de Airborne 
Begraafplaats. Dit jaar ontvingen ze het door de ver
eniging uitgegeven boekje 'De Tommies komen', ter
wijl de Britse en Poolse kinderen die deelnamen een 
Pegasus-speldje kregen. Dankzij de sponsoring van 
de R.Z.R. Zorgverzekeraar uit Doorwerth kon de ver
eniging tevens alle deelnemende scholen de video
band 'We'11 see you in September' aanbieden.
Afgelopen jaar heeft de vereniging zich sterk gemaakt 
voor de bescherming van schuttersputten uit 1944 die 
nog aanwezig zijn in het park de Hemelse Berg en op 
de Bilderberg in Oosterbeek, en op Papendal in 
Arnhem. Beide gemeenten werd verzocht de putten 
op hun lijst van beschermde objecten te zetten. De 
gemeente Renkum reageerde positief en nam maatre
gelen, de gemeente Arnhem volstond met ons te ver
wijzen naar de eigenaren van de betreffende gebie
den.
Op 18 juni werd een excursie gehouden met als onder
werp de rol van de Ist Airlanding Light Regiment 
Royal Artillery. Ook werd tijdens de excursie aan
dacht besteed aan de gevechten op de Paasberg in 
Oosterbeek. Op 17 december werd een themamiddag 
gehouden in de Concertzaal in Oosterbeek. Ons lid 
Marcel Anker hield een lezing over de lotgevallen van 
de C-compagnie van het 2e Parachutistenbataljon en 
vervolgens werd de videofilm 'We'11 see you in 
September' vertoond.
Terugkijkend kunnen we concluderen dat 1994 een 
zeer druk, maar heel succesvol jaar was.
(J.M. de Langen, secretaresse)
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Op 22 april a.s. zal in het Airborne Museum de jaar
lijkse boekenbeurs worden gehouden. Op deze beurs 
zijn tweedehands boeken over de Tweede 
Wereldoorlog te koop. Gezien de ervaringen van de 
vorige jaren, wordt ook deze keer een grote toeloop 
van belangstellenden verwacht.

Zeer zeldzaam boekje 
geschonken
Onlangs ontving het Airborne Museum van een parti
culier een aantal boeken over de Tweede 
Wereldoorlog. Bij deze collectie zat een van de meest 
zeldzame publicaties over de Slag om Arnhem, name
lijk het pocketboekje 'Five Days in Heil' door Jack 
Smyth. De auteur, die correspondent was bij het pers
bureau Reuter, landde op 18 september 1944 met de 
4e Parachutistenbrigade op de Ginkelse Heide. 
Gedurende de gevechten raakte hij gewond en werd 
krijgsgevangen gemaakt. Het boekje, waarin de 
auteur overigens niet geheel juist met de historische 
feiten omgaat, verscheen in Londen in 1956.

de Vereniging Vrienden het museum gratis bezoch
ten.
Door de vele publiciteit die aan de herdenkingen is 
gegeven, is 1994 een topjaar geweest. Alleen al in de 
maand september werden 22.500 betalende bezoekers 
geregistreerd, waardoor deze maand de drukste was 
in de geschiedenis van het museum.

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.
(foto Robert Voskuil)

Van 16 februari tot 19 maart a.s. worden in het 
Airborne Museum schilderijen en tekeningen geëxpo
seerd die in september 1994 tijdens de 50e herdenking 
van de Slag om Arnhem aan het museum zijn 
geschonken.
Van 6 april tot 1 oktober 1995 wordt in het eerder 
genoemde gebouw een tentoonstelling georganiseerd 
met de titel 'De Bevrijders'. Op deze expositie, die 
wordt gehouden ter gelegenheid van de 50e herden
king van de bevrijding van Nederland, zullen geal
lieerde uniformen en uitrustingsstukken uit die perio
de worden tentoongesteld.

'ARNHEM, The Battle 
Remembered'
De 50e herdenking van de Slag om Arnhem heeft 
geresulteerd in verschillende nieuwe uitgaven over 
deze strijd. Een daarvan is het boek 'ARNHEM, The 
Battle Remembered' door Robert Jackson. Deze publi- 
katie behandelt echter méér dan alleen 'Arnhem'; het 
geeft een overzicht van de gehele operatie Market 
Garden.
De auteur begint met een analyse van de militaire 
situatie in de periode vóór 17 september 1944. 
Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de 
geschiedenis van de verschillende Britse luchtlan- 
dings-operaties en van de lessen die daaruit werden 
geleerd. Dan beschrijft hij het operatieplan van 
Market Garden, de militaire situatie aan Duitse zijde 
en de voorbereidende bombardementen.
In de daaropvolgende negen hoofdstukken worden 
de militaire operaties van dag tot dag beschreven, van 
zowel geaUieerde als van Duitse kant. Veel aandacht 
wordt ook besteed aan de dagelijkse luchtoperaties, 
waarbij de rol van de Luftwaffe niet wordt vergeten. 
Naast het algemene militaire verhaal komen ook 
enkele ooggetuigen aan het woord.
Ondanks het gecompliceerde karakter van de operatie 
is de auteur erin geslaagd een duidelijk en makkelijk 
leesbaar overzicht te geven. Het boek is ruim geïllus
treerd met kaarten en foto's. Wel moet opgemerkt

Als sluitstuk van de algehele renovatie van het 
Airborne Museum zijn in de maanden november en 
december van het vorige jaar de winkel en het depot 
ingrijpend verbouwd. De winkel, die de afgelopen 
periode tijdelijk was ondergebracht in de nieuwe 
expositie-ruimte in de kelder, heeft nu een definitieve 
plaats gekregen naast de garderobe op de begane 
grond.
De voormalige wijnkelder van Hartenstein fungeert 
nu als depot. Er zijn voorzieningen aangebracht die 
voor een goede ventilatie en vochtbeheersing zorgen.

Nogmaals het boek 'Without 
Tradition'
In de vorige nieuwsbrief vermeldden wij dat het boek 
'Without Tradition - 2 Para 1941-1945' in Nederland 
verkrijgbaar is bij mevrouw Pelster te Oosterbeek. U 
kunt dit boek bestellen door overmaking van ƒ 50,- op 
girorekening 806504 van mevrouw Pelster, 
Emmastraat 6, Oosterbeek.
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worden dat een aantal onderschriften helaas onzorg
vuldigheden bevat. Het boek, dat 184 pagina's telt, is 
verder voorzien van een lijst met noten en een litera
tuurlijst.
'ARNHEM, The Battle Remembered' werd in 1994 uit
gegeven door Airlife Publishing Ltd in Shrewsbury en 
kost 19,95 pond sterling.

Stearns

Speciaal nummer van 'Arnhem 
de Genoeglijkste'
Het Arnhems Historisch Genootschap 'Prodesse 
Conamur' heeft afgelopen september een speciaal 
nummer van het tijdschrift 'Arnhem de Genoeglijkste' 
uitgegeven met artikelen over de periode rond sep
tember 1944.
In deze uitgave schrijft W.H. Tiemens over Tex 
Banwell en over Hendrika van der Vlist, A.S. 
Stempher over 'Een bijzonder weekeinde in septem
ber 1944', G.H. Maassen over de 'Poolse para's op de 
Johannahoeve, dinsdag 19 september 1944', F.R. Ranft 
over 'Contacten in oorlogstijd', P.R.A. van Iddekinge 
over de Arnhemse brug en A.S. Stempher over de eva
cuatie van Arnhem.
Exemplaren van dit speciale nummer zijn nog ver
krijgbaar door ƒ 5,- over te maken op postbanknum- 
mer 88.44.35 van de penningmeester van het 
Arnhems Historisch Genootschap te Arnhem onder 
vermelding van 'Arnhem de Genoeglijkste, september 
1994'.

Eigenlijk wil ik het helemaal niet, maar als een van de 
redacteuren van de Nieuwsbrief voel ik het toch als 
mijn plicht om de lezers te wijzen op het verschijnen 
van een ander nieuw boek over de Slag om Arnhem. 
Het is al een tijd geleden dat Bert Kerkhoffs uit Arnhem 
meende maar weer eens wat te moeten neerpennen 
over september 1944. Hij vond zowaar nog een uit
gever ook, en het boek verscheen onder de titel 
'ARNHEM 1944 - Slag van de TEGENslag'.

Kerkhoffs is een van de mensen die niet gebukt gaan 
onder veel kennis van de gebeurtenissen van 50 jaar 
geleden, en de publikatie staat dan ook vol onzin, fan
tasieverhalen, irrelevante feiten en, het ergste van 
alles, leugens. Ik zal enkele voorbeelden noemen. 
De auteur beweert na de oorlog met de voormalige 
Höhere SS- und Polizeiführer Hanns Albin Rauter te 
hebben gesproken, en als bewijs daarvoor publiceert 
hij een stuk tekst dat door de oorlogsmisdadiger 
eigenhandig werd geschreven. Dit stuk is echter gejat 
uit de collectie Boeree die in het Gemeentearchief 
Arnhem berust. Boeree heeft namelijk met Rauter 
gesproken en niet Kerkhoffs!
Ook de Poolse generaal Sosabowski is door de schrij
ver naar eigen zeggen in 1949 geïnterviewd: 'Een .... 
militair met donkere ogen en een borstelige snor'. De 
generaal had echter in september 1944 wel, maar vijf 
jaar later géén snor! Heeft Kerkhoffs zelf met 
Sosabowski gepraat? Welnee, net zomin als met 
Rauter en Eisenhower (ook die beweert Kerkhoffs te 
hebben gesproken).
Over de Polen die op 21 september 1944 bij Driel land
den, schrijft Kerkhoffs: 'bij Driel beschieten ... 
Engelsen de Poolse parachutisten ... omdat ze andere 
uniformen en baretten dragen'. Bij Driel waren echter 
geen Engelsen (en ook geen andere Britten trouwens). 
Bovendien waren de Poolse uniformen exact gelijk 
aan de Britse, en de Polen droegen op dat moment, 
heel begrijpelijk, NIET hun grijze baretten, maar hel
men.
Het fraaist is Kerkhoffs' geleuter over 'Amerikaanse 
bedienaren van de radio-apparatuur van de 1ste 
Britse luchtlandingsdivisie', die na 50 jaar onderzoek, 
ondanks hulp van 'Collega's in Amerika, Engeland, 
Canada en Polen' onvindbaar zijn en blijven. De 
Arnhemse journalist in ruste heeft weer eens heel in 
de verte een klok horen luiden, maar hij heeft geen 
flauw benul waar de klepel hangt. Amerikaanse 
radioteams zijn inderdaad betrokken geweest bij de 
gevechtshandelingen, maar zij hadden niets van doen 
met de reguliere Britse verbindingstroepen. Waarom 
zij hun eigen specifieke taken niet konden uitvoeren, 
staat onder meer te lezen in "Calling 'Sunray'! - de 
verbindingen tijdens de Slag om Arnhem, september 
1944", de brochure die werd samengesteld voor de 
gelijknamige tentoonstelling in het Airborne Museum 
'Flartenstein' (1991). De namen van deze Amerikanen 
zijn bekend.
En zo kan ik nog wel even doorgaan. Overigens wil ik 
(als gemeentearchivaris van Renkum) graag met 
Kerkhoffs discussiëren over zijn boek, maar hij wei
gert dat onder het motto dat ik de oorlog niet heb 
meegemaakt... Evenzo heeft de Arnhemmer geen zin 
om door de gemeentearchivaris van de Gelderse 
hoofdstad over zijn publicatie aan de tand te worden 
gevoeld. Waarom is wel duidelijk.
Laat ik eindigen met de constatering dat bij geen 
enkele foto in het boek een bronvermelding is opge
nomen. Dat zegt meteen al voldoende over het niveau 
van het geschrevene, de auteur en de uitgever.
Kortom, niet kopen het boek. Als u het toch koopt, lees 
het dan niet, maar zet het meteen in de boekenkast. 
Mocht u in de verleiding komen toch kermis te nemen 
van de inhoud, hecht er dan vooral geen waarde aan! 
(Geert Maassen)

....
Afgelopen september werd een plaquette aangebracht op de 
muur van het Belastingkantoor bij de Rijnbrug in Arnhem, 
ongeveer op de plaats waar luitenant-kolonel John Frost in 
september 1944 zijn hoofdkwartier had.
(foto Berry de Reus)
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Met het uitgeven van de Nieuwsbrief, die vanaf dit 
nummer wat extra 'kleur' heeft gekregen, proberen 
we de leden van de Vereniging Vrienden op de hoog
te te houden van het reilen en zeilen van de vereni
ging en het Airborne Museum, en van wetenswaar
digheden over de Slag om Arnhem.

In het algemeen heeft de redactie ruim voldoende 
kopij voor ieder nummer, maar dat betekent niet dat u 
niet zou kunnen meewerken aan de nieuwsbrief. 
Mocht u nieuws, opmerkelijke gegevens of vragen 
over bepaalde aspecten van 
in september 1944 hebben 
of beschikken over inte
ressante foto's met betrek
king tot de vereniging, het 
museum of de slag, dan 
kunt u deze te allen tijde 
naar de redactie opsturen 
voor plaatsing.
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De tocht wordt geleid door 
de heer J. Nitrowski uit 
Hamminkeln, die een 
grondige studie heeft 
gemaakt van de luchtlan
dingen in dit gebied.
De voertaal tijdens deze 
excursie is Duits, met even
tuele samenvattingen in de 
Engelse taal.

LI kunt zich opgeven door 
overschrijving van ƒ 62,50 
op postbankrekening 
4403641 t.n.v. de 
Vereniging Vrienden van 
het Airborne Museum in 
Oosterbeek, onder vermel
ding van 'excursie'. 
Hiervoor krijgt u de bus
excursie, de koffie en de 
lunch in Hamminkeln en 
een uitgebreide, geïllus
treerde gids.
Het maximale aantal deel

nemers dat mee kan, bedraagt 50. Aanmeldin-gen 
worden behandeld in volgorde van binnenkomst van 
het inschrijfgeld. De sluitingsdatum voor de inschrij
ving is 17 mei. Dus als u interesse heeft, maak dan 
meteen het geld over. Degenen die zich aanmelden en 
wel of niet meekunnen, ontvangen tijdig bericht van 
de penningmeester.

vertrek per bus vanaf het parkeerterrein 
voor de Goede Herderkerk (naast 
Brasserie Kleyn Hartensteyn) aan 
Utrechtseweg in Oosterbeek.
aankomst in Hamminkeln. Koffie en 
vertoning van de documentaire 
'Operation Varsity'.
begin excursie door het gebied bij 
Hamminkeln en Wesel.
lunch.
vervolg excursie.
aanvang terugreis
aankomst in Oosterbeek.

Na de opening van de tentoonstelling 'De Bevrijders' op 5 
ƒ’ J--------van de Stichting Airborne

Museum, drs. J.W.A.M. Vertinden, een exemplaar van de 
vlag '50 jaar bevrijding' aan de Canadese militaire attaché, 
kolonel F.K. Laforge.
(foto Berry de Reus)

Excursie naar 
Duitsland
In het kader van de 50e 
herdenking van de bevrij
ding van Nederland orga
niseert de Vereniging 
Vrienden van het 
Airborne Museum dit jaar 
een excursie naar het 
gebied rond Hamminkeln 
in Duitsland.
Bij deze tocht, die wordt 
gehouden op zaterdag 27 
mei a.s., zullen de lucht
landingen van de 6e Britse Airborne Divisie op 24 
maart 1945 in dit gebied centraal staan. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan de landingen van de 17e 
Amerikaanse Airborne Divisie en aan de 'Rhine 
Crossing' operaties bij Wesel.
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De expositie in het Airborne Museum duurt tot en 
met 31 oktober van dit jaar.

corres-
Guy

Het vernieuwde scholenproject is mede mogelijk 
gemaakt door de opbrengst van de telefoonkaartenac
tie van de WV Arnhem, de Zuid-Veluwe & de 
Liemers, afgelopen jaar.

Vernieuwd Scholenproject 
gepresenteerd
Bij de opening van de tentoonstelling 'De Bevrijders' 
werd tevens het eerste exemplaar van het vernieuwde 
Scholenproject gepresenteerd door de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum. Dit gebeurde 
door de samensteller, Chris van Roekel, die de eerste 
exemplaren overhandigde aan de voorzitters van de 
Stichting Airborne Museum en van onze vereniging.

In de eerste plaats willen we met u nagaan hoe men bij 
de planning en uitvoering van deze luchtlandings
operatie de fouten die bij Arnhem waren gemaakt, 
trachtte te vermijden. Degenen die op de hoogte zijn 
van het verloop van de Slag om Arnhem, zullen bij de 
bestudering van de luchtlandingsoperatie 'Varsity' 
stuiten op beslissingen, die als ze ook in september 
1944 waren genomen, waarschijnlijk een heel ander 
verloop van Operatie Market Garden tot gevolg zou
den hebben gehad.

Waarom een excursie naar 
Hamminkeln?
Het bestuur van de Vereniging Vrienden organiseert 
dit jaar een excursie naar het gebied bij Hamminkeln 
in Duitsland, waar op 24 maart 1945 de laatste grote 
luchtlandings-operatie uit de Tweede Wereldoorlog 
plaatsvond. Er zijn twee redenen om dit gebied als 
onderwerp te kiezen.

Ledenlijst
Van de leden die hebben gereageerd op de oproep om 
hun naam en interessegebied aan ons op te geven, is 
nu een lijst samengesteld. Dit overzicht is bij deze 
nieuwsbrief ingesloten. Degenen die alsnog op deze 
lijst willen worden vermeld, kunnen zich schriftelijk 
opgeven.

Tentoonstelling 'De Bevrijders'
Op 5 april jl. werd in het Airborne Museum 
'Hartenstein' door kolonel F.K. Laforge, militair 
attaché bij de Canadese ambassade, de tentoonstelling 
'De Bevrijders' geopend. Deze expositie toont unifor
men en uitrustingsstukken van de verschillende geal
lieerde legeronderdelen die in de periode 1944/1945 
deelnamen aan de bevrijding van Nederland. Vanaf 
12 september 1944 tot 5 mei 1945 vochten geallieerde 
strijdkrachten van de Verenigde Staten van Amerika, 
Canada, Groot-Brittannië, Polen, België, Frankrijk, 
Nederland en Noorwegen op Nederlands grondge
bied. Ruim 13.000 militairen verloren hun leven voor 
onze vrijheid.

Een tweede reden voor deze excursie houdt verband 
met het feit dat we dit jaar herdenken dat ons land 50 
jaar geleden werd bevrijd. Niet aan iedereen is het 
verloop duidelijk van de militaire acties die uiteinde
lijk leidden tot de bevrijding. Daarom is het interes
sant om de gebieden te bezoeken die zo'n grote rol 
hebben gespeeld in deze militaire operaties. Immers, 
Nederland is in het voorjaar van 1945 bevrijd door 
troepen die opereerden vanuit de streek die we zullen 
bezoeken. Zij maakten deel uit van een enorme leger
macht die, onder het opperbevel van generaal Dwight 
D. Eisenhower, in een gigantische veldtocht langs een 
frontlijn vanaf het Zwarte Woud tot Nederland, 
Europa bevrijdde van de Duitse onderdrukking. Bij 
deze operatie waren maar liefst 9 geallieerde legers 
betrokken en leverden 87 divisies verbitterde gevech
ten. Het is goed om in een periode dat we onze bevrij
ding herdenken, door middel van een excursie eens 
stil te staan bij deze enorme krachtsinspanning. 
(Chris van Roekel)

De persberichten werden geschreven door de 
pondenten Alan Wood, Marek Swiecicki en

5 april 1995. Chris van Roekel, samensteller van het 
Scholenproject, overhandigt de eerste exemplaren van de 
nieuwste editie aan de voorzitter van de Vereniging 
Vrienden, drs. ]. Smits (links) en aan de heer Verlinden, 
voorzitter van de Stichting Airborne Museum (midden), 
(foto Berry de Reus)

Zeer bijzondere persberichten 
geschonken
Het Airborne Museum 'Hartenstein' is in het bezit 
gekomen van een aantal originele getypte en handge
schreven persberichten uit de Slag om Arnhem. 
Vijftig jaar zijn ze in het bezit geweest van de veteraan 
Butcher, die in september 1944 als telegrafist was 
ingedeeld bij het Public Relations Team dat met de 
Eerste Britse Airborne Divisie naar Arnhem ging. 
Toen Butcher in september 1994 naar Arnhem kwam 
voor het bijwonen van de herdenkingen, schonk hij de 
persberichten aan zijn gastheer, de heer Krijger uit 
Oosterbeek, die ze op zijn beurt overdroeg aan het 
Airborne Museum.

'
/'
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Tijdens de afgelopen september-herdenking voorzag een 
bewoner van de Beneden-Weverstraat in Oosterbeek zijn in 
de oorlog beschadigde hek van een, helaas lijdelijk, bordje, 
(foto's Robert Voskuil)

Op 11 augustus 1994 overleed in de Verenigde Staten 
van Amerika de voormalige oorlogscorrespondent 
Marek Swiecicki. Hij schreef het eerste boek over de 
Slag om Arnhem, getiteld 'With the Red Devils at 
Arnhem', dat verscheen in november 1944. Van het 
boek, waarvoor generaal R.E Urquhart het voor
woord schreef, verschenen al spoedig een Poolse en 
een Nederlandse vertaling. Laatstgenoemde is geti
teld 'Roode Duivels in Arnhem'.
Swiecicki werd geboren in Odessa in 1915. Hij groeide 
op in de provicie Wolyn in Oost-Polen. Na zijn afstu
deren aan de universiteit van Warschau in 1937, vond 
hij werk bij het Poolse Telegrafie Agentschap. Bij het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was hij in 
Parijs. Hij nam dienst in het Poolse leger in Frankrijk 
en na de val van dat land ging hij in Groot-Brittannië 
werken bij de Poolse afdeling van de BBC.
Als correspondent van het Poolse Ministerie van 
Voorlichting, dat in ballingschap in Londen zetelde, 
maakte hij deel uit van het Poolse liaison-team bij het 
hoofdkwartier van de le Britse Airborne Divisie. Op 
18 september 1944 landde hij in een zweefvliegtuig 
ten westen van Wolfheze. Spoedig daarna nam hij zijn 
intrek in hotel Hartenstein, dat vervolgens als uitvals
basis diende voor zijn dagelijkse werkzaamheden als 
oorlogscorrespondent.
Na de Slag om Arnhem werkte Swiecicki als persoffi
cier voor generaal Anders, commandant van het 
Poolse 2e Corps in Italië. Toen onderdelen van de le 
Britse Airborne Divisie in mei 1945 naar Noorwegen 
gingen, was hij daarbij. Na zijn demobilisatie werkte 
hij eerst als redacteur voor de krant 'POLISH DAILY’ 
in Londen, waarna hij journalist werd voor Radio Free 
Europe. In 1950 emigreerde hij naar de Verenigde 
Staten, waar hij medewerker werd van de Poolse sec
tie van het radio-station de 'Voice of Amerika’. Hij had 
daar zijn eigen programma tot zijn pensionering in 
1993.
(George F. Cholewczynski)

Jaarlijkse glider-landingen op 
video
'On The Same Spot’ is de titel van een nieuwe video
band over de landingen van zweefvliegtuigen tijdens 
de afgelopen vijf herdenkingen van de Slag om 
Arnhem. Óp 22 september 1990 vond op initiatief van 
de Oosterbeker Luuk Buist de eerste vlucht plaats, om 
daarmee de rol van het Glider Pilot Regiment tijdens 
de gevechtshandelingen van september 1944 te her
denken. Met medewerking van de lokale zweefvlieg- 
club werden toen twee voormalige Britse gliderpilo- 
ten vanaf het vliegveld Terlet bij Arnhem 
overgevlogen naar hun oorspronkelijke landingster
reinen bij Wolfheze. Deelnemers en genodigden 
waren zo enthousiast over deze eerste vlucht, dat 
werd besloten tot en met 1994 ieder jaar een dergelijk 
evenement te organiseren.
De film toont de voorbereidingen, de vlucht en de lan
dingen van de zweefvliegtuigen op de terreinen bij 
Wolfheze. Zowel op de grond als in de lucht werden 
fraaie opnamen gemaakt.

Byam. Voordat de teksten naar Engeland werden 
getelegrafeerd, werden ze gecensureerd door kapitein 
Brett en luitenant Williams. Hun handtekeningen, 
samen met de aantekening 'Passed for publication' 
staan op de berichten. De persberichten zijn opgeno
men in het archief van het museum.
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"Churchill's Volunteer" bevat 335 pagina's en is voor
zien van foto's, tekeningen en bijlagen. Het werd uit
gegeven door Avon Books, 1 Dovedale Studios, 465 
Battersea Park Road, London SW11 4LR. De prijs 
(exclusief verzendkosten) bedraagt in Britse ponden: 
14.95.

Onze vereniging publiceerde in 1992 het boek 'WHO 
WAS WHO during the Battle of Arnhem - The Order 
of Battle of airborne officers who fought at Arnhem in 
1944'. Dit naslagwerk bevat relevante informatie over 
alle officieren van de Ist British Airborne Division en 
de Ist Polish Independent Parachute Brigade Group.

Ook de tocht over de weg met oude legervoertuigen 
waarmee veteranen van en naar de landingsterreinen 
werden vervoerd, komt uitvoerig in beeld, evenals de 
kranslegging bij het monument in Wolfheze op 14 
september 1994. In het laatstgenoemde jaar kon de 
glidervlucht overigens wegens de weersomstandig
heden niet doorgaan. Het geheel wordt afgewisseld 
met authentieke beelden uit september 1944.

'On The Same Spot' werd geproduceerd door Joop Bal 
en Luuk Buist. De 30 minuten durende videoband, 
waarvan zowel een Nederlandse als een Engelse ver
sie werd gemaakt, kan in Nederland worden besteld 
door overmaking van ƒ 52,50 op bankrekening 
3850.31.491 van de RABO bank in Oosterbeek, t.n.v. 
Bal Bedrijfsvideo. Het gironummer van de bank is 
823297.

In totaal werden in 1994 in Nederland 900 kaarten uit
gebracht. Het Airborne Museum heeft nog enkele sets 
van de 'Slag om Arnhem' telefoonkaarten in voorraad. 
De prijs bedraagt ƒ 50,-.

Binnen de groep van Britse Arnhem veteranen is Mr. 
Reg Curtis een bekende persoonlijkheid. Bijna altijd is 
hij aanwezig bij de jaarlijkse herdenkingen van de 
Slag om Arnhem. Zijn militaire loopbaan, die meer 
omvat dan alleen 'Arnhem', heeft hij nu beschreven in 
een zojuist verschenen boek getiteld "Churchill's 
Volunteer - A Parachute Corporal's Story".
Reg Curtis nam in 1937 dienst bij de Grenadier 
Guards. Hij vocht in Frankrijk in 1940 en wist via 
Duinkerken naar Engeland te ontsnappen. Daar nam 
hij dienst bij de Para-Commando's waarvoor hij een 
zware training onderging met zeer realistische mili
taire oefeningen. In november 1942 ging hij met de le 
Parachutistenbrigade naar Noord-Afrika, waar op 
verschillende plaatsen verbitterde gevechten werden 
geleverd. Daarna volgden op 13 juli 1943 de luchtlan
dingen op Sicilië.
Via Noord-Afrika ging hij vervolgens in november 
1943 met zijn eenheid terug naar Groot-Brittannië, 
waar de Ie Britse Airborne Divisie in training ging 
voor de invasie van Europa.

Vanuit het Verenigd Koninkrijk kan de band worden 
besteld door het sturen van 20 Britse ponden in een 
envelop naar Bal Bedrijfsvideo, Rozensteeg 1, 6862 
DH Oosterbeek, Nederland. U wordt verzocht geen 
cheques te sturen.

Telefoonkaarten hebben hoge 
verzamelwaarde
In 1994 bracht de VVV Arnhem, de Zuid-Veluwe & de 
Liemers in samenwerking met het Airborne Museum 
'Hartenstein' een set van 4 telefoonkaarten uit met als 
thema 'De Slag om Arnhem'. Deze set is nu door de 
Nederlandse Telefoonkaartenclub gekozen als no. 2 
op de lijst van Nederlands mooiste telefoonkaarten. 
Nummer 1 werd een kaart met een afbeelding van het 
KLM toestel de ‘Uiver’.

"Churchill's Volunteer"

Heeft u interesse, laat het dan schriftelijk weten aan 
de secretaris van de vereniging. Naar aanleiding van 
het aantal reacties zal het bestuur besluiten of 'Who 
was Who' zal worden herdrukt.

Het St. Elisabeths Gasthuis in 
Arnhem gesloten
Na bijna 100 jaar heeft op 22 februari jl. het bekendste 
ziekenhuis van Arnhem, het St. Elisabeths Gasthuis, 
definitief haar deuren gesloten.
Tijdens de Slag om Arnhem, toen het midden in de 
gevechten kwam te liggen, werd het een van de 
belangrijkste militaire hospitalen. Het 16th Parachute 
Field Ambulance arriveerde al in de avond van 17 
september 1944 in het ziekenhuis en de volgende 
dagen werden er honderden gewonde Britse en 
Duitse militairen en burgers opgenomen.
Het is nog niet bekend welke nieuwe functie het 
gebouw zal krijgen.

Mede daarom en omdat het boekje inmiddels geheel 
is uitverkocht, denkt het bestuur aan de uitgave van 
een geheel herziene editie van 'Who was Who'. 
Daartoe is het van het grootste belang dat eventuele 
liefhebbers schriftelijk laten weten of zij hiervoor 
belangstelling hebben.

Op 17 september 1944 landde hij met het le 
Parachutistenbataljon bij Arnhem. Tijdens straatge
vechten in het westelijke deel van Arnhem werd 
Curtis een dag later ernstig aan zijn been gewond. Hij 
werd naar het noodhospitaal in Hotel de Tafelberg in 
Oosterbeek gebracht, waar hij de rest van de slag ver
bleef. Via het St. Elisabeths Gasthuis in Arnhem en 
hospitalen in Apeldoorn, kwam Curtis uiteindelijk 
terecht in krijgsgevangenschap in Duitsland, waaruit 
hij in 1945 door de Amerikanen werd bevrijd.
Al deze episodes beschrijft Curtis op levendige wijze, 
met oog voor details en niet zonder humor.

Sinds de verschijningsdatum heeft de samensteller, 
Chris van Roekel, driemaal een lijst met aanvullingen 
en correcties aan belangstellenden doen toekomen. 
Door deze lijsten met errata is de publicatie echter niet 
altijd makkelijk te raadplegen.
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25 September 1945. Schoolkinderen leggen bloemen op graven 
op het Airborne Kerkhof in Oosterbeek.
(foto Herman Truin)

Het tweetalige boek 'We
Will Remember Them' met foto's van Truin van de 
eerste 25 herdenkingen (1945-1969) is nog verkrijg
baar bij het Airborne Museum 'Hartenstein' in 
Oosterbeek en bij het Airborne Forces Museum in 
Aldershot. In Nederland bedraagt de prijs ƒ 27,50 
voor 126 pagina's op A4-formaat.

50 jaar geleden: de eerste herden
king van de Slag om Arnhem
Op 25 september a.s. zal het 50 jaar geleden zijn dat op 
de, toen nog in aanleg zijnde, Airborne Begraafplaats 
in Oosterbeek de eerste officiële herdenkingsdienst 
van de Slag om Arnhem werd gehouden. De organi
satie daarvan was in Brits/Nederlandse handen, en 
vond haar oorsprong in een toevallig gesprek tussen 
de Renkumse (waarnemende) burgemeester, Mr. J. ter 
Horst, en de bevelhebber van de le Britse Luchtlan
dingsdivisie, generaal-majoor R.E. Urquhart.
Zij besloten dat vervolgens ieder jaar op de 17e sep
tember een dienst zou worden gehouden op het kerk
hof. Tot op heden is dat 
het geval geweest, met 
dien verstande dat de 
datum na verloop van 
tijd werd gewijzigd. Het 
bleef 17 september 
indien het een zondag 
betrof; in de overige 
gevallen werd de 
Memorial Service op de 
eerste zondag na de 17e 
gehouden.
Vanaf de eerste herden
king werden de 
'Pelgrimages' van de 
Britse en Poolse gasten 
naar Arnhem en 
Oosterbeek gefotograf
eerd door de Arnhemse 
fotograaf Herman Truin, 
en de redactie heeft bij 
dit artikel een van zijn 
foto's uit 1945 geplaatst.

Excursie naar Hamminkeln 
zeer geslaagd
Op zaterdag 27 mei jl. maakten 50 leden van de 
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum een 
excursie naar het gebied rond Hamminkeln in 
Duitsland, waar op 24 maart 1945 de laatste grote 
luchtlandingsoperatie uit de Tweede Wereldoorlog 
plaatsvond. Deze 'Operatie Varsity' werd een succes, 
mede door de lessen en ervaringen die waren opge
daan in september 1944, tijdens 'Operatie Market 
Garden'.
Om 9.00 uur vertrok de bus vanuit Oosterbeek rich
ting Hamminkeln, waar we een uur later werden ont

vangen in de 
'Friedeshalle'. Onze loka
le gids, de heer Johann 
Nitrowski, toonde ons 
tijdens de koffie de in 
1945 gemaakte filmdocu- 
mentaire 'Operation 
Varsity', waarin de voor
bereidingen en het ver
loop van de operatie 
worden getoond. 
Vervolgens gingen we 
op weg voor onze 'battle- 
field-tour'.
Op zeven locaties werd 
door de heer Nitrowski 
aan de hand van foto's en 
kaarten uitleg gegeven 
over de gevoerde acties. 
Er werd o.a. gestopt bij 
de verschillende drop
pings- en landingszones, 
het station van 
Hamminkeln, de brug
gen over de rivier de 

Issel, de Rijn bij Wesel en verschillende commando
posten, zoals de boerderijen Stallmannshof en 
Kopenhof. De lunch werd gebruikt bij Gasthaus 
Constance nabij het Diersfordter Wald.
Onze chauffeur Rob Grotendorst toonde ons tijdens 
de tocht menigmaal zijn stuurmanskunst, wanneer er 
over smalle, bochtige wegen moest worden gereden.
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Tijdens de excursie naar Hamminkeln (27 mei jl.) geeft de 
heer Nitrowski aan de hand van foto's uit maart 1945 uit
leg over de landingen van de 6e Britse Airborne Divisie. 
(foto Berry de Reus)

Actie 'De Polen van Driel' 
levert 1610 gulden op
Twee jaar geleden startte Geert Maassen de actie 'De 
Polen van Driel'. Deze hield in dat een deel van de 
verkoopprijs van het gelijknamige boek van de Ameri- 
kaans/Poolse schrijver George F. Cholewczynski, 
waarvan de heer Maassen de verkoop coördineert, 
beschikbaar werd gesteld ten behoeve van de renova
tie van het Airborne Museum. De medewerking van 
de verkopers van de publicatie, de Oosterbeekse 
boekhandelaren Romijn en Meijer & Siegers en onze 
vereniging, was daarbij onontbeerlijk.
Uiteindelijk leverde dit een bedrag van 1610 gulden 
op. Dit geld werd besteed aan de aanschaf van een 
thermo-hygrograaf, waarmee continue de tempera
tuur en de relatieve luchtvochtigheid in het museum 
kunnen worden geregistreerd.
Tijdens een informele bijeenkomst op 8 juni jl. over
handigde Geert Maassen het nuttige apparaat aan het 
bestuur van de Stichting Airborne Museum. De heer 
J.W.A.M. Verlinden dankte als voorzitter namens het 
bestuur alle deelnemers aan deze actie.
In tegenstelling tot eerdere berichten werd de ver-

Het operatiegebied is in vijftig jaar, op enige nieuw
bouw rond de dorpen na, weinig veranderd en de 
'toen-en-nu-geïnteresseerden' konden aan de hand 
van de meegenomen kaarten en foto's de gebeurtenis
sen van 24 en 25 maart 1945 goed volgen.
Deze nieuwsbrief biedt niet genoeg ruimte om inhou
delijk in te gaan op alle facetten van Operatie Varsity, 
maar voor de belangstellenden kan ik melden dat 
onze uitstekende gids de heer Nitrowski eind dit jaar 
of begin volgend jaar een zeer gedetailleerd boek over 
dit onderwerp zal publiceren. Via de nieuwsbrief zult 
u daar te zijner tijd informatie over ontvangen.
Vermoeid maar voldaan keerde het gezelschap rond 
17.30 uur terug in Oosterbeek. Heren Nitrowski, 
Gerritsen, Voskuil, Van Roekel en Fennema: namens 
alle deelnemers bedankt voor deze boeiende excursie! 
(Arie-Jan van Hees)

Bijzondere filmcamera 
geschonken
Tijdens dezelfde bijeenkomst waar de thermo-hygro
graaf werd aangeboden, ontving het Airborne 
Museum nog een zeer bijzonder geschenk, namelijk 
de ’Cine-Kodak 8' camera waarmee mevrouw Clous 
en haar echtgenoot in september 1944 in de omgeving 
van hun huis op de hoek Lebretweg/Utrechtseweg in 
Oosterbeek filmopnamen hebben gemaakt. Dit resul
teerde in een uniek 8mm filmpje dat Britse en Duitse 
soldaten èn burgers toont, en dat inmiddels in ver
schillende documentaires over de Slag om Arnhem is 
verwerkt. Ook ten behoeve van de videobeelden die 
in het Airborne Museum 'Hartenstein' worden ver
toond, is van de Clous-film gebruik gemaakt.
Samen met haar zoon was mevrouw I.E. Clous-Veen 
naar het museum gekomen om deze bijzondere came
ra aan te bieden. Ze maakte van de gelegenheid 
gebruik om voor de goede orde er nog eens nadruk
kelijk op te wijzen dat aan de totstandkoming van de 
bij velen als zodanig bekende 'film van tandarts 
Clous', ook door diens echtgenote een belangrijke bij
drage is geleverd. Waarvan akte!

!fe

Uitrustingsstukken geschonken
Vijftig jaar waren ze bewaard op een zolder van een 
huis aan de Utrechtseweg in Oosterbeek; een groot aan
tal originele uitrustingsstukken van Britse Airborne 
troepen. In 1945 waren ze door de gebroeders Van der 
Hoop gevonden in de omgeving van de Valkenburg- 
laan en de Sonnenberg. Bij het opruimen van de zolder 
zijn ze weer tevoorschijn gekomen en vervolgens over
gedragen aan het Airborne Museum 'Hartenstein'.

'Light Warning Set' 
nu bijna compleet
Sedert de renovatie in 1994 wordt in het Airborne 
Museum ook aandacht besteed aan de twee Britse 
'Light Warning Units', die in september 1944 bij de Ist 
Airborne Division waren ingedeeld. Van het 
Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum in 
Delft heeft het Oosterbeekse museum vorig jaar een 
bijna complete radarset 'A.M.E.S., type 6' in bruikleen 
gekregen. Deze is na een grondige restauratie in een 
van de bovenzalen opgesteld.
Daar is nu het ontbrekende deel van de 'YAGI TV 
Type' antenne aan toegevoegd. De drie delen hiervan 
werden onlangs door de heer W. Boersma in de 
opslag van het Legermuseum gevonden en met hulp 
van de heer Boekhorst gerestaureerd. Ook verwierf 
het Airborne Museum de bijbehorende frequentieme- 
ter. Thans ontbreken alleen nog een aantal aansluitka- 
bels.

koopprijs van het genoemde boek over de le Poolse 
Onafhankelijke Parachutistenbrigade sindsdien niet 
verhoogd. Liefhebbers kunnen bij de bovengenoemde 
instellingen in het bezit komen van een exemplaar 
tegen betaling van ƒ 25,=.
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Monument voor de 
evacuatie van Arnhem

Airborne Museum werkte mee 
aan manifestatie
'50 Jaar Bevrijding'

V ; j

Ter gelegenheid van de onthulling van het monument 
verscheen het boek 'Arnhem Spookstad' met herinne
ringen en foto's van evacués, gastgezinnen en achter
blijvers na de Slag om Arnhem, 1944 - '45. Het boek 
werd samengesteld door André Horlings, en werd 
uitgegeven door ELMAR b.v. in Rijswijk. De prijs 
bedraagt ƒ 24,95.

ÜAiSËö:

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

Nieuwe voorwaarden voor raad
pleging archief en bibliotheek
De door het bestuur van het Airborne Museum vast
gestelde voorwaarden tot raadpleging van de biblio
theek en het archief hebben in de praktijk geleid tot 
nadere bepalingen. De wat soepele bewoording heeft 
geleid tot teleurstelling en ergernis bij sommige geïn
teresseerden. Hieronder volgt de aangepaste regeling:
1. Bibliotheek en archief zijn op werkdagen na 
afspraak met de heer A. Groeneweg toegankelijk. 
Deze afspraak dient minimaal een week van te voren 
gemaakt te worden (tel. 085-337710).
2. Archiefstukken en boeken kunnen onder toezicht 
worden ingezien. Materiaal wordt niet uitgeleend. 
Kopieën van documenten en foto's worden niet gele
verd wanneer er rechten op berusten. Kopieën waar
op naar het oordeel van het bestuur geen rechten 
berusten, kunnen op een redelijke termijn geleverd 
worden tegen kostprijs, vermeerderd met verzend- en 
portokosten.
3. Auteurs van een boek of artikel waarbij gebruik is 
gemaakt van materiaal dat berust in het Airborne 
Museum, verplichten zich na publikatie een exem
plaar aan het archief van het museum te schenken. 
Bovendien dient in de bronvermelding het museum 
genoemd te worden.
(A. Groeneweg)

Eerste boek 'Blik Omhoog' 
gepresenteerd
Op een druk bezochte bijeenkomst in het gebouw 
'Neder Veluwe' op het terrein van het Psychiatrisch 
Ziekenhuis Wolfheze, vond op 14 juli jl. de presentatie

Veel belangstelling voor 
expositie 'De bevrijders'
De op 5 april jl. geopende expositie 'De Bevrijders’ 
trekt veel bezoekers. In de nieuwe tentoonstellings- 
zaal van het Airborne Museum is een groot aantal 
poppen opgesteld met uniformen van de verschillen
de legeronderdelen die deelnamen aan de bevrijding 
van Nederland. Deze zijn in een perfecte staat en dat 
geldt ook voor de bijbehorende uitrustingsstukken. 
Bijna al dit authentieke materiaal is afkomstig uit de 
verzameling van de heer W. Boersma, die ook verant
woordelijk was voor de inrichting van de expositie. 
De tentoonstelling duurt nog tot 1 oktober 1995.

Precies vijftig jaar na de bevrijding van de stad 
Arnhem op 14 april 1945, is in de Gelderse hoofdstad 
een monument onthuld ter herdenking van de evacu
atie in september 1944. Het is een bronzen plaquette 
die is aangebracht aan de muur van een pand op de 
hoek van de Jansbuitensingel en de Apeldoornseweg. 
Voor die plaats is gekozen omdat veel van de 93.000 
Arnhemse evacués die in de dagen na 23 september 
1944 de stad moesten ontvluchten, daarlangs kwa
men.
De onthulling van het gedenkteken op 14 april 1995 
werd gedaan door de vier leden van het 'Comité 
Gedenkteken Evacués'. Het geld werd bijeengebracht 
door particulieren, bedrijven en instellingen uit 
Arnhem en de regio.

Van 28 april tot 8 mei jl. vond op de vliegbasis 
Soesterberg de grote manifestatie '50 Jaar Bevrijding' 
plaats. Diverse Nederlandse militaire musea verleen
den hun medewerking en ook het Airborne Museum 
was vertegenwoordigd. Voor de speciale expositie op 
Soesterberg gaf de heer Boersma adviezen, en stelde 
'Hartenstein' een groot aantal uniformen, voorwerpen 
en ander materiaal beschikbaar. Ook had het 
Airborne Museum in samenwerking met het 
Bevrijdingsmuseum uit Groesbeek een grote stand 
ingericht op de informatiemarkt.
De verkoopkraam werd namens de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum bevrouwd door 
de dames De Langen en Sandbrink, terwijl de heer 
Boersma als public-relations-functionaris van het 
museum aanwezig was om de nodige voorlichting te 
geven.
De manifestatie trok, mede door het goede weer, ruim 
470.000 bezoekers.
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German Order of Battle

'Victory in Europe'
In het vijftigste herdenkingsjaar van de bevrijding zijn
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plaats van de eerste band van het boek 'Blik Omhoog 
1940-1945’, geschreven door ons lid Cor Janse. De 
ondertitel van de publikatie luidt: 'Wolfheze en de 
Zuid-Veluwe in oorlogstijd'.
Dit eerste boek beschrijft gedetailleerd de lotgevallen 
van inwoners van het genoemde dorpje in de periode 
1939 tot en met 16 september 1944. Bovendien wordt 
uitgebreid aandacht besteed aan gebeurtenissen aan 
de zuidwestelijke Veluwezoom, waarbij de passer- 
punt van de auteur in Wolfheze staat. Boek 2, dat naar 
verwachting in het najaar van 1995 verschijnt, begint 
met het inleidende bombardement van operatie 
Market Garden, en behandelt de geschiedenis van de 
streek tussen Arnhem, Ede en Wageningen tot en met 
de bevrijding en de wederopbouw.
Band 1 van 'Blik Omhoog' telt 400 pagina's op A4-for- 
maat, en is voor de zeer schappelijke prijs van ƒ 40,45 
verkrijgbaar bij de Oosterbeekse boekhandelaren 
Romijn en Meijer & Siegers, en bij de Stationswinkel 
van Van Doorne in Wolfheze.
De schrijver, Cor Janse, verstrekt graag nadere inlich
tingen: 08309-51033.

Tijdens mijn recente bezoek aan het Imperial War 
Museum in Londen viel mijn oog op het boek 
'German Order of Battle 1944 - The Directory prepared 
by Allied Intelligence, of Regiments, Formations and 
Units of German Armed Forces. Originally published, 
London, British War Office, 1944, Reprint 1994'.
Eindelijk hebben de Britse autoriteiten toestemming 
gegeven dit geheime boekwerk over de slagorde van 
de Duitse strijdkrachten ten tijde van de landingen in 
Normandië te herdrukken. Bij mijn weten is dit het 
enige naslagwerk dat een zeer gedetailleerd overzicht 
geeft van de Duitse strijdkrachten tot op regimentsni- 
veau. Flet werd dan ook door alle geallieerde com
mandanten geraadpleegd.
Het bevat details betreffende de organisatie, beknopte 
gegevens over de divisies en hun commandanten, de 
basisstructuur, identificatie-codes, nummers en aard 
van de formaties en eenheden (divisies, hogere forma
ties en lagere eenheden). Ook zijn opgenomen de ran
gen en samenstelling van de Waffen-SS tot en met bri- 
gadeniveau, hulp- en semi-militaire organisaties, bui
tenlandse eenheden, gegevens over alle opperofficie- 
ren, lijsten van alle regimenten en divisies met code
namen, en verklaringen van afkortingen en codena
men.
Kortom, een zeer waardevol naslagwerk voor een 
ieder die iets verstandigs over het Duitse leger te ber- 
de wil brengen. Het is geen oorlogsverslag, maar een 
onmisbaar boek met achtergrondinformatie. Het 
werd uitgegeven door Greenhill Books, Lionel 
Leventhal Ltd., Parkhouse 1, Russel Gardens, London 
NW11 9NN, England. ISB.N1-85367-170-3. Prijs in 
Engelse ponden: 15.95.
(Chris van Roekel)

veel nieuwe boeken over het einde van de Tweede 
Wereldoorlog verschenen. Een daarvan is 'The 
Imperial War Museum book of Victory in Europe' 
door Julian Thompson, die eerder o.a. 'Ready for 
Anything - The Parachute Regiment at War, 1940- 
1982' schreef.
In 'Victory in Europe' beschrijft Thompson de elf 
maanden na D-Day die nodig waren voor de verove
ring van West-Europa, gezien door de ogen van de 
Britse militairen van land-, zee- en luchtmacht. Hij 
heeft daarbij gebruik gemaakt van dagboeken, brie
ven en op band opgenomen interviews, die aanwezig 
zijn in het Imperial War Museum in Londen. In het 
boek is ook een hoofdstuk over operatie Market 
Garden opgenomen.
De goed verzorgde publikatie bevat meer dan hon
derd foto's en kleurenreproducties van schilderijen. 
'Victory in Europe' werd in samenwerking met het 
Imperial War Museum uitgegeven bij Sidgwick & 
Jackson in Londen en kost 25 Engelse Ponden.

Oproep
Sinds enige tijd is ons lid Philip Reinders bezig met 
het samenstellen van een lijst met namen van alle 
Britse en Poolse militairen die op de grond hebben 
deelgenomen aan de Slag om Arnhem. Van iedere sol
daat worden vermeld: naam en voorletters, rang, een
heid (peloton, compagnie, bataljon). Bovendien wil 
Philip graag in het overzicht opnemen of de betrok
ken persoon over de Rijn is teruggekomen of krijgsge
vangen is gemaakt. Zoals de lezer weet, zijn de 
gesneuvelden voor zover bekend terug te vinden in 
de door Jan Hey samengestelde 'Roll of Honour'.
Helaas bestaan er geen complete, officiële lijsten met 
namen per eenheid. Het overzicht waar nu aan wordt 
gewerkt, bevat dan ook nog veel lacunes. Een ieder 
die meent een bijdrage te kunnen leveren, wordt ver
zocht contact op te nemen met Philip Reinders, 
Delftseveerweg 37d, 3134 JG Vlaardingen, telefoon 
010-4356704. Van harte aanbevolen!

Een tijdens de Tweede Wereldoorlog gemaakte foto toont 
het oprichten van een antenne van een ’Light Warning 
Set'.
(foto archief Airborne Museum)
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Een nieuwe
'Who was Who'
Het in 1992 door onze 
Vereniging uitgegeven 
boek 'Who was Who 
during the Battle of 
Arnhem - The Order of 
Battle of Airborne 
Officers who fought at 
Arnhem in 1944' is uit
verkocht, en zal in zijn 
huidige vorm niet wor
den herdrukt. Besloten is 
om voorbereidingen te 
treffen voor het werken 
aan een nieuwe, uitge
breide editie, waarin 

naast de bestaande gegevens ook allerlei nieuwe 
informatie zal worden opgenomen.
Het ligt in de bedoeling om voor de samenstelling een 
werkgroep te vormen, waarin mensen zitting zullen 
hebben die goed in het onderwerp zijn ingewerkt. 
Deze groep zal onder leiding staan van Chris van 
Roekel.
Indien er onder de leden mensen zijn die graag aan dit 
project willen meewerken, dan kunnen zij contact 
opnemen met Chris, Benedendorpsweg 119, 6862 WE 
Oosterbeek, telefoon (026) 333 32 61.

Ï’ïïll

Het ochtendprogramma 
ziet er als volgt uit: 
9.30-10.00 uur: ontvangst 
van de leden in 
Restaurant Schoonoord, 
Pietersbergseweg 4 in 
Oosterbeek (telefoon 
(026) 333 31 50). Er is dan 
gelegenheid om voor 
eigen rekening een of 
meer consumpties te 
nuttigen. Het restaurant 
is vanaf 9.30 uur (en niet 
eerder!) geopend. 
10.00-12.00 uur: wande
ling naar en vervolgens 
door het gebied van de 
landgoederen de Pieters
berg en de Hemelse Berg 
in Oosterbeek. Daar zal 
worden ingegaan op 
enkele militaire acties die 
zich in september 1944 
afspeelden rond de twee 
opeenvolgende locaties van het hoofdkwartier van de 
Ist Airlanding Brigade, dat onder commando stond 
van Brigadier Ph. 'Pip' H.W. Hicks.
Dit onderdeel van de thema-dag wordt georganiseerd 
door onze leden Philip Reinders en Peter Vrolijk uit 
respectievelijk Vlaardingen en Rotterdam, beiden van 
de 'Arnhem Battle Research Group'.
12.00-13.30 uur: gelegenheid om op eigen kosten in 
Oosterbeek of omgeving te lunchen.
Het middagprogramma zal worden gehouden in de

Concertzaal, Rozensteeg 3 in Oosterbeek. Telefoon: 
(026) 333 20 46.
Het programma behelst het volgende:
13.30-14.00 uur: ontvangst van de leden.
14.00-15.15 uur: lezing door Eugène Wijnhoud uit 
Arnhem over 'De rol van de Ist en 2nd Airlanding 
Anti-Tank Battery Royal Artillery tijdens de Slag om 
Arnhem'.
15.15-15.45: pauze.
15.45-16.45: vertoning van de Britse video-documen- 

taire 'The Battle for 
Arnhem'. De film is 
Nederlands ondertiteld. 
Ca. 17.00 uur: einde 
Thema-middag.

Zaterdag 16 september 1995. Kolonel John L. Waddy, die dit 
jaar de Pilgrimage leidde, feliciteert op de Ginkelse Heide vete
raan Ted Shaw met zijn geslaagde parachutesprong. Ted Shaw 
is de vertegemvoordiger van de Vereniging Vrienden in Groot- 
Brittannië.
(foto Berry de Reus)

Thema-dag op zaterdag
9 december a.s.
Ieder jaar organiseert onze Vereniging in het najaar 
een thema-middag. Met ingang van dit jaar breiden 
we dat evenement op verzoek van een aantal leden uit 
tot een hele dag, zodat het voor de mensen die van ver 
komen nog meer de moeite waard is om de reis naar 
Oosterbeek te maken. De eerstvolgende thema-dag 
zal worden gehouden op zaterdag 9 december a.s..
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Tijdens de herdenkingsdienst op de Airborne Begraafplaats 
in Oosterbeek op 17 september jl. wist The Reverend R.F. 
Bowers zijn gehoor te boeien niet een indrukwekkende, ont
roerende en ook humoristische preek.
(foto Berry de Reus)

Bij deze Nieuwsbrief is de acceptgirokaart voor de 
betaling van uw contributie voor het jaar 1996 inge
sloten.
Leden van wie het geld voor de datum van de thema
dag (9 december a.s.) is ontvangen, kunnen hun lid
maatschapskaart op die zaterdag van de penning
meester in ontvangst nemen. De contributie bedraagt 
ƒ 20,= voor een individueel lidmaatschap, en ƒ 30,= 
voor een gezinslidmaatschap.
( R. Fennema, penningmeester)

5-daagse voorjaars-excursie naar 
Engeland?
Het bestuur van de vereniging heeft het plan om, 
indien dit financieel en organisatorisch mogelijk is, in 
het voorjaar van 1996 een excursie te organiseren naar 
Engeland.
Op het programma staan enkele musea en plaatsen 
die van historische betekenis zijn met betrekking tot 
de Ist British Airborne Division. Gedacht wordt aan 
het Airborne Forces Museum in Aldershot, het

Gebundelde uitgave van 
50 Ministeries?
Sinds 1983 bestaat de Nieuwsbrief van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum uit een blad met 
mededelingen en uit een 'Ministory', waarin een 
bepaald aspect van de Slag om Arnhem wordt behan
deld.
In het voorjaar van 1996 hoopt de redactie de vijftigste 
Ministory te kunnen publiceren. De mogelijkheid 
bestaat om alle Ministeries vanaf nummer 1 tot en met 
nummer 50 te bundelen in een boek. Maar voordat 
met een dergelijk project wordt begonnen, wil het 
bestuur van de Vereniging graag weten of er voldoen
de belangstelling is voor een dergelijke publikatie. 
Indien u geïnteresseerd bent in een boek met de 
gebundelde Ministories, schrijft u dan even een brief
je naar de Vereniging.

Tot spijt van de redactie heeft de Ministory bij de 
augustus-uitgave van de Nieuwsbrief ten onrechte 
het nummer 48 gekregen. Dat had 47 moeten zijn, en 
om geen onderbreking in de nummering te krijgen, 
staat op de Ministory die bij deze Nieuwsbrief hoort: 
'No. 47’.

Museum of Army Flying in Middle Wallop, en een 
aantal militaire musea in Londen. Ook in beeld zijn de 
Britse 'Parachute Training School' en het daarbij beho
rende museum op de basis Brize Norton, en een of 
twee voormalige vliegvelden waar vandaan de eenhe
den van de Ist British Airborne Division in september 
1944 naar Nederland vertrokken.
De reis, die zal worden gemaakt per touringcar, zal 
vijf dagen duren. Het is de bedoeling om de trip zo 
goedkoop mogelijk te maken. Daarom proberen we 
onderdak te organiseren in een kazerne-complex. 
Tijdens de afgelopen Airborne herdenking hebben 
bevriende Britse autoriteiten toegezegd om na te gaan 
of dit mogelijk is.
De tocht zal moeten plaatsvinden in april of mei 1996. 
Met de meeste klem moeten wij aan bovenstaand 
bericht toevoegen dat het een voorlopige vooraankon
diging betreft. De reis is nog niet zeker en u kunt zich 
dus nog niet opgeven! Wij houden u echter op de 
hoogte van de stand van zaken.

Bijzondere schenking voor 
Airborne Museum
Een van onze Britse leden, de heer Ken Greenough, 
schonk afgelopen augustus drie bijzondere voorwer
pen uit de Slag om Arnhem aan het Airborne 
Museum 'Hartenstein'.
Het zijn voorwerpen van Duitse origine: een grote 
hakenkruisvlag, een armband en een verlofpas. Ken 
kreeg deze souvenirs in 1988 van de Arnhem-veter- 
aan Sid Davies, die ze op zijn beurt in 1945 had gekre
gen van Michael Fitzgerald van HQ Company, 2nd 
Para Battalion.
Fitzgerald raakte bij de landing op 17 september 1944 
gescheiden van zijn eenheid en bereikte daardoor niet 
dé brug in Arnhem. Hij kwam uiteindelijk terecht bij 
het hoofdkwartier van zijn divisie, Hotel Hartenstein 
in Oosterbeek.
Daar ging hij in stelling in een schuttersput, vlakbij de 
tennisbanen waar de Duitse krijgsgevangenen waren 
ondergebracht. Met toestemming van een man van de 
Military Police nam hij van een Duitse militair de arm
band en de verlofpas in beslag.
De hakenkruisvlag is vermoedelijk afkomstig van 
Hartenstein of van De Tafelberg. Beide hotels waren 
bij het begin van operatie Market Garden in gebruik 
bij de staf van de Duitse veldmaarschalk Walter 
Model (Heeresgruppe B).
Als speciaal detail moet worden vermeld dat een
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van de vlag ontbreekt. 
Sid Davies afgeknipt 
i van haar rode gor-

groot stuk van de onderkant 
Dit stuk is door de moeder van E. 
om te gebruiken bij het repareren 
dijnen!

Plaquette in Brammen
Na afloop van de strijd om de Rijnbrug werd op 23 
september 1944 een aantal Britse krijgsgevangenen 
door de Duitsers in een open vrachtwagen afgevoerd 
in de richting Zutphen. In Brummen wisten majoor 
Tony Hibbert en majoor Dennis Munford te ontsnap
pen. Een SS-er schoot daarop zijn pistool-mitrailleur 
leeg op de achterbak van de vrachtwagen. Zes Britse 
militairen verloren daarbij het leven.
Op 15 april van dit jaar onthulde Tony Hibbert tijdens 
een indrukwekkende bijeenkomst een plaquette voor 
de zes omgekomen militairen, die bevestigd is aan de 
muur van het postkantoor van Brummen, vlak bij de 
plek waar het drama plaatsvond.
Het idee voor deze plaquette was afkomstig van ons 
lid Piet Willemsens, die het verhaal van de schietpar
tij heeft beschreven in een van de hoofdstukken van 
zijn boek 'Oorlog in een dorp aan de IJssel, Brummen 
- Eerbeek 1940 -1945'.
Een ander hoofdstuk in deze uitgave handelt over de 
onderduiktijd van Tony Hibbert in Brummen.
Het boek is verkrijgbaar bij de auteur, Stationsweg 6, 
6971 BX Brummen.

Parachutesprong veteranen 
groot succes
Op zaterdag 16 september 1995 vond op de Cinkelse 
Heide bij Ede onder grote belangstelling de jaarlijkse 
para-dropping plaats.
Nadat ca. 300 manschappen van het Britse 10e Para 
Bataljon waren gesprongen, volgde de langverwachte 
dropping van een aantal Arnhem-veteranen. Vorig 
jaar bij de 50e herdenking van de Slag om Arnhem 
kon de sprong door het slechte weer helaas geen door
gang vinden, maar deze keer was het weer gelukkig 
geen spelbreker. Bijna dertig oudgedienden sprongen 
51 jaar na de gebeurtenissen van september 1944 
opnieuw boven het voormalige landingsterrein uit 
een vliegtuig.
Twee jaar hadden ze ervoor geoefend en de dropping 
werd een groot succes. Een van de veteranen die deze 
historische sprong maakte, was onze vertegenwoordi
ger in Groot-Brittannië, de heer Ted Shaw.

Grote geldelijke gift voor 
Airborne Museum
Het Airborne Museum 'Hartenstein' heeft van 
'Woningbeheer Renkum' een cheque ontvangen ter 
waarde van ƒ 7000,=. De motivering van de schenking 
van dit vorstelijke bedrag (bijeengebracht ter gelegen
heid van de opening van het nieuwe kantoor in 
Renkum) is dat de woningstichting vindt dat het 
bestaan van het museum in de gemeente Renkum van 
grote waarde is, en dat het belangrijk is dat het in 
stand wordt gehouden.

De onthulling op 3 mei jl. 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 
1344. V.l.n.r. sergeant A.E. Spring, soldaat J. Westbury, en 
de Amerikaanse 2e luitenant E. Fulmer.
(foto Patrick Pronk)

In Memoriam Jan Lourens
Op 6 september jl. overleed op 89-jarige leeftijd de 
Oosterbeker Jan Lourens.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij aktief in het 
verzet, waarbij zijn kennis van zend-ontvangappara- 
ten van groot nut was. Ook de Airborne troepen 
maakten tijdens de Slag om Arnhem gebruik van zijn 
hulp.
Vanaf 1945 verzorgde hij ieder jaar de geluidsinstalla
tie bij de herdenkingsdienst op de Airborne 
Begraafplaats. Deze apparatuur bewees ook goede 
diensten tijdens de z.g. Battlefield Tours. Overal waar 
geluid moest worden opgenomen en versterkt weer
gegeven, was Jan present. De naam van zijn bedrijf, 
'ATOOM', werd gaandeweg synoniem voor de eige
naar zelf.
Zijn verhaal over de oorlogsjaren is opgenomen in het 
boek 'Zes Dorpen in Oorlog en Verzet', dat in 1984 
verscheen.

In 1944 was het hoofdkwartier van de Ist British 
Airborne Division in Engeland gevestigd in Fulbeck 
Hall, een landhuis in Lincolnshire. Dit buiten is in 
1733 gebouwd en is sindsdien altijd eigendom 
geweest van de familie Fane.
Na de oorlog werd het huis, dat danig had geleden 
van het gebruik door de militairen, geheel gerestau
reerd, met uitzondering van de kaartenkamer. Deze 
ruimte is door de huidige eigenares, Mary Fry, gebo
ren Fane, in 1994 weer ingericht zoals hij er in 1944 
heeft uitgezien. Het Airborne Museum in Oosterbeek 
heeft hierbij adviezen gegeven en materiaal uitge
leend.
Op 15 en 16 juli jl. werd in de tuin van Fulbeck Hall 
een weekend georganiseerd met als thema 'The
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de jaarlijkse dienst op de 
van de Arnhem Veterans

Club een zilveren beeldje van Pegasus.

voor de organisatie van 
Airborne Begraafplaats

Fulbeck Hall in Lincolnshire, in 1944 het hoofdkwartier 
van de Ist British Airborne Division, gefotografeerd tijdens 
het weekend van 15 en 16 juli 1995, toen het in het teken 
stond van 'The Porties'.
(foto Wybo Boersma)

Forties'. Er was een tentoonstelling van oude leger
voertuigen, handelaren in militair materiaal boden 
hun waar aan, en verschillende bands speelden 
muziek uit de jaren veertig. Ook was er een 'fly past’ 
van bejaarde vliegtuigen, waaronder een Dakota. Het 
Airborne Museum 'Hartenstein' was aanwezig met 
een stand, die werd bemensd door Wybo en Nanna 
Boersma.
Fulbeck Hall wordt regelmatig bezocht door Arnhem- 
veteranen, en die schenken vaak interessante voor
werpen en documenten aan de collectie. Het Airborne 
Museum in Oosterbeek heeft van een aantal van de 
archiefbescheiden afschriften gekregen.
Ook in 1996 zal de Arnhem-expositie in Fulbeck Hall 
voor het publiek geopend zijn, en het is de moeite 
waard het landhuis te bezoeken. Fulbeck ligt 5 km ten 
zuiden van de A17en 15 km ten oosten van de Al. Het 
huis en de tuin zijn geopend voor publiek van 30 juni 
tot 28 juli van 14.00-17.00 uur. Tevens gedurende de 
Pinksterdagen en de Bank-Holidaymaandagen in mei 
en augustus.
De expositie is dagelijks op afspraak te bezichtigen. 
Arnhem-veteranen hebben gratis toegang.

Onthulling plaquette in 
Kesteren
Op 18 september 1944 stortte een Dakota, die met 
parachutisten van het lOth Para Battalion op weg was 
naar Arnhem, neer bij Opheusden. De meeste inzit
tenden konden het toestel tijdig per parachute verla
ten, maar drie mannen overleefden de crash niet: twee 
leden van het Amerikaanse 43 Troop Carrier 
Squadron en één Britse parachutist.
De overlevenden werden vijf dagen in boerderij de 
Hazehof in Kesteren voor de Duitsers verborgen 
gehouden door mannen van het verzet, en vervolgens 
naar de geallieerde linies gebracht.
Op 3 mei jl. werd ter herinnering aan deze gebeurtenis 
een plaquette onthuld aan de muur van boerderij de 
Hazehof. Dit gebeurde door een voormalig lid van de 
Amerikaanse bemanning en twee ex-parachutisten.

Gedurende de afgelopen periode ontvingen verschil
lende Nederlanders onderscheidingen voor hun werk 
voor de jaarlijkse Airborne herdenkingen.
De heer T. Pieterse ontving een MBE (Member of the 
Most Excellent Order of the British Empire) voor het 
vele werk dat hij gedurende de afgelopen twintig jaar 
voor en namens de Stichting Lest We Forget heeft 
gedaan. De heer P. Meulendijk, voorzitter van de 
Stichting Airborne Herdenkingen, kreeg voor de 
organisatie van de 50e herdenking van de Slag om 
Arnhem een OBE (hij werd 'Officer' in de genoemde 
orde).
De heer A. Baltussen verwierf het 'Officierskruis in de 
Orde van Verdienste van Polen'. Daarnaast ontving 
een aantal Nederlanders uit handen van de leider van 
de Poolse pelgrims, de heer Z. Gasowski, een speld 
met het embleem van de Polish Parachute Brigade. 
De heer J. Rudolphie kreeg als dank voor zijn werk

Lezingen over Oosterbeek in 
1945
In het kader van 50 jaar Bevrijding organiseert de 
Stichting voor Heemkunde in de Gemeente Renkum 
twee lezingen over Oosterbeek in 1945.
Met behulp van een groot aantal dia's zal op beide 
avonden een beeld worden gegeven van de verwoes
tingen die in het dorp waren aangericht tijdens, maar 
vooral na, de oorlogshandelingen van september 
1944. Aandacht wordt ook besteed aan achtergeble
ven militair materieel, munitie, veldgraven, stellingen 
en andere zaken die kenmerkend zijn voor 
Oosterbeek in het eerste bevrijdingsjaar.
Op vrijdag 27 oktober a.s. wordt door de heer G.H. 
Maassen jr. het Bovendorp behandeld, en op woens
dag 22 november 1995 door de heer R. Voskuil het 
Benedendorp. De eerste lezing vindt plaats in het 
Zalencentrum Lebret, en de bijeenkomst van 22 
november in de Concertzaal. Beide voordrachten 
beginnen om 20.00 uur. Voor leden van Heemkunde 
is de toegang gratis; niet-leden betalen vijf gulden per 
persoon.

Enige weken voor de 51e herdenking van de Slag om 
Arnhem, om precies te zijn op 23 augustus, werd 
opnieuw een Engelse telefooncel geplaatst.

Engelse telefooncel weer terug
Vorig jaar werd op de hoek van de Utrechtseweg en 
de Weverstraat in Oosterbeek een originele rode 
Engelse telefooncel geplaatst. Deze was een geschenk 
van de Arnhem Veterans Club. Helaas werd de cel 
enkele weken na de plaatsing door een auto, die in 
een slip raakte, zo ernstig beschadigd dat zij moest 
worden verwijderd.
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De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen Algemene 

Ledenvergadering van 
1 april 1995

3. Algemeen Verslag 1995
4. Financieel Verslag 1995
5. Verslag Kascommissie
6. Verhouding tot het 

museum
7. Begroting 1996
8. Bestuursverkiezing
9. Benoeming reserve-lid 

Kascommissie
10. Rondvraag
11. Sluiting

De financiële stukken en een toelichting op punt 6 zul
len u separaat worden toegezonden. Een half uur 
voor de aanvang van de vergadering zal het verslag 
van de Kascommissie ter inzage liggen.
Na afloop zal een film over de Slag om Arnhem wor
den vertoond.

t.\ -I

II
De HAMILCAR glider in het Museum of Army 
Flying in Middle Wallop, een van de musea die tij
dens de excursie naar Engeland bezocht zullen 
worden.
(foto: Berry de Reus)

16e Algemene Ledenvergadering 
op 27 april a.s.
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de 16e 
Algemene Ledenvergadering, tevens jaarvergade
ring, van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum Oosterbeek.
De bijeenkomst zal worden 
gehouden in de Concertzaal, 
Rozensteeg 3, t.o. de Oude 
Kerk in het Benedendorp in 
Oosterbeek op zaterdag 27 
april a.s., aanvang 14.00 uur.

Toelichting bij punt 8 van de 
agenda.
Aan de beurt van aftreden zijn 
de heren J. Smits en R.P.C.A. 
Voskuil. Beiden stellen zich 
herkiesbaar. Volgens artikel 8 
van de Statuten kunnen leden 
tegenkandidaten stellen. Een 
voordracht hiertoe dient ui ter
lijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de 
sekretaresse (p/a Utrechtseweg 232, 6862 AZ 
Oosterbeek) te worden ingediend, ondertekend door 
minstens 10 leden en vergezeld van een bereidverkla
ring van de kandidaat, die lid moet zijn en meerderja
rig.

Algemeen Verslag 
1995
We begonnen het jaar met 
1236 leden. Gedurende 1995 
zegden 10 personen hun lid
maatschap op, werden 33 
Vrienden afgevoerd wegens 
het niet betalen van hun con
tributie, en overleden 15 
leden.
De overledenen zijn mevrouw 
Bosman-Nijenes, de heren 
F.J.N. Engel, J.A. de Baat,
B. M.F. Verschoor, M. van der 
Graaf, J. Figg, E.J. Hethering- 
ton, B.E. Cornell, B. Facey, 
Mr. and Mrs. L.D. Tapp,
C. Simpson, S.A.J. Daw, 
W.T. Simpson, BJ. Mullerlove 
en W.J. Marquand.
Aan het ledenbestand werden 
80 nieuwe namen toegevoegd. 
Zeven Nederlandse en een 
Engelse betreffen leden voor 
het leven.
Het bestuur vergaderde dit 
jaar elf maal. In het voorjaar 
werd een excursie naar 
Hamminkeln gehouden en in 
het najaar een themadag. 
Evenals in de voorgaande 

jaren kwamen in 1995 vier nieuwsbrieven uit met bij
behorende ministeries.
Het Scholenproject, waar- mee de jeugd wordt voor
gelicht over de Slag om Arnhem, loopt nog steeds 
zeer goed. Er bestaat grote belangstelling voor dit 
project zowel in binnen- als buitenland. De in 1994
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De Renkumse burgemeester Vertinden, 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 jnren voor het museum heeft ver
richt; rechts Neli Vellinga-Nijholt.
(foto: Berrij de Reus)

Oproep van de penningmeester
Leden die hun contributie voor het jaar 1996 nog niet 
hebben betaald, wordt verzocht dit zo spoedig moge
lijk te doen. De kosten van een individueel lidmaat
schap bedragen ƒ 20,- en van een gezinslidmaatschap 
ƒ 30,- per jaar. Het gironummer van de vereniging is 
44036641.

door de Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- 
en Dienstslachtoffers en Aanverwante Doeleinden 
toegezegde ƒ 5000,- en de door de VVV Telefoon
kaarten Aktie opgebrachte ƒ 10.000,— zijn in 1995 ont
vangen en inmiddels, zoals overeengekomen, besteed 
aan het vernieuwen van het project.
Een aantal leden kwam met voorstellen bij het bestuur 
om bepaalde zaken binnen de vereniging te verande
ren. Er vonden twee gesprekken plaats tussen deze 
leden en het bestuur, waarbij de voorstellen werden 
toegelicht en besproken. Het bestuur heeft verschil
lende ideeën overgenomen en over de andere onder
werpen zal nader overleg plaatsvinden.
Het Airborne Museum ontving van de Vereniging de 
volgende schenkingen: 1. Een stereoprojector voor het 
vertonen van stereo-dia's, inclusief de kosten voor de 
aanmaak van de dia's; 2. Transportkist voor het grote 
model van het HORSA zweefvliegtuig, dat dienst 
doet als trekpleister bij de propaganda- en verkoop- 
stands; 3. Een perspex vitrine, waarin op de stands 
boeken beschermd tentoon kunnen worden gesteld; 4. 
Twee grote foto-displayborden met een formaat van 3 
x 2.25 meter voor de voorlichtingsstand; 5. Een ver
goeding van de kosten verbonden aan het samenstel
len van een Poolse tekst bij de audiovisuele presenta
tie in het museum; 6. Een bijdrage in de kosten voor 
het realiseren van een Duits Scholenproject.
In 1995 was de vereniging met voorlichtings- en ver- 
koopstands aanwezig op diverse festiviteiten, o.m. op 
de twee Open Dagen van de Koninklijke Luchtmacht 
in Volkel, op een negen dagen durende manifestatie 
ter gelegenheid van de 50-jarige Bevrijding van 
Nederland, en verder op de Verzetsdag te Nunspeet, 
de Airborne Wandeltocht in Oosterbeek en op de 
Pegasus Wandeltocht in Lunteren. De omzet was voor 
het museum en voor de Vereniging samen in totaal 
ƒ13.500,-.
(Mieke de Langen)

Voorstellen van leden
Zoals u in het Algemeen Verslag heeft kunnen lezen, 
heeft een aantal leden voorstellen aangedragen, waar
van het bestuur de volgende heeft overgenomen: 
1. Uitbreiding van de thema-middagen naar een volle 
veienigingsdag, waarbij in overleg met het bestuur 
leden deze extra halve dagen kunnen invullen.

Excursie naar Engeland van 
17 tot en met 21 april a.s.
In de vorige Nieuwsbrief maakten wij melding van 
plannen voor een reis voor onze Nederlandse leden 
naar Engeland. Dankzij de enthousiaste medewerking 
van het Parachute Regiment in Aldershot kan deze 
excursie inderdaad doorgang vinden en wel van 
woensdag 17 tot en met zondag 21 april a.s.. Bij de 
Nederlandse editie van deze Nieuwsbrief is een infor
matieblad gevoegd, met een aanmeldingsstrook. 
Indien u belangstelling heeft en mee wilt met deze 
excursie, wordt u verzocht tijdig te reageren door 
deze aanmeldingsstrook op te sturen en het verschul
digde bedrag over te maken op de speciaal hiervoor 
geopende girorekening.

Themadag werd druk bezocht
De op 9 december jl. gehouden themadag in 
Oosterbeek trok veel belangstelling. Het ochtendpro
gramma werd verzorgd door de leden Philip 
Reinders en Peter Vrolijk, die zich hierop grondig 
hadden voorbereid. Zij leidden de aanwezigen rond 
in het gebied van de landgoederen De Pietersberg en 
De Hemelse Berg, waar o.a. het hoofdkwartier van de 
Ist Airlanding Brigade heeft gezeten. Tot in detail 
werd ingegaan op de gebeurtenissen van september 
1944. De aanwezigheid van de heer Albert Jansen, die 
ruim 51 jaar eerder in het tuinmanshuis van De 
Pietersberg woonde en die zijn eigen verhaal vertelde, 
gaf aan de rondleiding nog een extra dimensie, 
's Middags hield Eugène Wijnhoud in de druk bezette 
Concertzaal aan de hand van een groot aantal dia's 
een boeiende lezing over de rol van de Ist en 2nd 
Airlanding Anti-Tank Battery Royal Artillery tijdens 
de Slag om Arnhem.
De middag werd afgesloten met de vertoning van de 
video-documentaire 'The Battle for Arnhem'.
Van veel kanten is gevraagd of de inhoud van de op 
die dag gepresenteerde resultaten van onderzoeken 
in de toekomst op papier kan worden gezet en de 
inleiders hebben hier in principe positief op gere
ageerd.
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Oosterbeek, 13 december 1995. Luitenant Jongen en 
dant Bolle van de Gravendienst bezig met het opgraven van 
het stoffelijke overschot van een Britse militair bij de 
Wcsterbouwing.
(foto: Berry de Reus)

'Sluimerend Gevaar'
Onder de titel 'Sluimerend Gevaar' zal van 1 maart tot 
12 mei a.s. in het Airborne Museum een tentoonstel
ling worden gehouden over het ruimen van na de 
Slag om Arnhem achtergebleven munitie. Vooral in 
de jaren kort na de oorlog werden reusachtige hoe
veelheden explosief materiaal opgeruimd, maar ook 
nu nog wordt in het gebied rond Arnhem bijna weke
lijks gevaarlijke munitie gevonden.

Nieuwe bestuursleden Stichting 
Airborne Museum
Tot het bestuur van de Stichting Airborne Museum 
zijn twee nieuwe leden toegetreden. Als penning
meester treedt vanaf 1 januari van dit jaar op 
drs. J.M. Kingma, econoom uit Oosterbeek.
Als gewoon lid is benoemd de heer G. Pijpers uit 
Oosterbeek. Gerrit Pijpers, majoor bij de Koninklijke 
Luchtmacht, is sinds 1976 betrokken bij de organisatie 
van de herdenkingsdienst op de Airborne 
Begraafplaats in Oosterbeek. Vanaf 1 januari 1995 
heeft hij (geholpen door vele vrijwilligers) de leiding 
van dit jaarlijkse hoogtepunt van de Pelgrimage.

Informatie over de Slag om 
Arnhem nu ook op Internet
Bij de moderne technologie wordt het steeds gebrui
kelijker om informatie via de computer te verspreiden 
en dat kan natuurlijk ook met historische onderwer
pen.
Een van onze leden, de heer H. Hoekstra uit 
Arnhem, werkt aan een programma op Internet over 
de Slag om Arnhem. Dit geeft de mogelijkheid om 
over allerlei zaken over deze operatie informatie op 
te vragen. Met steun van velen uit de gehele wereld 
wordt het databestand steeds verder vervolmaakt. 
Ook over het Airborne Museum is uitgebreide infor
matie opgenomen. Het programma is met de compu
ter op te vragen onder: 
http://www.universal.nl/users/hoeks- 
TRA/PEGASUS.HTM

Eef maakte in september 1944 de Slag om Arnhem 
mee in Oosterbeek. In de eerste dagen van de gevech
ten maakte hij deel uit van een groepje Nederlanders, 
dat de Britten assistentie verleende. Later zou dit 
groepje bekend worden onder de naam 'Oranje 
Bataljon'.
Een van de hobbies van Eef is het maken van schilde
rijen en tussen 10 november en 7 januari jl. was in het 
Airborne Museum een kleine tentoonstelling van zijn 
werk te zien.

2. De mogelijkheid voor leden om in de Nieuwsbrief 
een korte oproep te plaatsen, die verband houdt met 
een onderzoek naar een bepaald aspect van de Slag 
om Arnhem. ('Can you help').
3. Voor leden zal een gereduceerde prijs gelden voor 
nieuw uit te geven verenigingspublikaties met een 
prijs van ƒ 30,- of meer.
4. Het bestuur zal er naar streven de data van de ver- 
cnigings-evenementen voor een geheel jaar vast te 
stellen.

Afscheid Eef Vellinga
Op 12 januari jl. nam de heer Eef Vellinga op 72-jarige 
leeftijd afscheid als assistent-conservator van het 
Airborne Museum.
Hem werd op die dag in het museum een afscheidsre
ceptie aangeboden, waarop zeer veel mensen aanwe
zig waren. Voor zijn afscheid boden de Stichting 
Airborne Museum en de Vereniging Vrienden het 
echtpaar Vellinga een reis naar Engeland aan. Verder 
kreeg Eef van de Stichting Airborne Museum een kris
tallen drankkaraf met inscriptie en van het personeel 
een horloge, eveneens met inscriptie.
Vanaf de opening van het museum in Hartenstein in 
1978 was Eef Vellinga er werkzaam en hij heeft in die 
17 jaar ongelooflijk veel werk verzet.

Leo Heaps overleden
Wij ontvingen het bericht dat in september 1995 in 
Canada is overleden de Canadese Arnhem-veteraan 
Leo Heaps. Luitenant Heaps diende vanaf mei 1944 
als officier in het Britse leger. Hij was toegevoegd aan 
het Ist Parachute Battalion, waarmee hij op 17 sep
tember 1944 bij Arnhem landde. Aan het eind van de 
strijd, waarin hij grote moed en initiatief toonde, werd 
hij krijgsgevangen gemaakt. Hij wist echter te ont
snappen en was in oktober 1944 betrokken bij 
Operatie Pegasus I, waarbij meer dan 200 in vijande
lijk gebied ondergedoken geallieerde militairen over 
de Rijn naar bevrijd gebied wisten te ontsnappen. 
Heaps beschreef zijn belevenissen in de boeken 
'Escape from Arnhem (Toronto, 1945) en 'The Grey 
Goose of Arnhem' (Londen, 1976). Het laatstgenoem
de werd in de Nederlandse vertaling onder de titel 
'De Gans is gevlogen’ gepubliceerd. (Bussum, 1976).
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Boekenbeurs in 'Hartenstein'
Op 1 juni a.s. zal in het Airborne Museum weer de 
jaarlijkse boekenbeurs worden gehouden. In de ver
schillende stands wordt een groot assortiment twee
dehands boeken over de Tweede Wereldoorlog te 
koop aangeboden.

Oproep
Bij de opening van het Airborne Museum in 
Hartenstein in 1978 is door verschillende aanwezigen 
gefotografeerd en gefilmd. Gaarne zou het bestuur 
van de Stichting Airborne Museum in het bezit komen 
van afdrukken van foto's en kopieën van films die op 
die dag zijn gemaakt, zowel bij Hartenstein als in de 
Goede Herderkerk. Indien u dergelijk materiaal heeft 
en dit ter kopiëring beschikbaar wilt stellen, neemt u 
dan s.v.p. contact op met het Airborne Museum, 
Utrechtseweg 232,6862 AZ, Oosterbeek, telefoon 026 - 
3337710.

Brochure over neergestorte C-47
Als afsluiting van zijn onderzoek naar een op 18 sep
tember 1944 boven de Betuwe neergeschoten C-47 
(Dakota), heeft ons lid Patrick Pronk uit Den Haag 
daarover een brochure samengesteld. In deze publi- 
katie, die is getiteld 'De 697 tijdens de Slag om 
Arnhem', beschrijft hij de lotgevallen van de beman
ning en van de parachutisten van het lOth Parachute 
Battalion die in het toestel zaten en waarvan de over
levenden door het Nederlandse Verzet in veiligheid 
werden gebracht.
De Nederlandstalige brochure, die 22 pagina's telt en 
is voorzien van foto's, is verkrijgbaar door overma
king van ƒ 12,-- (dit is inclusief verpakkings- en porto
kosten) op RABO-bank nummer 35.76.75.142 t.n.v. 
P.J. Pronk, Scholstraat 285, 2583 WT Den Haag.

Stoffelijk overschot van Britse 
soldaat gevonden
Tijdens het graven van een sleuf voor een telefoonlijn 
tegenover de ingang van de Westerbouwing in 
Oosterbeek is op woensdag 13 december jl. het stoffe
lijk overschot ontdekt van een tijdens de Slag om 
Arnhem gesneuvelde Britse militair. Direct werd de 
Gravendienst van de Koninklijke Landmacht gewaar
schuwd en spoedig waren luitenant H.J.R. Jongen en 
adjudant F. Bolle ter plaatse om de resten van de mili
tair met veel zorg op te graven.
Het stoffelijk overschot, dat op 65 cm diepte werd 
aangetroffen, bleek na meer dan 51 jaar nog in een 
zeer goede staat. Moeiteloos kon luitenant Jongen de 
puzzel van de botten in elkaar passen. Het onderzoek 
van de stoffelijke resten in het laboratorium van de 
Gravendienst in Bussum zal zich in eerste instantie 
richten op het gebit van de man. Vergelijking met 
oude tandartskaarten uit het archief van het Britse 
Ministerie van Defensie zal vermoedelijk leiden tot 
een definitieve identificatie.
Tot op heden worden in het gebied rond Arnhem nog 
429 geallieerde militairen vermist. Op diverse kerkho
ven liggen 286 onbekende soldaten begraven die, 
voor zover bekend, betrokken waren bij de Slag om 
Arnhem. De Britse autoriteiten zijn nog steeds bezig 
met onderzoek naar de stoffelijke resten van twee 
militairen die in januari 1994 bij de Sonnenberg wer
den gevonden. Alles bij elkaar betekent dit dat er aan 
de zuidelijke Veluwezoom mogelijk 140 onbekende 
graven zijn van geallieerde soldaten.

Rectificatie
In Nieuwbrief No. 60 is abusievelijk vermeld dat de 
heer J. Rudolphie in september vorig jaar van de 
Arnhem Veterans Club als dank voor zijn vele werk 
voor de jaarlijkse Airborne-herdenkingen een zilveren 
beeldje heeft ontvangen. Dit beeldje kreeg de heer 
Rudolphie echter van het Airborne Forces Security 
Fund; van de Arnhem Veterans Club ontving hij uit 
handen van voorzitter David Morris een glazen bokaal, 
met daarin gegraveerd het wapen van de AVC.

Omdat het er niet naar uitzag dat het oorspronkelijke 
exemplaar teruggevonden zou worden, werd intus
sen begonnen met het inzamelen van geld om dit 
tweede exemplaar van Jits Bakker te kopen. Groot 
was dan ook de verbazing toen op een morgen in 
begin december van het vorig jaar het ernstig bescha
digde oorspronkelijke beeldje op de stoep van het 
Airborne Museum werd aangetroffen.
Het is de bedoeling dat het beschadigde beeldje gere
pareerd wordt en terugkeert op de plek waar het al 
vijf jaar had gestaan: tegenover de ingang van het 
Airborne Museum.

Bronzen beeldje van parachutist 
teruggevonden
Meer dan een jaar geleden werd het 70 cm hoge bron
zen beeldje 'De Parachutist' van Jits Bakker van zijn 
sokkel gebroken en gestolen. Afgelopen september, 
kort voor de herdenkingen stelde de beeldhouwer 
zijn eigen exemplaar van het beeld ter beschikking.

'To Save a Life'
Via mevrouw Pelster uit Oosterbeek werd de redactie 
attent gemaakt op een Engelstalig boek met de titel 
'To Save a Life, Memoirs of a Dutch Resistance 
Courier'. In dit boek beschrijft de Nederlandse Elsa 
Caspers het werk van Nederlandse Verzetsgroepen in 
het gebied van de Utrechtse Heuvelrug, waaronder 
de zorg voor onderduikers en het verbergen van geal
lieerde vliegeniers. Zelf was Elsa 18 jaar oud toen zij 
als koerierster aan dit riskante verzetswerk deel ging 
nemen. Zij was o.a. betrokken bij de ontsnapping van 
de toenmalige Brigadier Hackett, nadat hij na de Slag 
om Arnhem in Ede verborgen was gehouden. Als eer
betoon aan Elsa Caspers en aan het Nederlandse 
Verzet schreef General Hackett het voorwoord voor 
het boek.
De paperback telt 176 pagina’s en is geïllustreerd met 
foto's. Het boek werd uitgegeven bij Deirdre 
McDonalds Books, 128 Lower Richmond Road, 
London SW15 1LN, England. Prijs in Engelse Ponden: 
9.95. (ISBN nummer: 1 898094 10 1)



£

MUSEUM
ISSN 1383-3413

Nieuwsbrief No. 62, juni 1996

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar

Oosterbeek, september 1944. Twee Britse soldaten met een zware Vickers mitrailleur. Rechts op de achtergrond is een huis 
zichtbaar. Waar staat/slond dat pand? Zie voor meer gegevens hel artikeltje elders in deze nieuwsbrief.
(Foto Imperial War Museum, Londen)

Redactie:
Drs. R.P.G.A. Voskuil
C. van Roekel
G.H. Maassen jr. (026) 334 01 42

Utrechtseweg 232 
6862 AZ Oosterbeek
Tel. museum (026) 333 77 10
Tel. penningm. (026) 333 34 06

^IRBORNE
n il n j

X- . ------------------------------------------------ -■■■

- ü
LM ffl J I ji' Ël

Kil I
■■

Engeland-trip
Van 17 tot en met 21 april jl. vond de door de 
Vereniging Vrienden georganiseerde excursie naar 
Engeland plaats. Dankzij de medewerking van 
Colonel B. Middleton, Controller van het Airborne 
Forces Security Fund, kon de groep van 50 deelne
mers logeren in een van de legeringsgebouwen van 
Browning Barracks in Aldershot.
Twee operationele vliegbases waren in het program
ma opgenomen. Op Brize Norton werd de groep 
rondgeleid in No. 1 Parachute Training School door 
Squadron Leader R.E.A. Wadley en Sqn. Ldr. G.E. 
Sizeland. Fairford kon worden bezocht dankzij de toe
stemming van Sqn. Ldr. I.S. Pollitt en zijn staf. Op

deze nu door de Amerikaanse luchtmacht gebruikte 
basis werd o.a. uitleg gegeven door de voormalige 
gliderpiloten Mike Dauncey en Peter Clark. In 
Aldershot vereerde de Arnhem-veteraan Bob Peatling 
de groep met een bezoek.
Hieronder volgt een verslag van de excursie dat werd 
geschreven door Eef en Nelie Vellinga. Zij hadden de 
reis aangeboden gekregen door de Stichting Airborne 
Museum en de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum als cadeau ter gelegenheid van het afscheid 
van Eef als medewerker van het museum.
De trip naar Engeland werd 'afgerond' op een reünie 
die op vrijdag 24 mei jl. in het Airborne Museum werd 
gehouden. Daar werden videobanden bekeken, en 
herinneringen en foto's uitgewisseld.

r ?
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In het Airborne Forces Museum in Aldershot overhandigt 
18 april 1996. Jan Al tink namens de excursiegangers een 
Arnhemse herdenkingsvlag uit 1994 aan assistent conser
vator Diana Andrews.
(Foto Berry de Reus)

19 april. Om negen uur vertrek naar Brize Norton, 
waar we om elf uur aankwamen voor een bezoek aan 
No. 1 Parachute Training School (P.T.S.). Na de verto
ning van een film over de opleiding, gingen we in 
twee groepen naar een grote hangar met allerlei toe
stellen voor het trainen van parachutisten, en vervol
gens werd het kleine museum van No. 1 P.T.S. 
bezocht. Na de lunch reden we naar het vliegveld 
Fairford. Ook hier een geweldige ontvangst met koffie 
en koekjes, en een ontmoeting met twee veteranen.

Excursieverslag
17 april 1996. Nu ging toch eindelijk 'de Grote Reis' 
beginnen, 's Morgens vertrokken we met de bus rich
ting Engeland. Na een bezoek aan leper in België, dat 
bekend werd door de Eerste Wereldoorlog, werd de 
reis voortgezet naar Calais.
De Franse douane was ontzettend pesterig en contro
leerde ons uitgebreid op 'hasj'. Gelukkig had niemand 
die bij zich, zodat we eindelijk de 'Shuttle' in konden 
rijden.
Na 25 minuten waren wij in Engeland. Een hele bele
venis! Van Frankrijk naar Groot-Brittannië zonder 
water gezien te hebben. Van Folkstone ging de reis 
verder naar Aldershot, waar we om zeven uur 's 
avonds bij ons 'hotel' aankwamen.
Koffers uitpakken en vervolgens diner in de Mess. 
Iedereen was wel toe aan een goede maaltijd. Na nog 
enige 'slaapmutsjes' in de bar ging iedereen om elf uur 
naar bed. Dat was wel even wennen met zo'n gemê
leerd gezelschap. Toch sliep iedereen ondanks het 
'snurken' van deze en gene redelijk,
18 april. Om zeven uur opgestaan en na het ontbijt 
naar het Airborne Forces Museum, waar de geschie
denis van de Britse luchtlandingstroepen wordt 
getoond. Na de lunch ging de reis naar Middle 
Wallop waar we het interessante Museum of Army 
Flying bezochten. Terug in Aldershot bleek dat de kok 
zich weer bijzonder had uitgesloofd. Na het voortref
felijke diner maakten we een kleine wandeling om de tijd 
tot elf uur weer gezellig in de bar door te brengen.

Tweede reis naar Engeland?
Zoals u in bovenstaand artikel heeft kunnen lezen, 
was de eerste trip naar Engeland een succes. Maar 
natuurlijk was het jammer dat zo'n groot deel van de 
ingeschreven leden moest afvallen omdat de accom
modatie in Aldershot slechts onderdak kon bieden 
aan 50 personen.
Zoals beloofd, heeft de excursie-commissie de moge
lijkheid van een eventuele tweede reis met onze Britse 
vrienden besproken. Het probleem is echter dat de 
Browning Barracks in Aldershot sinds kort niet meer 
in handen zijn van The Parachute Regiment. Alle acti
viteiten, behalve het Airborne Forces Museum en 
enkele kantoren, zijn naar elders verplaatst. Daardoor 
kunnen nu geen afspraken worden gemaakt over 
onderdak ter plaatse.
Wij hebben afgesproken dat contact met ons zal wor
den opgenomen indien onderdak beschikbaar komt. 
Hopelijk kan een eventuele tweede tocht in augustus 
of oktober plaatsvinden, waarbij onze voorlopige 
voorkeur uitgaat naar de laatstgenoemde maand. 
Alle leden die wij voor de eerste trip hebben moeten 
teleurstellen, zullen dan in aanmerking kunnen 
komen. Daarnaast zijn er misschien mensen die zich 
niet voor de eerste excursie hadden ingeschreven 
omdat het tijdstip hun niet schikte, maar die wel 
graag in het najaar meewillen. Zij kunnen zich door 
middel van een briefkaart opgeven, en zij worden dan 
geplaatst op een lijst die gebruikt zal worden als 
plaatsen over zijn. Geld overmaken, is voorlopig niet 
nodig.
Inmiddels hebben alle leden die zich aanmeldden 
maar niet meekonden, een schrijven ontvangen waar
in de gang van zaken wordt uitgelegd. Iedereen, ook 
degenen die dit niet telefonisch hebben aangevraagd, 
heeft zijn reissom teruggestort gekregen. Als defini
tieve gegevens uit Engeland komen, zullen zij het 
eerst door de excursie-commissie benaderd worden. 
(Chris van Roekel)

Daarna kregen we een rondgang over het enorme 
vliegveld. Een hele belevenis! Aan het eind van de 
middag werd de terugreis naar Aldershot aanvaard.
20 april. Vandaag naar Londen. Eerst naar het 
Imperial War Museum. Geweldig 'groots' allemaal en 
ontzettend veel te zien, 's Middags bezochten we met 
een stel mensen onder leiding van Wybo Boersma de 
'City' van Londen. Aan het eind van de middag werd 
de terugtocht naar Aldershot aanvaard. Na het diner 
werd voor de laatste maal een gezellige avond in de 
bar doorgebracht.
21 april. Terug naar Nederland na een paar fantasti
sche dagen. De terugreis verliep erg vlot; om zeven 
uur 's avonds waren we weer terug in Oosterbeek. 
Nogmaals heel hartelijk dank aan de organisatoren 
Chris, Robert en Berry. Zij kunnen wel een reisbureau 
beginnen want alles was tot in de puntjes verzorgd en 
overal was aan gedacht. Toen op 12 januari jl. Eef zijn 
afscheid vierde, konden we niet vermoeden dat dit 
zo'n geweldige afsluiting zou krijgen. Wij danken alle 
medewerkers, bestuur en Vrienden van het Airborne 
Museum voor dit geweldige cadeau!!!
(Eef en Nelie Vellinga)
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E. Wijnhoud 
nieuw bestuurslid

I

de opslag
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Squadron Leader R.E.A. Wadleij geeft op 19 april 1996 uit
leg in de grote hangar van No. 1 Parachute Training School 
op Brize Norton, waar aanstaande parachutisten hun 
grond-training krijgen.
(Foto Berry de Reus)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum op 27 
april jl. is Eugène Wijnhoud uit Arnhem toegetreden 
tot het bestuur. Hij volgt Arie Hofman op, die om per
soonlijke redenen aftrad.

Boekje 'Perimeter;
17-25 september 1944'
Een van onze leden, de heer Henk van Zoest, heeft in 
eigen beheer een keurig verzorgd boekje uitgegeven 
over de Slag om Arnhem. In september 1944 was 
Henk 13 jaar en woonde hij met zijn ouders en 
zusje op de Cronjéweg in Oosterbeek.
Na vijftig jaar heeft hij zijn herinneringen uitgewerkt 
en op papier gezet. Het resultaat is een 48 pagina's tel
lend dagboek waarin hij de strijd zoals hij die zag, van 
dag tot dag beschrijft.
Het eerste deel van de gevechten maakte de familie 
Van Zoest mee op de Cronjéweg, maar op 21 septem
ber werden ze gedwongen te vertrekken. Ze kwamen 
terecht in een huis op de hoek van de Paul 
Krugerstraat en de Steijnweg, waar ze tot en met 
maandag 25 september 1944 de rest van de strijd 
beleefden.
Het verhaal is geen gedetailleerd historisch verslag, 
maar geeft een beeld van de oorlog zoals die door een 
13-jarige Oosterbeekse jongen werd ervaren. Vooral 
de straatgevechten, waarbij de huizen het ene 
moment Brits en het volgende moment weer Duits 
waren, worden op een indringende wijze beschreven. 
Henk van Zoest schreef in de eerste plaats voor zijn 
kinderen en kleinkinderen, maar ook anderen blijken 
belangstelling te hebben. Daarom heeft hij een aantal 
exemplaren van de publikatie laten bijdrukken. De 
auteur heeft aangekondigd dat hij de opbrengst van

Expositie over
The Glider Pilot Regiment
Tot en met 3 november a.s. wordt in het Airborne 
Museum 'Hartenstein' een tentoonstelling gehouden 
over The Glider Pilot Regiment voor en tijdens de Slag 
om Arnhem, onder de titel 'No Engines!'
Voor deze expositie wordt gebruik gemaakt van de 
museum-collectie, en van materiaal en documenten 
uit de grote particuliere verzameling van ons lid Luuk 
Buist uit Oosterbeek.

Airborne Museum 
krijgt nieuwe opslagruimte
Twee jaar na de voltooiing van het project 'Facelift' 
waarbij het Airborne Museum grondig werd gemo
derniseerd, is opnieuw een verbouwingsproject van 
start gegaan.
De grond onder het bordes voor 'Hartenstein' is weg
gegraven, waardoor een grote ruimte is ontstaan, die 
vervolgens is dichtgemaakt.
De uitbreiding zal worden gebruikt voor <' 
van materiaal dat tot voor kort op allerlei plaatsen 
het museum moest worden bewaard.

Vrijwilligers nodig 
voor verenigingswerk
Regelmatig bieden leden zich aan om werkzaamhe
den te verrichten voor de Vereniging Vrienden, en 
daar wordt meestal dankbaar gebruik van gemaakt. 
Het bestuur wil dit nu meer structureren en heeft 
mede op voorstel van een aantal leden besloten om 
werkgroepen in het leven te roepen:
1. werkgroep 'Evenementen' (organisatie van thema

dagen en excursies);
werkgroep 'Publikaties' (begeleiding van door de 
Vereniging uit te geven boeken en brochures);

3. werkgroep 'Fondsenwerving' (onder andere assis
tentie bij verkoopstands op grote manifestaties).

Indien u belangstelling heeft voor een van deze werk
groepen en er tijd aan wil besteden, laat u dat dan 
even weten door middel van een briefje aan het 
bestuur van de Vereniging Vrienden.
Uw hulp is broodnodig!

Informatie over foto gevraagd
Op de voorpagina van deze Nieuwsbrief hebben we 
een foto van de Slag om Arnhem geplaatst waarvan 
we niet weten waar zij genomen is. Bekend is dat 
Sergeant Dennis Smith van de Army Film and 
Photographic Unit de camera heeft gehanteerd, moge
lijk in Oosterbeek op 18 september 1944. Het originele 
bijschrift luidt: 'Heavy machine gun trained on houses 
holding snipers.'
Wie een idee heeft waar deze foto kan zijn genomen, 
wordt verzocht contact op te nemen met Geert 
Maassen, via het Gemeente-archief Renkum, Postbus 
9100, 6860 HA Oosterbeek, telefoon: 026 3348303.
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Airborne Museum te Oosterbeek onder vermelding 
van 'video-aanbieding'.
De voorraad is beperkt.

de verkoop ten goede zal laten komen van het 
Airborne Forces Security Fund in Engeland.
Wie in het bezit wil komen van 'Perimeter' dient ƒ 15,- 
over te maken op het postgironummer 7382634 van 
G. Pijpers/Airborne Forces Security Fund in Ooster
beek. Het boekje wordt u dan na verloop van tijd per 
post toegestuurd.

Beeldhouwer Jacob Maris 
gestorven
Op 96-jarige leeftijd is op 5 april jl. in Nijmegen over
leden de beeldhouwer Jacob Maris. Maris kreeg grote 
bekendheid als maker van diverse oorlogs- en ver- 
zetsmonumenten.
Een van zijn bekendste werken is het Airborne 
Monument in Oosterbeek ('de Naald' tegenover 
Hartenstein), dat op 17 september 1946 door Koningin 
Wilhelmina werd onthuld (zie Ministory No. 24 van 
juli 1989).

Rectificatie
Leden hebben ons erop gewezen dat in het onder
schrift van het logo op de enveloppen waarin de 
Nieuwsbrief wordt verstuurd, een storende fout zit. 
De Nederlandse tekst luidt: 'Afbeelding van Pegasus 
725 v. Chr'. Dit moet zijn: 725 na Christus.
Voor deze historische onjuistheid bieden wij 
excuses aan.
De Engelse tekst is overigens wel correct.
(Chris van Roekel)

Henry McAnelly stopt als 
'Airborne Battle Guide'
Ruim twintig jaar leidde Henry McAnelly belangstel
lenden rond over de voormalige gevechtsterreinen in 
en rond Oosterbeek.
Als veteraan van de Slag om Arnhem vestigde hij zich 
na de oorlog in Nederland, en op 3 maart 1975 begon 
hij met zijn gidsactiviteiten in een Landrover.
Nu is hij 73 jaar, en heeft hij besloten om te stoppen 
met het werk waardoor hij in binnen- en buitenland 
bekend werd.
Hij is uit Oosterbeek vertrokken en heeft zich met zijn 
vrouw in het Gooi gevestigd.

Tentoonstelling
Ieder jaar organiseert de archivaris van de gémeente 
Renkum, de heer Geert Maassen, een thema-expositie 
in het gemeentehuis in Oosterbeek.
Dit jaar zal deze weer worden gewijd aan de Slag om 
Arnhem. Daarbij zullen naast materiaal uit de archief
collectie ook vele documenten en foto's worden ten
toongesteld die verzameld zijn door enkele particulie
re amateur-historici.
Nadere gegevens over deze expositie, die zal worden 
gehouden van 21 augustus tot 25 september 1996, zul
len in de volgende Nieuwsbrief worden vermeld.

Charles Douw van der Krap 
overleden
Ons bereikte het bericht dat eind vorig jaar in zijn 
woonplaats Wassenaar op 87-jarige leeftijd is overle
den Charles Douw van der Krap, Ridder in de 
Militaire Willemsorde.
Kapitein-ter-zee Douw van der Krap nam in mei 1940 
deel aan de gevechten in Rotterdam. Als krijgsgevan
gene werd hij o.a. opgesloten in het beruchte kamp 
Colditz, van waaruit hij diverse ontsnappingspogin
gen deed. Uiteindelijk slaagde hij daarin, en kwam na 
veel omzwervingen terecht in Arnhem vlak voor sep
tember 1944.
Na de geallieerde luchtlandingen stelde hij zijn dien
sten ter beschikking van de Britten. Hij werd com
mandant van het 'Oranjebataljon', een groepje burgers 
dat had aangeboden de luchtlandingstroepen te hel
pen.
Na de Slag om Arnhem wist hij in de nacht van 22 op 
23 oktober 1944 met Operatie Pegasus 1 over de Rijn 
te ontsnappen en Engeland te bereiken, waar hij zich 
meldde bij de Britse Marine.
Douw van der Krap beschreef zijn belevenissen in het 
boek 'Contra de Swastika', dat in 1981 verscheen.

Aanwinsten voor het
Airborne Museum
Een goede waarnemer (en kenner) zal opgemerkt heb
ben dat bij de opstelling van de RAF-vlieger in het 
Airborne Museum 'Hartenstein' het zuurstofmasker 
niet van het juiste type was. In september 1944 werd 
namelijk het type ’G' gedragen, terwijl het type 
'H' tentoongesteld was.
Na 15 jaar zoeken en met financiële steun van de 
Vereniging Vrienden is het gelukt een masker van het 
type 'G' aan te kopen, zodat dit foutje nu eindelijk her
steld is.
Ook de hoofdtelefoon in de helm van de opgestelde 
zweefvliegtuigpiloot is vervangen door het juiste 
'AM' type.
(Wybo Boersma)

Speciale aanbieding 
voor verenigingsleden
Het Airborne Museum biedt speciaal voor leden van 
de Vereniging Vrienden twee videobanden aan met 
een grote korting.
Het betreft de documentaire 'D-Day; de bres in de ves
ting Europa' (ca. 60 minuten) en 'The True Glory; van 
D-Day tot VE-Day' (ca. 85 minuten). Beide films zijn 
Engels gesproken en voorzien van een Nederlandse 
ondertiteling.
De normale prijs voor deze documentaires bedraagt 
ƒ 40,- per stuk. Leden in Nederland kunnen beide 
banden samen kopen voor de prijs van ƒ 30,- + ƒ 7,50 
verzendkosten. Dit bedrag moet worden overge
maakt op postgirorekening 4184300 t.n.v. Stichting



;_ _____

ISSN 1383-3413

Nieuwsbrief No. 63, augustus 1996

Van de redactie

gliderpi-

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar

li 111 O

Utrechtseweg 232 
6862 AZ Oosterbeek
Tel. museum (026) 333 77 10
Tel. permingm. (026) 333 34 06

Redactie:
Drs. R.P.G.A. Voskuil
C. van Roekel
G.H. Maassen jr. (026) 334 01 42

AIRBORNE
MUSEUM

Stereo-kijker
Voor, tijdens en na de Slag om Arnhem werden door 
verkenningsvliegtuigen van de Britse en de 
Amerikaanse luchtmacht honderden luchtfoto's van 
het gevechtsgebied gemaakt. Deze werden recht naar 
beneden genomen, en er werd voor gezorgd dat iede-

de gevechten deelgenomen. De tol die het regiment 
daarvoor betaalde, was erg hoog. Ongeveer 1300 man 
namen deel aan de operatie, en daarvan sneuvelden 
er 229.
Voor de expositie is veel materiaal geleverd door de 
Oosterbeker Luik Buist, lid van onze vereniging, die 
twintig jaar geleden begon met het verzamelen van 
materiaal over het Glider Pilot Regiment, en die veel 
over dit onderwerp weet.
De tentoonstelling 'No Engines' is tot en met 3 novem
ber a.s. te zien in het Airborne Museum te Oosterbeek. 
Van harte aanbevolen!

lhj.OiM<3.-‘
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Het zal u zijn opgevallen dat de vorige nieuwsbrief 
veel later dan normaal bij u in de bus viel. Mede de 
oorzaak hiervan was dat kort voordat nummer 62 zou 
worden gedrukt alle computer-apparatuur van de 
drukkerij werd gestolen. Hierdoor liep de produktie 
vertraging op en daarvan werd ook onze nieuwsbrief 
het slachtoffer. Wij bieden u hiervoor onze excuses 
aan.
Ongetwijfeld heeft u tevens bemerkt dat niet alle 
onderschriften bij de goede foto's stonden (Engelse 
editie), en dat sommige regels een min of meer vreem
de plaats hadden toebedeeld gekregen. Het is slechts 
aan een jammerlijke onoplettendheid te wijten dat 
deze klungeligheden ontstonden. Ook daarvoor 
maken wij onze verontschuldigingen.

Tentoonstelling over 
Glider Pilot Regiment
Op vrijdag 7 juni jl. vond in het Airborne Museum 
'Hartenstein' de opening plaats van de tentoonstelling 
'No Engines, zweefvliegtuigen en zweefvliegtuigpilo- 
ten voor en tijdens de Slag om Arnhem'. De officiële 
openingshandeling werd verricht door Brigadier 
M.D.K. Dauncey DSO, in september 1944 sectie-com- 
mandant van G-Squadron, The Glider Pilot Regiment. 
De expositie geeft een overzicht van de geschiedenis 
van het Britse Glider Pilot Regiment, de training van 
de piloten, de verschillende typen zweefvliegtuigen, 
de luchtlandingsoperaties waarbij gliders werden 
ingezet, en het lot van de toestellen nadat ze niet meer 
voor operaties werden gebruikt.
Er hangt een groot aantal foto's, en verder zijn ten
toongesteld een schitterend model van een Hamilcar 
zweefvliegtuig, persoonlijke bezittingen van 
loten, uniformen en uitrustingsstukken.
Bij Arnhem landden in september 1944 ca. 600 zweef
vliegtuigen van de typen Horsa, Hamilcar en Waco. 
Helaas is daarvan geen enkel exemplaar bewaard 
gebleven. Ze werden onder meer tijdens en na de Slag 
om Arnhem door de Duitsers verbrand.
De gliderpiloten waren na de landing ook inzetbaar 
als infanterist, en ze hebben tijdens de slag overal aan

Vrijdag 7 juni '1996, Airborne Museum 'Hartenstein' te 
Oosterbeek. Onder het goedkeurende oog van Luuk Buist 
(rechts), bekijken Brigadier Dauncey en zijn vrouw de 
tentoonstelling 'No Engines'.
(foto Berry de Reus)

B
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van de Arnhemse Rijnbrug. Aan het eind van de strijd 
werd hij door de Duitsers gevangengenomen, maar 
hij wist al na een dag te ontsnappen.
Direct na zijn terugkeer in de geallieerde linies schreef 
Mackay zijn belevenissen op, zoals hij zei: 'voor mijn 
familie en voor de soldaten waarmee ik heb gevoch
ten'. Dit verhaal werd in oktober 1945 opgenomen in 
het in Schotland verschijnende tijdschrift 'Blackwoods 
Magazine', onder de titel 'The Battle of Arnhem 
Bridge’. Later werd dit vertaald in het Nederlands, en 
in 1947 als boekje uitgegeven onder de titel 'Whoa 
Mahomet. De strijd om de Rijnbrug'.
In september 1994 was Eric Mackay aanwezig bij de 
50e herdenking van de Slag om Arnhem. Bij die gele
genheid was een van de redacteuren van de nieuws
brief in de gelegenheid hem te interviewen, en werd 
de bijgaande foto gemaakt.

In Memoriam
Major-General Eric Mackay
Eind december 1995 overleed op 73-jarige leeftijd 
Major-General Eric Mackay.
In september 1944 had kapitein E.M. Mackay het 
bevel over A-Troop van Ist Parachute Squadron, 
Royal Engineers. Hij vocht met zijn mannen in twee 
gebouwen aan de oostzijde van de noordelijke oprit

re foto de voorgaande met ongeveer 60% overlapte. 
Dit was nodig om ze later stereoscopisch te kunnen 
bekijken. Van 21 stereo-sets zijn onlangs dia's ver
vaardigd, die met behulp van een in een speciale kast 
gemonteerde stereo-kijker kunnen worden bekeken. 
Dit apparaat werd gebouwd door de heer H. de Wijs 
uit Vianen.
De kast met de kijker werd door de Vereniging 
Vrienden gefinancierd, en werd op 26 juli jl. officieel 
aan de Stichting Airborne Museum overgedragen. Ter 
gelegenheid hiervan hield de Amsterdamse stereo- 
fotograaf W. van Keulen, die de benodigde reproduk- 
ties vervaardigde, een inleiding over deze bijzondere 
vorm van fotografie.

Hans Deerenberg overleden
Op 26 mei jl. is na een ernstige ziekte overleden onze 
vrijwilliger Flans Deerenberg, die meer dan twaalf 
jaar dienst gedaan heeft als kassa-medewerker in 
'Hartenstein'.
Uiterst correct en onverstoorbaar in tijden waarin 
ieder ander in paniek zou geraken - stroomstoring, 
vals brandalarm, vier onaangekondigde bussen (altijd 
Britse) - bleef hij beheerst en kalm.

Powell schenkt 'smock' 
aan Airborne Museum
Geoffry Powell, in september 1944 commandant van 
C-Company van 156th Para Battalion, heeft zijn ori
ginele parachutisten-jack, een 'Denison smock', 
geschonken aan het Airborne Museum. Ook droeg hij 
een brief over, die Brigadier Hackett vanuit zijn 
onderduikadres in Ede aan Powell heeft geschreven, 
met gegevens over na de slag achtergebleven officie
ren, en met de opdracht om zorg te dragen voor het 
aanvragen van onderscheidingen. De brief is tijdens 
Operatie Pegasus I over de Rijn naar de geallieerde 
linies gesmokkeld. Majoor Powell was de enige com
pagniescommandant van het 156e die in de nacht van 
25 op 26 september 1944 naar de Betuwe wist te ont
snappen.

Zijn crematie werd bijgewoond door verheugend veel 
belangstellenden. Wij zullen hem niet vergeten en blij
ven hem dankbaar.
(A. Groene weg)

Tijdens de 50e herdenking van de Slag om Arnhem in sep
tember 1994 poseert Major-General Eric Mackay, staande 
voor hotel De Bilderberg in Oosterbeek, met een exemplaar 
van zijn boekje 'Whoa Mahomet'.
(foto: Robert Voskuil)

Aankoop van materiaal
Met financiële steun van onze vereniging heeft het 
Airborne Museum een aantal uitrustingsstukken en 
documenten kunnen aankopen uit de collectie van de 
veteraan en voormalige 'Airborne Battle Guide' 
Henry McAnelly. Dit materiaal was al sinds 1978 in 
langdurig bruikleen in de verzameling van het muse
um opgenomen.
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meld hebben en door overtekening niet meekunnen, 
ontvangen tijdig bericht.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met 
W. Boersma, telefoon 0318 - 639633.

3. Het Gemeentearchief Renkum stelt niet eerder 
gepubliceerde Duitse foto’s tentoon, die enige tijd 
geleden zijn ontdekt in het Bundesarchiv in Koblenz. 
De onbekende maker heeft in de omgeving van de

'Gezichten van de Slag /
Faces of Arnhem'
In het gemeentehuis in Oosterbeek wordt sinds 22 
augustus jl. een tentoonstelling gehouden over de 
Slag om Arnhem. Deze heet 'Gezichten van de Slag / 
Faces of Arnhem - portretten en andere personalia 
van Britten, Duitsers en Polen in september 1944', en is 
opgebouwd uit drie onderdelen.

Culemborg, 1996 (week 30). In aanwezigheid van de voor
zitter en de secretaris van de Politie Sport Vereniging 
Renkum, HH P. Vos en H. Boers, en voor de camera van 
foop Bal, verricht 'medewerker van het eerste uur' Ben van 
Zanten bij de firma Stol de afslag van de eerste, speciale 
medaille voor de komende 50e Airborne Wandeltocht, 
(foto Berry de Reus)

Oproep
Een van onze leden, de heer Peter Clark uit Deurne, is 
bezig met het samenstellen van een gids voor de 
monumenten die in Nederland en in Groot-Brittannië 
werden opgericht ter herinnering aan de Slag om 
Arnhem. Voor dit project zoekt Peter informatie over 
al deze gedenktekens, zoals de initiatiefnemers, de 
makers, de datum van de onthulling en de mensen die 
daarbij betrokken waren. Ook foto's van de bouw, de 
onthulling en andere bijzonderheden zijn zeer wel
kom. De initiatiefnemer is te bereiken via Deltasingel 
46, 5751 SM Deurne, telefoon 0493 310502, fax 0493 
321411.

1. Philip Reinders en Peter Vrolijk, samen de Arnhem 
Battle Research Group vormend, hebben bijzondere 
bescheiden gekozen uit hun omvangrijke en belang
wekkende collectie. Het betreft met name afbeeldin
gen (portretten en groepsfoto's) en documenten met 
persoonlijke gegevens en ervaringen van jongens en 
mannen die ruim 50 jaar geleden in de regio 
Arnhem/Oosterbeek vochten. Ook uitrustingsstuk
ken en andere voorwerpen, waaronder zeer zeldza
me, worden (voor het eerst) getoond.

Achtergrondschilderij 
aan diorama toegevoegd
In het diorama van de verbindingsdienst in de kelder 
van het museum in huize Hartenstein is in een voor
malig raam een klein achtergrondschilderij geplaatst, 
waardoor de suggestie wordt gewekt dat men vanuit 
de kelder op de Utrechtseweg kijkt. Evenals bij de 
andere diorama's is ook dit schilderij vervaardigd 
door de Arnhemse kunstschilder Huub Milder. Een 
deel van de kosten voor dit project werd ter beschik
king gesteld door onze vereniging.

2. Hans en Dick Timmerman en David van Buggenum 
laten zien hoe hun zoekwerk met metaaldetectoren op 
voormalige gevechtsterreinen wordt voorbereid en 
uitgevoerd, en welke resultaten dat oplevert. De 
belangrijkste en meest bijzondere vondsten van de 
afgelopen twee jaar worden geëxposeerd.

Nieuwe opslagruimte gereed
De nieuwe opslagruimte onder het bordes van het 
museum, waaraan de afgelopen maanden hard is 
gewerkt, is inmiddels gereed. Hiermee is het depot in 
Hartenstein uitgebreid met 70 vierkante meter. De 
bouw en de inrichting werden mede mogelijk 
gemaakt door een geldelijke bijdrage van de 
Vereniging Vrienden.

Nog een excursie 
naar Hamminkeln
Op 27 mei 1995 organiseerde de Vereniging Vrienden 
een excursie naar het gebied rond Hamminkeln in 
Duitsland, waar op 24 maart 1945 6th British Airborne 
Division landde in het kader van de geallieerde 'Rhine 
Crossing' operaties.
Op zaterdag 5 oktober a.s. wordt door de Documen- 
tatiegroep '40 -'45 een uitstapje naar Hamminkeln 
gemaakt dat in grote trekken hetzelfde programma 
heeft als de tocht van vorig jaar: zie Nieuwsbrief No. 
58. Ook nu zal de heer Johann Nitrowski de rondlei
ding verzorgen.
Wetende dat niet iedereen destijds meekon, worden 
leden van onze vereniging, voor zover er plaats is, in 
de gelegenheid gesteld aan de excursie van de 
Documentatiegroep deel te nemen. U kunt zich 
inschrijven door overmaking van f 57,50 op giroreke
ning 617000 t.n.v. de penningmeester van de 
Documentatiegroep '40-'45 te Bathmen, onder vermel
ding van 'excursie'. De sluitingsdatum voor de 
inschrijving is 16 september. Degenen die zich aange-
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een speciaal herinne- 
t Baskeyfield is afge-

Monument voor Baskeyfield VC
Van de heer Th. Peelen uit Rheden ontvingen wij 
bericht dat er plannen zijn voor de oprichting in 
Burslem, Stoke-on-Trent, van een monument voor 
Lance-Sergeant Jack Baskeyfield VC.
Baskeyfield (2nd Bn, the South Staffordshire Regiment) 
werd postuum onderscheiden met het Victoria Cross 
voor zijn actie bij de Acacialaan in Oosterbeek op 20 
september 1944, waarbij hij verscheidene Duitse tanks 
en/of gemotoriseerde kanonnen buiten gevecht stel
de. Sinds die datum wordt hij vermist.
Voor het gedenkteken in zijn geboorteplaats is een 
bedrag van 37.500 pond nodig. Om dit geld bijeen te 
krijgen, worden verschillende acties gevoerd.
Een daarvan is de verkoop van < 
ringsbord waarop de actie van 
beeld. De prijs van het bord is, inclusief verzendkos
ten, 23 pond. Voor informatie over bestellingen vanuit 
Nederland kunt u informatie inwinnen bij ons lid 
Alex Junier, Van Hogendorpstraat 76, 2515 NW Den 
Haag, telefoon 070 3893862.

denking bij te wonen.
De film kan worden besteld bij Bal Bedrijfsvideo, 
Rozensteeg 1, 6862 DH Oosterbeek, telefoon 026- 
3340719.
Indien u in het bezit bent van foto's of films van vroe
gere Airborne Wandeltochten, en deze tijdelijk 
beschikbaar wilt stellen aan de makers van de docu
mentaire, dan kunt u eveneens contact opnemen met 
het bovenstaande adres.

Vijftig jaar
Airborne Wandeltochten
Op zaterdag 7 september a.s. wordt in Oosterbeek de 
vijftigste Airborne Wandeltocht gehouden. Ter gele
genheid van dit jubileum zal een video-documentaire 
worden gemaakt. Hierin zal een beeld worden gege
ven van de achtergrond en de geschiedenis van deze 
grootste dag-wandeltocht van Europa, waarbij o.a. 
gebruik zal worden gemaakt van historisch filmmate
riaal. Bal Bedrijfsvideo uit Oosterbeek is al enige tijd 
bezig met de voorbereidingen voor deze productie. 
Een van de vele activiteiten voor de vijftigste 
Airborne Wandeltocht die Joop Bal inmiddels op 
video heeft vastgelegd, was het slaan van een speciale 
medaille, voor degenen die dit jaar voor de 50e keer 
meelopen, bij de firma Stol in Culemborg.
De film, die eind september als koopvideo op de 
markt komt, krijgt een lengte van ongeveer 45 minu
ten. De prijs wordt f 37,50 inclusief verzendkosten. 
Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de 
Stichting 'Lest We Forget', die zich inzet voor oudstrij
ders die financieel niet in staat zijn de jaarlijkse her-

Voor het inpakken, adresseren en sorteren van de nieuws
brief wordt nooit tevergeefs een beroep gedaan op vrijwilli
gers. Op de foto vier van deze 'stille werkers achter de 
schennen’ in het Airborne Museum: (v.l.n.r.) Willem de 
Ruyter, Jan Smits, Cees Wichhart en Mieke de Langen, 
(foto Chris van Roekel, 23 januari 1996)

Dreyenseweg (het traject De Leeren Doedel - Station 
Oosterbeek-Hoog) Duitse soldaten in actie op de 
gevoelige plaat vastgelegd. Aspecten van oorlogvoe
ring komen daarbij op een realistische wijze aan bod. 
De expositie is op werkdagen (van 9.00 -17.00 uur) tot 
en met 24 september 1996 te zien.

Nieuw museum op Deelen
In gebouw 20 op 'de Kop' bij de vliegbasis Deelen is 
vrijdag 7 juni 1996 een klein museum geopend, waar
in de luchtoorlog boven Nederland in de periode 
1940-1945 centraal staat. De opening werd verricht 
door de heer R.J.E.M. Zinnick Bergmann, die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog als Typhoon-vlieger diende 
bij de Royal Air Force (zie Ministory 28, oktober 1990). 
'Bergen en Behouden' toont o.a. een groot aantal inte
ressante wrakstukken van tijdens de oorlog neerge
schoten geallieerde en Duitse vliegtuigen, waarvan de 
meeste de afgelopen jaren zijn opgegraven in de 
Betuwe. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd 
door leden van de Stichting Dutch Aircraft 
Examination Group (DAEG), die ook voor de conser
vering en de beschrijving van de vondsten zorgden. 
Naast vliegtuigonderdelen is ook een groot aantal 
persoonlijke bezittingen van bemanningsleden ten
toongesteld.
In de expositieruimte wordt tevens aandacht besteed 
aan de geschiedenis van het vliegveld Deelen, dat na 
de inval in mei 1940 door de Duitsers werd uitge
bouwd tot een belangrijke Luftwaffe basis.
Het museum, dat is gevestigd in de oude onderoffi
ciersmess aan de Hoenderloseweg (gebouw 20) op het 
hoogste punt van Deelen, is iedere zaterdag en zon
dag geopend tussen 10.00 en 17.00 uur. Telefoon: 026 
3718320.

Pegasus Wandeltocht
Op zaterdag 26 oktober a.s. wordt in Lunteren voor de 
dertiende keer de Pegasus Wandeltocht gehouden. 
De tocht is bedoeld als herdenking van Operatie 
Pegasus I, waarbij in de nacht van 22 op 23 oktober 
1944 150 ondergedoken geallieerde militairen van de 
Slag om Arnhem met behulp van het verzet over de 
Rijn wisten te ontsnappen.
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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, 
(foto Berry de Reus)

teken staan van de bioscoopfilm 'A Bridge Too Far', 
gemaakt in de zomer van 1976.
14.00-15.00: lezing met dia's over het maken van de 
film, door Robert Voskuil. De spreker was destijds 
door de maatschappij van producent Joseph Levine 
voorzien van een speciale pas, waarmee hij zich vrij 
op de filmsets kon bewegen en er mocht fotograferen. 
Dit resulteerde in een grote collectie dia's, waaruit 
voor deze presentatie een keuze is gemaakt.
Aan bod komen onder andere de opnamen in 
Deventer en Zutphen, bij Huize 't Schol (waar het 
hoofdkwartier Hartenstein was gereconstrueerd), bij 
de Nijmeegse verkeersbrug, op de Ginkelse Heide, in 
Bronkhorst (waar het Oosterbeekse kerkje en het huis 
van de familie Ter Horst waren nagebouwd) en op de 
Garderense Heide.
15.00-15.45 uur: pauze.
15.45-16.45 uur: vertoning van de Britse filmdocu- 
mentaire 'The Arnhem Report, the making of A 
Bridge Too Far'.
17.00 uur: einde themadag.
De videoband van 'Een Brug te Ver' is nog steeds 
overal te koop, en het is misschien een aardig idee de 
film als voorbereiding op de themadag (weer eens) te 
bekijken!

^IMORNE
* MUSEUM

Ted Shaw waagt 
opnieuw de sprong
Zoals ieder jaar sprongen bij de 52e herdenking van 
de Slag om Arnhem Britse parachutisten van het lOth 
Battalion, The Parachute Regiment, boven de 
Ginkelse Heide bij Ede. Na de landing van deze 200 
militairen volgde een aantal Arnhem-veteranen. Bij 
deze mannen, die in leeftijd variëren van 70 tot 82 jaar 
en die, vastgemaakt aan een 'tandem-master', 
opnieuw de sprong waagden, was ook onze vertegen
woordiger in Groot Brittannië, Mr. Ted Shaw, MC. 
Wij feliciteren hem van harte met deze prestatie! 
Tijdens de herdenkingsdienst op de Airborne 
Begraafplaats te Oosterbeek op zondagochtend 22 
september 1996 legde Ted samen met twee schoolkin
deren uit de gemeente Renkum een krans bij het 
'Cross of Sacrifice'. In de voorgaande jaren gebeurde 
dit altijd door George Gatland, maar hij was om 
gezondheidsredenen deze keer helaas niet in staat de 
herdenking bij te wonen.

Thema-dag
op zondag 15 december
Traditiegetrouw zal dit najaar een themadag worden 
gehouden voor leden van onze vereniging. Om dege
nen die altijd op zaterdag moeten werken ook eens de 
kans te geven om een dergelijke aktiviteit mee te 
maken, is dit keer gekozen voor een zondag en wel 15 
december a.s..
Het programma voor die dag ziet er als volgt uit: 
11.00 uur: ontvangst met koffie in het Airborne 
Museum te Oosterbeek, waarna een kijkje kan wor
den genomen in de nieuwe opslagruimte die onder 
het terras van Hartenstein is gebouwd, en die mede is 
gefinancierd door onze vereniging.
Tevens kan een bezoek worden gebracht aan de bibli
otheek en het archief van het museum, die voor deze 
gelegenheid speciaal worden opengesteld.
Tussen de middag kan op eigen gelegenheid worden 
geluncht.
13.30-14.00 uur: ontvangst van de leden in het 
Zalencentrum 'Lebret', Lebretweg 51 in Oosterbeek, 
voor het middagprogramma. Dit zal geheel in het
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Bericht van de penningmeester 
Bij deze nieuwsbrief is de acceptgirokaart voor de be
taling van uw contributie voor het jaar 1997 ingeslo
ten.
Leden van wie het geld vóór de datum van de thema
dag (15 december a.s.) is ontvangen, kunnen hun lid
maatschapskaart op die zondag van de penningmees
ter in ontvangst nemen.
De contributie bedraagt ƒ 20,- voor een individueel 
lidmaatschap, en ƒ 30,- voor een gezinslidmaatschap. 
(R. Fennema, penningmeester)

Generaal Hackett schenkt 
zijn polshorloge
Onlangs heeft generaal Hackett het polshorloge dat 
hij bijna 55 jaar in zijn bezit heeft gehad en dat hij 
droeg tijdens de Slag om Arnhem, geschonken aan het 
Airborne Museum 'Hartenstein'. Hackett kreeg het 
uurwerk in 1942 toen hij in Palestina was. Tot voor 
kort had hij het nog in gebruik.

Tweede excursie Engeland van 
2 tot en met 6 april 1997
Wij ontvingen bericht van kolonel Middleton, 'con
troller' van het Airborne Forces Security Fund, dat 
van 2 tot en met 6 april 1997 een legeringsgebouw in 
Aldershot beschikbaar is als onderdak voor de tweede 
Engeland-excursie. Alle leden die hadden ingeschre
ven voor de eerste tocht maar daarvoor waren uitge
loot, ontvangen bericht met de vraag of zij alsnog mee 
willen met deze tweede reis.
Leden die zich niet eerder hadden opgegeven en toch 
belangstelling hebben, kunnen dit door middel van 
een briefje kenbaar maken. Indien er plaatsen over 
zijn, dan zullen deze door middel van loting worden 
verdeeld.
In de volgende nieuwsbrief volgen nadere gegevens.

s.

xJBk
Helaas liet het weer enigszins te wensen over tijdens de her
denkingsdienst 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.
(foto Berry de Reus)
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Plaquette voor Baskeyfield VC
Op de hoek van de Benedendorpsweg en de 
Acacialaan in Oosterbeek is op vrijdag 20 september 
jl. een plaquette onthuld ter nagedachtenis aan John 
Daniël Baskeyfield (2nd Bn, The South Staffordshire 
Regiment), die daar op 21 september 1944 sneuvelde. 
Postuum werd hem het Victoria Cross toegekend. 
Het initiatief voor dit gedenkteken werd genomen 
door ons lid de heer Th. Peelen uit Rheden. Hij memo
reerde tijdens zijn toespraak de dramatische gebeurte
nissen van 52 jaar geleden, die hadden plaatsgevon
den rond die plek, die nu wordt gemarkeerd door een 
prachtige boom. Vervolgens trok een veteraan van het 
genoemde bataljon de doek van de plaquette. Deze 
toont het wapen van het regiment, en het opschrift 
'Jack Baskeyfield Tree', 20 september 1996'.

50e Airborne Wandeltocht
Op zaterdag 7 september 1996 vond onder ideale 
weersomstandigheden de 50e Airborne Wandeltocht 
plaats. Onder de meer dan 35.000 deelnemers bevon
den zich 22 wandelaars die vanaf 1947 alle tochten 
hadden meegelopen, waaronder ons bestuurslid 
Chris van Roekel.
Ter gelegenheid van deze jubileumtocht is een video- 
documentaire gemaakt waarin de geschiedenis is 
vastgelegd. Na een terugblik op de Slag om Arnhem 
volgt het verhaal van hoe de eerste tocht van 49 jaar 
geleden, waaraan toen 1700 mensen deelnamen, uit
groeide tot de grootste dagwandelmars van de wereld 
Met behulp van unieke historische filmopnamen 
geven de makers een beeld van dit evenement door de 
jaien heen, aangevuld met interviews met mensen die 
er nauw bij betrokken waren. Het sluitstuk wordt 
gevormd door een impressie van de 50e tocht.

Herdenkingsenvelop
Airborne Museum
Het Airborne Museum is begonnen met de uitgifte 
van een nieuwe serie herdenkingsenveloppen met als 
thema 'Monumenten van de Slag om Arnhem'. De 
eerste editie toont het door de Oosterbeekse architect 
H.W. Wesselink ontworpen Airborne Monument in 
Oosterbeek. Het gedenkteken werd vervaardigd dooi
de beeldhouwer Jacob Maris, en werd op 17 septem
ber 1946 door Koningin Wilhelmina onthuld.
De eerste 400 van de 1000 genummerde enveloppen 
zijn gefrankeerd met de 90 cent herdenkingszegel van 
Operatie Market Garden uit 1994, en de rest met de dit 
jaar uitgegeven 100 cent zomerzegel. Ze zijn te koop 
bij het museum in huize Hartenstein en kosten ƒ 6,- 
per stuk. Na overmaking van ƒ 7,50 op gironummer 
4184300 t.n.v. Airborne Museum Oosterbeek en onder 
vermelding van 'envelop 1996', wordt deze toege
stuurd.
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Recente aanwinsten
Airborne Museum
1. Van veteranen van de voormalige Duitse 'Reichs 
Arbeits Dienst' (RAD) kreeg het Airborne Museum 
een mouw-embleem met het nummer 212/6. Twee

Bij de eerste inspectie werd duidelijk dat het gaat om 
een Frans 75mm kanon, dat door de Duitsers bij de val 
van Frankrijk in 1940 was buitgemaakt. Het werd 
gemodificeerd en kreeg de naam 7,5 cm Flugzeug- 
abwehrkanone M 36(f)'.
Nadat het stuk artillerie geheel was blootgelegd, werd 
het op een dieplader van de fa. J. Bouwman jr. uit 
Oosterbeek naar het vliegveld Deelen getransporteerd, 
waar het werd opgesteld bij het museum van de 
DAEG. De leden van de groep die dit museum 
beheert, zullen zorg dragen voor de conservering en 
restauratie, die gesponsord wordt door Schilders
bedrijf Pas te Apeldoorn.
Intussen wordt nagegaan wat de geschiedenis van het 
geschut is, en welke rol het precies bij de Slag om 
Arnhem heeft gespeeld. Wybo Boersma probeert in 
contact te komen met nog levende leden van de 
Duitse stuksbemanning. Wanneer het verhaal com
pleet is, hopen we met de hulp van de DAEG het in de 
vorm van een ministory te kunnen publiceren.

Het eerste exemplaar van '50 Jaar Airborne 
Wandeltochten, een hele afstand' werd vrijdag 11 
oktober jl. aangeboden aan de voorzitter van de 
Politie Sport Vereniging 'Renkum', de heer P. Vos. 
De 45 minuten durende film kost ƒ 37,50 (inclusief 
verzendkosten), en kan worden besteld bij Bal 
Bedrijfsvideo, Rozensteeg 1, 6862 DH Oosterbeek, 
telefoon 026-3340719.
Indien de band wordt afgehaald bij Bal Bedrijfsvideo 
of bij het Airborne Museum, is de prijs ƒ 30,-.

Tijdens een informele bijeenkomst op 21 september 1996 
legt een delegatie van het lOth Battalion, The Parachute 
Regiment, bloemen bij het monumentje in de tuin voor het 
huis Lltrechtseweg 192 in Oosterbeek. De panden in deze 
omgeving werden in september 1944 verdedigd door leden 
van het genoemde bataljon.
(foto Berry de Reus)

Wie helpt?
De redactie ontving een brief uit Engeland van George 
Barton, ex-sergeant van No. 2 Anti-Tank Platoon, 
Support Company, 7 KOSB. George werd onlangs lid 
van de Vereniging Vrienden, en bij het doorlezen van 
een aantal oude nieuwsbrieven zag hij de foto op 
pagina 3 van Ministory No. 42.
Hierop staat een Signal Sergeant, waarvan de auteur 
van de Ministory vermoedt dat hij bij het Recce 
Squadron behoorde. George identificeerde de man 
echter als Lance Sergeant Frank Hooper van het 
Signal Platoon, 7 KOSB, die afkomstig was uit 
Birmingham. George schrijft in zijn brief dat ze goed 
bevriend raakten in krijgsgevangenschap, en dat zij 
na terugkeer in Engeland contact bleven houden tot 
1953. Daarna verloren ze elkaar uit het oog.
George Barton zou graag willen weten wat er intussen 
van Frank Hooper is geworden. Wie helpt?

Duits luchtafweerkanon 
opgegraven
Op vrijdag 30 augustus jl. vond de spectaculaire 
opgraving plaats van een Duits luchtafweerkanon in 
de polder van Meinerswijk, zuidelijk van de Rijn bij 
Arnhem. In september 1944 had het stuk geschut, 
samen met andere Duitse artillerie, vanuit dit gebied 
de Britse Airborne troepen op Onderlangs en 
Bovenover in Arnhem onder vuur genomen om de 
opmars naar de brug te verhinderen. Dit was met 
name op dinsdag 19 september het geval.
Plet kanon is na afloop van de oorlog niet gesloopt en 
afgevoerd, waarschijnlijk omdat het te zwaar was. In 
plaats daarvan heeft men het ingegraven 4,5 ton 
wegende gevaarte, dat door de Duitsers onklaar was 
gemaakt, met aarde bedekt. Letterlijk 'zand erover' 
dus!
Het was al jaren bekend bij de liefhebbers dat op de 
bewuste plek een luchtafweerkanon in de grond zat. 
Ruim twee maanden geleden vonden leden van de 
Dutch Aircraft Examination Group (DAEG) dat ze de 
handen maar eens uit de mouwen moesten steken. 
Met behulp van metaaldetectoren werd de exacte 
locatie vastgesteld, waarna de opgraving met behulp 
van een door de eigenaar van het terrein, de firma 
Bruil uit Arnhem, belangeloos ter beschikking gestel
de kraan kon beginnen.
Bij het uitgraven bleek het wapen door de zware klei 
redelijk te zijn geconserveerd. De beschadigde loop 
lag er los bij, en de daarop aanwezige negen zwarte 
ringen geven aan hoeveel vliegtuigen ermee zijn neer
geschoten. Ook was op sommige plaatsen de Duitse 
camouflageverf nog zichtbaar.
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Boekje 'Gestrand in Brabant' 
herdrukt
Het boekje 'Gestrand in Brabant, Market-Garden - 
September 1944, Voortijdige zweefvliegtuiglandin- 
gen' is herdrukt en dus weer verkrijgbaar. De door 
Jacq. van Eekelen en Jos Korsten samengestelde publi- 
kalie behandelt onder meer gliders die op weg waren 
naar de regio Arnhem, maar daar nimmer aankwa
men.
Deze uitgave van het Market Garden Comité Den 
Dungen telt 49 pagina's (met foto's) op A4-formaat. Zij 
kan worden besteld bij de heer J.A.H. van Eekelen, 
Groot G rinse! 8, 5275 BL Den Dungen, telefoon (073) 
5941687. De prijs bedraagt ƒ 5,-.
(info via Frank van den Bergh, Bevrijdingsmuseum, 
Groesbeek)

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, 
(foto Bart Leyten)

Oproep
Oosterbeek is altijd een geliefde plaats voor vakantie
gangers geweest. Al voor de Tweede Wereldoorlog 
bezat het dorp een groot aantal hotels en pensions. 
Tijdens de Slag om Arnhem hebben verschillende van 
deze recreatieverblijven een belangrijke rol gespeeld. 
Sommige werden als hospitaal gebruikt door de 
Britten, zoals de hotels Vreewijk, Schoonoord en De 
Tafelberg. Andere daarentegen waren in Duitse han
den of dienden als schuilplaats voor de burgerbevol- 
king.
Het Airborne Museum heeft het plan om de komende 
voorjaars-expositie te wijden aan de functie die deze 
gebouwen tijdens de gevechten in september 1944 
hebben gehad. Het zoekt daarvoor onder de leden 
personen die aan de totstandkoming van deze ten
toonstelling willen meewerken. Ofte wel, lieden die 
daadwerkelijk bereid zijn menskracht ter beschikking 
te stellen.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met 
W. Boersma, Binnenhof 38, 6715 DP Ede, telefoon 
(0318) 639933. Hij is ook te bereiken via het museum 
in 'Hartenstein', (026) 3337710.
(W. Boersma)

jaar geleden was de stichting al in het bezit gekomen 
van een kompleet RAD-uniform, maar daarop zat een 
onjuist mouw-embleem.
De RAD-eenheid 212/6 was in 1944 ondergebracht in 
Westervoort en Oosterbeek-Laag. Ze bestond uit 16- 
en 17-jarige Duitse jongens, die het afweergeschut 
bedienden bij de bruggen in Westervoort, Arnhem en 
Oosterbeek. Ook zijn enkelen ingezet als infanterist bij 
de 10e SS Pantserdivisie.
2. Tijdens de afgelopen herdenkingsperiode schonk 
korporaal W. (Bill) Turner van de 21st Independent 
Parachute Company zijn battledress-jasje aan het 
museum in 'Hartenstein'. Turner diende in Noord- 
Afrika, op Sicilië, bij Arnhem, in Noorwegen en in 
Palestina. Tijdens de Slag om Arnhem werd hij krijgs
gevangen gemaakt. In 1945 ontving hij een nieuwe 
battledress. Deze was gemaakt in Zuid-Afrika. Als 
schouderemblemen droeg hij in 1945 lichtblauwe 
emblemen met 'PARACHUTE REGIMENT' in plaats 
van de maroonkleurige met 'PARACHUTE' en 'XXI' 
(zie Ministory No. 42, bijlage, van Nieuwsbrief No. 54).
3. Met financiële steun van de Vereniging Vrienden 
konden van een handelaar een complete battledress, 
het zakboekje en enkele documenten worden aange
kocht die eigendom waren van soldaat Jim Longson. 
Deze behoorde tot het Ist Battalion, Tire Border 
Regiment. Hij werd op 25 september 1944 krijgsge
vangen gemaakt. In 1991 schreef hij samen met 
Christine Taylor het boek 'An Arnhem Odyssey', dat 
handelt over de inzet van het Border Regiment tijdens 
de Slag om Arnhem.
4. De 'Army Catering Corps Association' stuurde een 
set ACC emblemen die nog ontbrak op het emble
menbord in de grote zaal van het Airborne Museum. 
(W. Boersma)

Informatiepaneel voor de 
Oude Kerk
Ter gelegenheid van de jaarlijkse Open Monumen
tendag werd op zaterdag 14 september 1996 door de 
Renkumse burgemeester Vertinden een informatie
paneel onthuld op de muur van de Oude Kerk in het 
Benedendorp van Oosterbeek.
Het paneel, dat is aangebracht naast de hoofdingang 
aan de noordzijde, toont op een bruine ondergrond in 
verschillende kleuren het ontwikkelingsschema van 
de bouwgeschiedenis van de kerk sinds de 10e eeuw, 
en een afbeelding van het godshuis vóór de verwoes
ting in 1944/1945. De tekst schetst in een beknopte 
vorm de historie van het gebouw.
Ten behoeve van de vele buitenlandse bezoekers is 
ook een Engelse tekst aangebracht, waarin vooral 
wordt ingegaan op de gebeurtenissen tijdens de Slag 
om Arnhem.
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Jaarverslag 1996
Bestuur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in april 1996 
trad de heer A.A. Hofman af. Benoemd werd de heer 
E.Th.A. Wijnhoud uit Arnhem. Elf maal werd verga
derd. Delegaties van het bestuur voerden gesprekken 
met een aantal leden over beleidszaken.

Redactie:
Drs. R.P.G.A. Voskuil 
C. van Roekel
G.H. Maassen jr. (026) 334 01 42

Utrechtseweg 232 
6862 AZ Oosterbeek
Tel. museum (026) 333 77 10
Tel. penningm. (026) 333 34 06

Van 11.00 tot 13.00 uur is er voor leden de gelegenheid 
om in een van de kleine zalen van de Concertzaal een 
overzicht te geven van materiaal over de Slag om 
Arnhem uit hun persoonlijke collecties. Tevens kun
nen dan gegevens worden uitgewisseld. Wie tafel- 
ruimte wil reserveren om daarop materiaal te expose
ren, moet contact opnemen met Eugène Wijnhoud, 
telefoon 026 - 3610208.

De agenda treft u bijgaand aan.

Nieuwsbrieven
Dankzij de inspanningen van de redactie en de hulp 
van een aantal leden, die onder meer altijd zorgen voor 
het verzendklaar maken, was het mogelijk om vier 
nieuwsbrieven met ministeries te laten verschijnen.

Airborne
■ MUSEUM

17e Algemene Ledenvergadering
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de 
17e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarverga
dering, van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum Oosterbeek.
De bijeenkomst zal op zaterdag 26 april a.s. worden 
gehouden in de Concertzaal, Rozensteeg 3, t.o. de 
Oude Kerk in het Benedendorp in Oosterbeek 
(tel.: 026 - 3332046), aanvang 14.00 uur. Ledenbestand

Het jaar werd begonnen met 1258 leden. Gedurende 
1996 werden 88 Nederlanders en Britten wegens het 
niet betalen van hun contributie afgevoerd als lid. 
Helaas ontvielen ons door overlijden 17 personen: de 
dames S. Pronk, E. van Niekerk, A. van Maanen- 
Mellema en de heren A. van Veelen, GJ. Perry, 
J.G. Christerus, R.C. Kift, J.F. Das, C.A. Komen, 
J.G. Schut, G. v.d. Top, W. Bell, C. Taylor, Ch. Rushton, 
J.J. Davidson, E. van den Dam en E. Small. 
Doordat zich 103 nieuwe leden aanmeldden, sloten 
we het jaar af met een vriendenaantal van 1256.

Scholenproject
Het Scholenproject, waarmee aan de jeugd voorlich
ting wordt gegeven over de Slag om Arnhem, is nog 
steeds een succes. Het is opgezet door de vereniging 
in samenwerking met het Airborne Museum en de 
Stichting Airborne Herdenkingen, en er is grote 
belangstelling voor uit binnen- en buitenland.

Bij een rondleiding door het nieuive magazijn van het 
Airborne Museum 'Hartenstein' tijdens de themadag op 
25 december jl., toont Wybo Boersma belangstellende leden 
uniformstukken uit de collectie.
(foto Berry de Reus)

Schenkingen aan het museum
De Vereniging Vrienden schonk in totaal voor bijna

■ jïo

Sé

Werkgroepen
Een aantal leden bood zich aan om zitting te nemen in 
de werkgroepen 'Evenementen' en 'Publikaties'. Zij 
zullen in het begin van 1997 worden geïnstalleerd. 
Teleurstellend was het feit dat de werkgroep 
'Fondsenwerving' door het uitblijven van aanmeldin
gen niet tot stand kon komen.

Na afloop van de ledenvergadering wordt een film 
over de Slag om Arnhem vertoond.
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Al met al was 1996 een jaar waar met tevredenheid op 
teruggezien mag worden.
(M. de Langen)

Inmiddels hebben wij degenen die vorig jaar werden 
uitgeloot, de gelegenheid gegeven zich voor deze 
tweede excursie op te geven. De meesten hebben 
daarvan gebruik gemaakt. Er zijn echter nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Deelnameformulieren kunnen 
telefonisch of schriftelijk worden aangevraagd bij 
C. van Roekel, Benedendorpsweg 119, 6862 WE, 
Oosterbeek, telefoon 026-3333261. De toewijzing 
geschiedt in volgorde van binnenkomst van de terug
gestuurde formulieren. U kunt hierop tevens vermel
den of u in aanmerking wilt komen voor een 'last 
minute' toewijzing, indien iemand uit zou vallen.

Oproep van de penningmeester
Leden die hun contributie voor het jaar 1997 nog niet 
hebben betaald, wordt verzocht dit zo spoedig moge
lijk te doen. De kosten van een individueel lidmaat
schap bedragen ƒ 20,- en van een gezinslidmaatschap 
ƒ 30,- per jaar. Het gironummer van de vereniging is 
44036641.

Nieuwe artikelen voor de verkoop
Mede in verband met de 50e Airborne Wandeltocht 
werd een aantal nieuwe artikelen in de verkoop 
gebracht, waaronder een Pegasus sticker, een Pegasus 
borduurset en enkele miniatuurwapens, zoals de 
Stengun, de Brengun, de Lee Enfield, de Lee Enfield 
Sniper en de Thompson. Deze bleken uitstekend te 
verkopen.

Tweede excursie naar Engeland
De tweede vijf-daagse excursie naar Engeland vindt 
plaats van woensdag 2 tot en met zondag 6 april 1997. 
Dankzij de medewerking van The Parachute 
Regiment zijn wij in die periode opnieuw welkom in 
de kazerne en de onderofficiersmess van Browning 
Barracks in Aldershot, van waaruit we onze tochten 
zullen ondernemen.

Excursie/Themadag
De excursie naar Engeland in april was een groot suc
ces. De hoeveelheid inschrijvingen overtrof verre het 
aantal beschikbare plaatsen, en derhalve zal de trip 
herhaald worden in 1997.
De themadag in december met 's morgens een ont
vangst in het Airborne Museum en 's middags een 
lezing met dia's en een film over het maken van de 
film 'A Bridge Too Far' werd door meer dan 100 leden 
bezocht.

40.000 gulden aan het Airborne Museum 
'Hartenstein'. Dit betrof de volgende zaken:
1. Een zuurstofmasker en een hoofd telefoon voor een 

RAF-vlieger.
2. Uitrustingsstukken, oorlogsmateriaal en documen

ten, die werden aangekocht van de heren McAnelly 
en Kloosterboer.

3. De bouw en de inrichting van de nieuwe opslag
ruimte in de kelder.

4. Het achtergrond-schilderij voor het diorama van de 
Verbindingsdienst.

Verkoopstands
De vereniging was bij diverse evenementen aanwezig 
met verkoop- en propagandastands, zoals op de Open 
Dagen van de Koninklijke Luchtmacht op de vliegba
sis Twente, de Verzetsdag, de Airborne Wandeltocht, 
de Pegasus Wandeltocht, de Themadag en de 
Algemene Ledenvergadering. De verkoopresultaten 
waren voor de vereniging: ƒ 4146,50 en voor het 
museum: ƒ 4807,25.

Wandeling
Op zaterdag 7 juni a.s. wordt een wandeling georga
niseerd langs de westgrens van de voormalige 'peri
meter', het hoefijzervormige gebied in Oosterbeek dat 
m september 1944 door de Britten en Polen tot het 
emd van de strijd werd verdedigd. Nadere bijzonder
heden staan in de volgende Nieuwsbrief.

Het programma is vrijwel gelijk aan dat van de eerste 
trip. Er is echter één wijziging. De eerste dag zullen 
we namelijk een bezoek brengen aan het legendari
sche vliegveld Duxford. Deze voormalige basis, waar
van de bebouwing voor een groot deel nog altijd het
zelfde is als tijdens de Tweede Wereldoorlog, is 
herschapen in een reusachtig museum.
In enorme hangars staan allerlei typen militaire vlieg
tuigen opgesteld en in een van de hallen kunt u getui
ge zijn van restauratiewerkzaamheden aan bepaalde 
toestellen. Zeer interessant is ook de originele 
'Operations Room', van waaruit in deze sector de 
luchtslag om Engeland werd geleid. Behalve oude 
vliegtuigen heeft het Imperial War Museum hier een 
aparte hal, waarin al het grote en zware materiaal 
geëxposeerd wordt waarvoor in het Londense 
gebouw geen plaats is.
De tweede dag bezoeken we ’s morgens het Airborne 
Forces Museum in Aldershot en 's middags het 
Museum of Army Flying in Middle Wallop, waar o.a. 
een aantal zweefvliegtuigen van The Glider Pilot 
Regiment te zien is. De zaterdag is gereserveerd voor 
een bezoek aan het Imperial War Museum in Londen, 
gevolgd door een middagje winkelen en sightseeing. 
We reizen per luxe touringcar en maken gebruik van 
de Shuttle door de Kanaaltunnel. Op de heenreis 
wordt een korte stop gemaakt in het Belgische stadje 
leper, dat zo'n belangrijke rol speelde tijdens de Eerste 
Wereldoorlog.

In verband met de sterke waardestijging van het 
Britse pond is de excursieprijs nu vastgesteld op 
ƒ 450,- per persoon. In deze prijs zijn inbegrepen: de 
bus- en shuttletochten, het ontbijt, de lunch en het 
diner in de Browning Barracks, de toegang tot de ver
schillende bezienswaardigheden, de reisverzekering 
en een uitgebreide excusiegids. Dit boekje, met allerlei 
details over de te bezoeken objecten en andere belang
rijke informatie, wordt alle deelnemers vooraf toege
stuurd. °
Na 31 maart 1997 is annuleren niet meer mogelijk zon- 
dei dat de gemaakte onkosten ingehouden worden. 
(C. van Roekel)
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Bombardier L.R. Cook van de lst Airlanding Anti Tank 
Batterij 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?
(foto collectie Eugèiie Wijnhoud)

Hartenstein de Perimeter Wandeling onder leiding 
van een gids gelopen kunnen worden. Hiervoor kan 
op die dagen de routekaart bij het Airborne Museum 
of de VVV gekocht worden voor ƒ 2,75. Ook hiervoor 
worden nog gidsen gevraagd.
Opgave en inlichtingen bij Wybo Boersma, telefoon 
026-3337710 (museum) of 0318-639633 (privé).

Oproep
De zuster van een bij Arnhem gesneuvelde Britse sol
daat zoekt informatie over haar broer, Bombardier 
L.R. Cook. Deze artillerist was ingedeeld bij de lst 
Airlanding Anti Tank Battery, Royal Artillery. Niet 
bekend is bij welke Troop hij hoorde. Hij sneuvelde 
op 20 september 1944, maar zijn graf is onbekend. 
Een foto van hem is hieronder geplaatst. Wie kan zijn 
zuster helpen aan informatie over Bombardier Cook? 
Reacties gaarne naar de redactie van de Nieuwsbrief. 
(Eugène Wijnhoud)

'With Spanners Descending'
Onder de titel 'With Spanners Descending' verscheen 
kort geleden bij Bluecoat Press in Liverpool een boek 
over de geschiedenis van de 'Royal Electrical and 
Mechanical Engineers' (REME) in lst Airborne 
Division, gedurende de periode 1942 -1945.
In deze uitgave beschrijft de auteur, Joe Roberts, een 
militair onderdeel dat tot nog toe weinig bekendheid 
kreeg, maar dat van vitaal belang was voor de divisie. 
Als schrijver was Roberts in een unieke positie omdat 
hij in de functie van 'Orderly Room Clerk' vanaf het

Tweede druk 'Who was Who'
In 1992 verscheen de eerste editie van 'Who was Who 
duiing the Battle of Arnhem', samengesteld door 
Chris van Roekel. Door de grote belangstelling voor 
deze 'Order of Battle of Airborne Officers who fought 
at Arnhem in 1944 was dit boekje spoedig uitver
kocht. In december jl. verscheen de tweede, gewijzig
de druk.
In deze nieuwe uitgave staan ook de Warrant Officers 
en de onderscheidingen die werden toegekend voor 
en naar aanleiding van 'Arnhem'. Daarnaast bevat de 
publikatie nieuwe illustraties, waaronder een over
zicht van uitgereikte onderscheidingen in kleur. 
De nieuwe 'Who was Who' is verkrijgbaar in het 
Airborne Museum 'Hartenstein' en kost ƒ 30,-.

Tentoonstelling
'Onverwachte Gasten'
Van 26 april tot en met 2 november 1997 zal in het 
Airborne Museum een tentoonstelling worden gehou
den over de rol van de hotels en pensions in 
Oosterbeek en omgeving tijdens de Slag om Arnhem. 
Dit onderwerp is gekozen mede naar aanleiding van 
het 100-jarige bestaan van de WV in de gemeente. 
Vanouds was sprake van een regio waar vakantiegan
gers voor korte of langere tijd verbleven, en er waren 
dan ook veel hotels en pensions. Tijdens de gevechts
handelingen in september 1944 hebben verschillende 
van deze gebouwen een rol gespeeld, zowel aan Britse 
als aan Duitse zijde. De expositie zal hiervan een 
beeld geven.
Omdat met name over de pensions niet zoveel bekend 
is en er ook weinig materiaal bewaard is gebleven, 
hopen de organisatoren dat gedurende de tentoon
stelling nog het een en ander over dit onderwerp 
tevoorschijn zal komen. Dat kan dan alsnog worden 
ingepast.
(Wybo Boersma)

Bijzondere evenementen
Het Airborne Museum neemt deel aan het Landelijk 
Museumweekend op 12 en 13 april 1997. Dit jaar staat 
het in het teken van 'wandelen'. In de omgeving van 
de deelnemende musea wordt een route uitgezet, die 
bezoekers kunnen lopen.
'Hartenstein' geeft tijdens dat weekend een gulden 
korting op de entreeprijs. De bezoekers krijgen een 
gratis routekaart van de 'Perimeter Wandeling'. Deze 
is vier kilometer lang, begint bij het museum, en loopt 
langs verschillende markante punten uit de Slag om 
Arnhem, waaronder het kerkje in Oosterbeek-Laag. 
Zowel op zaterdag als op zondag gaat om 12.00,14.00 
en 16.00 uur een gids van het museum mee. Hij/zij 
geeft een nadere toelichting. Natuurlijk kan men de 
route op ieder ander willekeurig tijdstip ook zelf 
lopen.
'Hartenstein' zoekt medewerkers die als gids willen 
fungeren, en iemand die de beide dagen de organisa
tie op zich neemt.
De gehele maand april is overigens door de VVV s tot 
wandelmaand uitgeroepen. Op de drie zondagen bui
ten het museumweekend zal om 14.00 uur vanaf
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De gloednieuwe publikatie is voor de prijs van ƒ 44,- 
verkrijgbaar bij het Airborne Museum 'Hartenstein' 
en bij (boek)handelaren in de regio Arnhem. In de vol
gende Nieuwsbrief staat meer informatie over (de 
presentatie van) dit naslagwerk.

Blik Omhoog II verschenen
Van het boek 'Blik Omhoog 1940-1945, Wolfheze en 
de Zuid-Veluwe in oorlogstijd' is de tweede band ver
schenen. De auteur, ons lid Cor Janse, heeft in 428 
bladzijden de Slag om Arnhem in het gebied rond zijn 
voormalige woonplaats beschreven. Nooit eerder 
gepubliceerde gegevens en foto's over de geallieerde 
bombardementen op Deelen/Schaarsbergen, Ede, 
Oosterbeek, Wageningen en Wolfheze op 17 septem
ber 1944 vormen het neusje van de zalm.43rd (Wessex) Brigade 

en Association
In Ministory 46 vertelde Major Douglas Goddard 
MBE over zijn ervaringen als luitenant bij 112th (West 
Somerset Yeomanry) Field Regt. RA, een onderdeel 
van de 43rd (Wessex) Division, tijdens de Slag om

Een van de militairen die, nadat hij eind september 
1944 uit Arnhem in Engeland was teruggekeerd, de 
pen ter hand nam om zijn wederwaardigheden op te 
schrijven, was Ron Kent.
Sergeant Kent behoorde tot de 21st Independent 
Parachute Company; de eenheid die o.a. tot taak had 
de landings- en droppingszones te markeren, en die 
later deelnam aan de gevechten in Oosterbeek. Zijn in 
1944 opgeschreven, gedetailleerde verslag is nu in een 
getypte vorm verkrijgbaar. Het telt 55 gefotokopieer
de pagina's en is geïllustreerd met enkele foto's en 
kaarten. De uitgave is voorzien van een ringband en 
een plastic voorkaft.
'Arnhem Venture' kan worden besteld bij Derek 
Duncan, Heather Way, Lower Bourne, Farnham, 
GU109 3HG, Engeland. De prijs bedraagt in Groot- 
Brittannië zeven pond sterling; daarbuiten tien pond, 
inclusief verpakkings- en verzendkosten. Indien per 
cheque wordt betaald, moet deze worden uitgeschre
ven op naam van 'The Airborne Forces Charities'.

begin deel uitmaakte van de Ist Airborne Divisional 
Workshop (REME), tot aan het moment dat deze een
heid werd opgeheven. Hierdoor had hij vrijwel onbe
perkt toegang tot allerlei documenten, zoals operatie- 
orders, militaire plannen en lijsten met promoties en 
overplaatsingen. Zijn administratieve talent komt 
duidelijk naar voren in de uitstekende historische en 
chronologische opzet van zijn boek.
De persoonlijke verhalen van de verschillende REME- 
veteranen, speciaal die van Bill Nickle, Ted Sullivan 
en Terry Criddle, zijn buitengewoon interessant. Het 
enige zwakke punt van het boek ligt m.i. in het feit dat 
wat weinig wordt ingegaan op technische details. Als 
aan dit aspect iets meer aandacht was besteed, dan 
zou de essentiële rol van de REME in het Britse leger 
nog duidelijker zijn geworden. Als excuus kan echter 
worden aangevoerd dat het hier gaat om een histo
risch overzicht en niet om een technische verhande
ling.
De titel is uitstekend gekozen, en je zou deze vrij kun
nen vertalen met 'Airborne vakmensen'. Door dit 
boek wordt een deel van de sluier opgelicht die hangt 
over de wat mysterieuze aanduiding 'REME'. Het is 
daardoor een 'must' voor iedereen die geïnteresseerd 
is in de Slag om Arnhem.
'With Spanners Descending' telt 134 pagina's en 40 
foto's, en achter in het boek is een aantal bijlagen 
opgenomen. De prijs van deze Engelstalige publikatie 
bedraagt in het Verenigd Koninkrijk 9.99 pond. In het 
Airborne Museum in Oosterbeek is het verkrijgbaar 
voor ƒ 32,50.
(Don A. Jacobs)

Arnhem. De divisie kwam tijdens elke belangrijke 
operatie in actie, vanaf de invasie in Normandië tot 
aan het eind van de gevechten in mei 1945. Tegen die 
tijd, toen deze eenheid het gebied rond Cuxhaven in 
Duitsland had bereikt, was een afstand van 800 mijl 
afgelegd. Het totale aantal verliezen sinds juni 1944 
bedroeg 12000 man.
Op verzoek verschafte de heer Goddard ons enige 
actuele gegevens.
In 1967 werd de divisie opgeheven, maar reeds 17 jaar 
later werd de naam nieuw leven ingeblazen: de 43rd 
(Wessex) Brigade werd opgericht, behorende tot de 
3rd (UK) Division. De brigade heeft zoals veel militai
re eenheden in het Verenigd Koninkrijk een territoria
le indeling, en beslaat de districten Devon, Cornwall, 
Dorset, Somerset, Avon, Gloucestershire, Wiltshire 
(gedeeltelijk), de Channel Islands en de Scilly Islands. 
De onderdelen zijn: Royal Wessex Yeomanry, 4th 
Devon and Dorset, 6th Light Infantry, 243 (Wessex) 
Field Hospital RAMC, en 43rd (Wessex) Provost Unit. 
De brigade is gehuisvest in de Wyvern Barracks in 
Exeter.
De Wyvern (= tweepotige gevleugelde draak) werd 
van oudsher afgebeeld op de wapenschilden en vaan
dels van de kortingen van Wessex, in vroegere tijden 
een koninkrijk in zuidwest Engeland (West Country). 
Sinds die tijd is deze mythische figuur het symbool 
van alle strijders en krijgslieden uit dit deel van het 
land. Het is dan ook logisch dat het militaire onder
deel dat de naam draagt van het oude koninkrijk, de 
Wyvern als symbool heeft.
De 43rd Wessex Association werd in vergelijking met 
andere, soortgelijke verenigingen pas zeer laat in de 
tijd opgericht, n.1. op 14 september 1995. Het ledenbe
stand, momenteel zo'n 300, wordt gevormd door 
zowel voormalige soldateii van de divisie als leden 
van de huidige brigade.
De belangrijkste doelstellingen zijn een band te 
bewerkstelligen tussen de vroegere divisie en de 
tegenwoordige brigade, ervoor te zorgen dat de 
geschiedenis, de memorabilia, en de tradities van de 
Wessex Division goed worden bewaard, en een vete
ranenorganisatie te zijn voor de degenen wier militai
re onderdelen sinds de Tweede Wereldoorlog zijn 
opgeheven en voor wie geen clubs van oude kamera
den bestaan.
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Het maximale aantal deelnemers bedraagt 100. 
Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van 
binnenkomst.

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 
'HartensteinOp de achtergrond De Tafelberg, een van de 
hotels die in september 1944 dienst deden als noodhospitaal, 
(foto Berry de Reus, 13 maart 1997)

Het programma ziet er als volgt uit:
09.30 - 10.00 uur: ontvangst van de deelnemers met 
koffie in het Airborne Museum in Oosterbeek.
10.00 - 12.30 uur: wandeling langs een aantal punten 
bij de Utrechtseweg, de Sonnenberg, de Valkenburg- 
laan, de Van Borsselenweg en de Westerbouwing. 
Alle deelnemers moeten uiterlijk om 12.30 uur aanwe
zig zijn in restaurant 'De Westerbouwing'.
12.30 - 13.30 uur: lunch in de Westerbouwing.
13.30 - 15.30 uur: wandeling langs een aantal punten 
op de Hemelse Berg en de Pietersberg, en in het park 
Hartenstein.
Na de terugkomst bij het museum bestaat de gelegen
heid om het te bezoeken.

Op de afgelopen jaarvergadering van onze vereniging 
trad de heer R. Fennema af als penningmeester. Meer 
dan 15 jaar, om precies te zijn vanaf 20 maart 1982, 
heeft hij deze fimctie vervuld. Hij deed zijn werk met 
grote zorgvuldigheid en in een geheel eigen stijl. Hij is 
opgevolgd door Eric van der Meiden uit Oosterbeek. 
In de volgende nieuwsbrief komen we terug op deze 
'wisseling van de wacht'.

Op zaterdag 7 juni a.s. zal een wandel-excursie worden 
gehouden via een route door het westelijke deel van de 
voormalige geallieerde 'Perimeter' uit 1944. Tijdens 
deze wandeling zal op verschillende punten uitleg 
worden gegeven. De Perimeter besloeg een gebied in 
het westelijke deel van het dorp Oosterbeek, dat tot het 
eind van de strijd door de Britse en Poolse luchtlan
dingstroepen tegen de Duitsers werd verdedigd.

De prijs van deze excursie is f 22,50 per persoon. 
Hiervoor krijgen de deelnemers de koffie bij de ont
vangst, de lunch in de Westerbouwing en een uitge
breide gids. Het inschrijfbedrag kan worden overge
maakt op postbank-rekening 4403641 t.n.v. de 
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 
onder vermelding van 'Wandelexcursie'. De sluitings
datum voor de inschrijving is 24 mei. Op die dag moet 
het overgemaakte bedrag binnen zijn bij de penning
meester.

De organisatie is in handen van de werkgroep 
'Evenementen', onder leiding van Eugène Wijnhoud. 
Daarnaast geven enkele leden van de vereniging hun 
medewerking.
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Werkgroepen

Presentatie 'Blik Omhoog'

'Onbekend Herkend'
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Opening expositie 
'Onverwachte Gasten'

Oosterbeek, 19februari 1997. Samensteller Cor Janse (mid
den) overhandigt in het Airborne Museum de eerste exem
plaren van zijn tweede boek 'Blik Omhoog' aan Philip 
Reinders en Peter Vrolijk, als dank voor hun waardevolle 
medewerking.
(foto Berry de Reus)

Op zaterdag 21 juni a.s. organiseert het Airborne 
Museum wederom een dag onder de naam 
'Onbekend Herkend'. De bezoeker kan dan voor hem 
onbekende militaire en burgervoorwerpen en docu
menten die (vermoedelijk) betrekking hebben op de 
Tweede Wereldoorlog, meebrengen naar huize 
'Hartenstein'. Daar zijn van 11.00 tot 16.00 uur des
kundigen aanwezig die deze objecten zullen determi
neren. Zoveel mogelijk zullen zij ook achtergrondin
formatie verschaffen. De waarde van de voorwerpen 
en documenten zal niet worden bepaald, daar deze 
betrekkelijk is.
(W. Boersma)

Naast de redactie van de Nieuwsbrief en de Ministory 
zijn binnen de Vereniging Vrienden per 1 januari jl. 
twee nieuwe werkgroepen ingesteld, 'Evenementen' 
en 'Publikaties'.
De eerstgenoemde, die zich zal bezighouden met het 
organiseren van themadagen en excursies, bestaat uit 
E. Wijnhoud (bestuurslid) en de leden P. Stolte en M. 
van der Laan. De tweede werkgroep verzorgt de pro- 
duktie van de boeken en brochures die door de ver
eniging zullen worden uitgegeven. Hierin hebben zit
ting C. van Roekel (namens het bestuur) en de leden F. 
Miedema, J. Oorthuys, E. Eskes en M. Peters.

De jaarlijke wisseltentoonstelling in het Airborne 
Museum, die op 25 april jl. werd geopend, draagt de 
titel 'Onverwachte Gasten', en gaat over de rol van de 
Oosterbeekse hotels en pensions tijdens de Slag om 
Arnhem.
Bij het vooronderzoek, dat werd uitgevoerd met de 
steun van de archivaris van de gemeente Renkum, 
bleek dat vóór de Tweede Wereldoorlog in het dorp 
meer dan 100 hotels en pensions waren. Het is 
ondoenlijk om binnen de beschikbare ruimte het ver
haal van al deze gebouwen te vertellen, en bovendien 
is van veel hotels en vooral ook pensions weinig tot 
niets bekend. Er is daarom een keuze gemaakt. 
Het onderwerp wordt aanschouwelijk gemaakt met 
foto's, citaten uit dagboeken van militairen en bur
gers, en een zeer gedetailleerd en sfeervol diorama. 
Verschillende leden van onze vereniging hebben hun 
medewerking verleend of materiaal afgestaan.
Ter gelegenheid van deze expositie, die duurt tot en 
met 2 november a.s., heeft het Airborne Museum een 
affiche laten vervaardigen, met daarop een foto van 
de reconstructie van een gebeurtenis zoals die in sep
tember 1944 vele malen moet hebben plaatsgevonden. 
De affiche toont burgers die informatie geven aan een 
patrouille van de geallieerde luchtlandingstroepen. 
Zie de foto op bladzijde 1 van dit blad.

Schuttersputten beschermd
Al enige tijd spant de Vereniging Vrienden zich in 
voor de bescherming van enkele groepen schutters
putten uit september 1944, die nog steeds in de bossen 
in en rond Oosterbeek aanwezig zijn.
In februari jl. ontving het bestuur een brief van 
Staatsbosbeheer waarin wordt medegedeeld dat de 
putten in het noordoostelijke deel van het gebied bij de 
Johannahoeve zullen worden beschermd. Bij eventu
ele werkzaamheden in de betreffende bospercelen zal 
met hun aanwezigheid rekening worden gehouden.

Lang was er naar uitgekeken en nu lag het er dan: het 
tweede deel van Cor Janse's publikatie 'Blik Omhoog', 
over de geschiedenis van het dorp Wolfheze in de 
Tweede Wereldoorlog. Dit tweede boek uit een serie 
die uiteindelijk uit drie delen zal bestaan, handelt 
geheel over de Slag om Arnhem zoals die zich in het 
dorp en de omgeving voltrok.
Tijdens een druk bezochte bijeenkomst in het 
Airborne Museum op 19 februari jl. werd 'Blik 
Omhoog II' ten doop gehouden. Na een inleiding van 
de auteur werden de eerste twee exemplaren uitge
reikt aan Philip Reinders uit Vlaardingen en Peter 
Vrolijk uit Rotterdam. Beiden hebben als leden van de 
'Arnhem Battle Research Group' geheel belangeloos 
hun uitgebreide collectie gegevens over de gevechten 
in Wolfheze, aan de auteur ter beschikking gesteld. 
Een van de minst bekende aspecten van de Slag om 
Arnhem is de serie bombardementen op Wolfheze, 
Oosterbeek, Arnhem, Ede en Wageningen, die op 17 
september 1944 aan de luchtlandingen voorafging. 
Door studie van niet eerder gepubliceerde documen
ten uit Amerikaanse archieven en door corresponden
tie met voormalige bemanningsleden van de
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Uit het Jaarverslag 1996 van het 
Airborne Museum

'Pilots Flying Log Book' 
geschonken
Van Mr. G. Raymond McLaren ontving het Airborne 
Museum enkele kranten, foto's en het 'Pilots Flying 
Log Book' van zijn broer, Staff Sergeant W.C. McLaren. 
Wiïliam C. McLaren maakte als zweefvliegtuigpiloot 
deel uit van het 'F' Squadron, 2e Wing, van het Glider 
Pilot Regiment. Op 19 september '1944 sneuvelde hij in 
Oosterbeek-Laag, vlak bij de spoorlijn Arnhem- 
Nijmegen. Hij werd tijdelijk begraven zuidelijk van 
Hotel de Tafelberg in Oosterbeek, en rust nu op de 
Airborne Begraafplaats in graf 3 D 9.
(W. Boersma)

De conservator van het Airborne Museum, de heer Berry de 
Reus, ontvangt op 27 maart 1997 uit handen van John Buis 
uit Canada de medailleset en het medische instrumentari
um van dokter Frazer. Rechts de heer A. Groeneweg, 
bestuurslid van de museumstichting.
(foto Robert Sigmond)

Boekenbeurs

* Vorig jaar bezochten 54.060 personen het Airborne 
Museum.-Hiervan waren 52.676 betalende bezoekers, 
terwijl 397 Arnhem-veteranen en 987 leden van de 
Vereniging Vrienden het museum zonder betaling 
van binnen bekeken.
* In de maanden juli en augustus werd een bezoekers- 
enquete gehouden. De resultaten, die zijn vergeleken 
met die van 1992 en 1993, vormen mede een basis 
voor het in de toekomst te voeren beleid.
* Voor de kranten- en tijdschriftencollectie is een sta
len ladenkast in gebruik genomen, waarin de stukken 
door zuurvrij papier van elkaar zijn gescheiden. Het 
krantenarchief over de periode september 1944 - juni 
1945 omvat inmiddels 376 exemplaren.
* Door middel van ruiling konden (afschriften van) 
bijzondere archiefstukken en foto's worden verkregen 
uit Fulbeck Hall, het voormalige hoofdkwartier van 
de Ist Airborne Division in Lincolnshire, Engeland.

Op zaterdag 31 mei a.s. wordt tussen 11.00 en 16.00 
uur in het Airborne Museum de jaarlijkse boeken
beurs gehouden.
Op verschillende plaatsen in het gebouw worden op 
die dag stands ingericht waar tweedehands boeken 
over de Tweede Wereldoorlog te koop zijn. De 
Vereniging Vrienden is aanwezig met een speciale 
tafel met boeken over de Slag om Arnhem. Veel oude
re publikaties over dit onderwerp zijn sinds lang uit
verkocht en moeilijk te vinden, maar tijdens de boe
kenbeurs worden regelmatig zeldzame titels 
aangeboden.
Het is op die dag ook mogelijk om titels van boeken 
op te geven waarnaar men al lang op zoek is. Het 
museum zal deze wensen dan doorgeven aan de 
diverse verenigingen op dit gebied.
Het voorgaande jaar bezochten ruim 300 mensen deze 
beurs; het aanbod van boeken lag rond de tweeduizend. 
(W. Boersma)

Vliegende Forten, is Cor Janse erin geslaagd als eerste 
een duidelijk beeld te schetsen van deze luchtaanval
len. Naast verslagen van de gebeurtenissen staan in 
het boek unieke luchtfoto's die destijds werden 
gemaakt vanuit de Amerikaanse vliegtuigen.
De gevolgen van het bombardement op Wolfheze 
waren verschrikkelijk; er vielen tientallen burger
slachtoffers en de schade was enorm. Veel verhalen 
over deze tragedie en over de strijd in de daaropvol
gende dagen heeft Cor Janse opgetekend uit de mon
den van de honderden oud-Wolfhezenaren die hij in 
de loop der jaren in en buiten Nederland wist op te 
sporen. Deze persoonlijke ervaringen vormen de 
basis van het boek.
De derde band van de trilogie zal handelen over de 
periode van de evacuatie van de burgerbevolking na 
de Slag om Arnhem, en de bevrijding en de terukeer 
van de inwoners in 1945. Wanneer dit deel verschijnt, 
is nog onbekend, maar het is de bedoeling dat het pro
ject in 1997 wordt afgerond.
Het boek 'Blik Omhoog II', dat 428 pagina's en onge
veer 200 illustraties telt, is verkrijgbaar bij boekhande
laren in de gemeenten Arnhem en Renkum, en in het 
Airborne Museum 'Hartenstein'. De kosten bedragen 
f44,-.

Diploma voor Roland Boekhorst
Onlangs heeft Roland Boekhorst, vaste medewerker 
van het Airborne Museum, de opleiding tot behouds- 
medewerker met succes afgerond. De afgelopen twee 
jaar volgde hij hiervoor een cursus bij het Gelders 
Opleidingscentrum in Veenendaal.
In het kader hiervan werd o.a. een aantal werkbezoe
ken gebracht aan verschillende musea in Nederland. 
Ook bezocht een aantal cursisten het museum in 
'Hartenstein'.
De besturen van de Stichting Airborne Museum en 
van de Vereniging Vrienden feliciteren Roland langs 
deze weg met het behalen van dit diploma!
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Museum verwerft 
'Phantom' embleem

De collectie 'Market Garden' in 
de Bibliotheek Arnhem

Op 27 maart jl. vond in het Airborne Museum de 
overdracht plaats van het medische instrumentarium 
en de medailleset van dokter S.M. Frazer. In septem
ber 1944 was majoor Frazer plaatsvervangend com
mandant van de 181e Airlanding Field Ambulance. In 
de jaren voor zijn overlijden woonde hij op de 
Bermuda eilanden.
Bij een bezoek aldaar hoorde de Canadees John Buis 
dat de weduwe Frazer in het bezit was van het tijdens 
de Slag om Arnhem gebruikte instrumentarium en de 
medailleset van haar man. Hij legde contact met Berry 
de Reus, conservator van het Oosterbeekse museum, 
die direkt zeer enthousiast was over het plan om te 
proberen de voorwerpen naar 'Hartenstein' te halen. 
Dankzij de medewerking van mevrouw Frazer en 
door de inspanningen van Berry de Reus en John Buis 
is het museum nu in het bezit van een unieke aan
winst. In de volgende nieuwsbrief komen we uitge
breid op deze schenking terug, (zie ook de foto op 
bladzijde 3).

Het Airborne Museum is sinds kort in het bezit van 
een zeer zeldzaam mouwembleem van de geallieerde 
'Phantom' eenheid, waarvan onderdelen in september 
1944 deelnamen aan Operatie Market Garden. Hun 
taak was rechtstreeks aan het geallieerde hoofdkwar
tier gegevens te melden over het verloop van de ope
ratie. Dit is bij de Slag om Arnhem maar gedeeltelijk 
gelukt.
(W. Boersma)

In Ministory No. 51 vertelt Tom Henney o.a. over de 
terugtocht over de Rijn in de nacht van 25 op 26 sep
tember 1944. De vaartuigen die daarbij werden 
gebruikt, noemt hij '... canvasboten die werden 
bemand door Canadese Engineers ...'
Mr. F.J. Petrie M.M. uit Cirencester in Engeland 
schreef de redactie een brief met het volgende interes
sante commentaar:
'Uit de beschrijving van de boten blijkt een begrijpelijk 
misverstand, dat zich in de herinneringen van veel 
veteranen heeft vastgezet. In hun ooggetuigeversla- 
gen lezen we verschillende aanduidingen van de 
boten zoals 'motorboten - opvouwbare houten en can
vas dingen met een motor - kleine roeiboten - boten 
met peddels zoals de Indianen die hadden - kano's - 
amfibievoertuigen (DUKWs)'.
Aangezien ik als Britse 'sapper' die nacht met de eer
ste boot de Rijn overvoer op het meest westelijke over- 
steekpunt, voel ik mij geroepen om een beschrijving te 
geven van de twee typen boten die in werkelijkheid 
werden gebruikt, en tevens de Britse en Canadese 
genie-eenheden te noemen die aan deze operatie deel
namen.
Van mijn eigen eenheid, de 553rd Field Company 
Royal Engineers (43rd Wessex Infantry Division),

Van ons lid Hans Timmerman ontvingen wij het vol
gende bericht over zijn werkgever.
De Bibliotheek Arnhem is in het bezit van een grote en 
waardevolle verzameling literatuur over operatie 
'Market Garden'. Voor deze collectie, die momenteel 
1.730 titels bevat, is alleen materiaal geselecteerd dat 
betrekking heeft op de strijd in Gelderland, en dus 
niet op de luchtlandingen en het oprukken van het 
geallieerde grondleger in Noord-Brabant. Wel bevat 
de verzameling uitgaven over de nasleep van Market 
Garden in Gelderland, in het bijzonder gedurende de 
maand oktober 1944. Daarbij ligt de nadruk op de 
gevechtshandelingen in de Betuwe, het gebied dat 
door de geallieerden 'The Island' werd genoemd. 
De aard van het aanwezige materiaal is zeer uiteenlo
pend: het gaat om monografieën, kranten- en tijd
schriftartikelen, foto's, regimentsgeschiedenissen, staf
kaarten, rapporten, herdenkingsprogramma's, enz.. 
Het raadplegen hiervan kan geschieden in het 
Gelders Documentatie Centrum van de Biblio
theek Arnhem, Koningsstraat 26 in Arnhem, 
telefoon 026 - 3543111.
De openingstijden zijn: maandag: 13.00 - 21.00 uur, 
dinsdag: 10.00 - 21.00 uur, woensdag: 10.00 - 18.00 
uur, donderdag: 10.00 - 21.00 uur, vrijdag: 10.00 - 
18.00 uur en zaterdag: 10.00 -16.00 uur.

waren twee pelotons aangewezen voor deze operatie, 
en een derde werd in reserve gehouden. Ik neem aan 
dat de andere genie-eenheid van de Wessex Divisie 
die aan deze actie meedeed, de 260th Field Company, 
Royal Engineers, bestond uit hetzelfde aantal pelo
tons, en dat ook de sterkte van de twee onafhankelijke 
Canadese compagnieën, de 20th en de 23rd Field 
Company, Royal Canadian Engineers, ongeveer gelijk 
was. Dit betekent dat het aantal Britse en Canadese 
'sappers' op de vier oversteekpunten ongeveer gelijk 
was.
De Canadezen gebruikten houten stormboten met 
buitenboordmotoren. Een dergelijk vaartuig was bij
na zeven meter lang en iets meer dan twee meter 
breed. Het kon naast de tweekoppige bemanning 18 
personen met volledige bepakking vervoeren. De 
snelheid bedroeg leeg 20 knopen en volgeladen zes 
knopen.
De twee Britse eenheden opereerden met aanvalsbo- 
ten, omdat deze gewoonlijk door een infanteriedivisie 
werden gebruikt. Ze hadden een opvouwbare canvas 
constructie met een houten dolboord en een houten 
frame en bodem. De zijkanten werden overeind 
gehouden met houten schoren. Dit vaartuig had een 
lengte van bijna zes meter en was bijna twee meter 
breed. Het had een capaciteit van 12 man met volledi
ge bepakking en twee bemanningsleden, die geen rie
men gebruikten maar peddels.
Ik zou nog willen toevoegen dat gedurende de nacht 
en vroege ochtend van de terugtocht in verband met 
de moeilijke omstandigheden, zoals de sterke stro
ming, het aantal Britse bemanningsleden van de aan- 
valsboten eerst moest worden verhoogd naar drie, 
daarna naar vier, en uiteindelijk naar acht.'



▲

ISSN 1383-3413

Nieuwsbrief No. 67, augustus 1997

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar

Nieuw beeldje van 
'Airborne Soldier'

Het nieuwe, speciaal voor onze Vereniging door Peter 
Hicks ontworpen en vervaardigde, parabeeldje. Het is uit
gevoerd in bronskleurig kunsthars, en is ca. 25 cm. hoog. 
(Foto: W. de Ruyter)
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aankoopbedrag ineens wilt overmaken, dan kan dit 
worden gestort op gironummer 4403641 t.n.v. 
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 
Oosterbeek, onder vermelding van 'Airborne Soldier'. 
Hoewel het beeldje niet goedkoop is, is het een kans 
die u, gezien de waarde van het kunstwerkje, zeker 
ernstig moet overwegen. De bestellingen worden zo 
snel mogelijk, in volgorde van binnenkomst, door ons 
verwerkt.
(E. van der Meiden)

Tien jaar geleden werd speciaal voor onze vereniging 
een beeldje van een 'Arnhem Soldier' vervaardigd. 
Daarvan werden er ongeveer honderd verkocht. Sinds 
die tijd is zo'n kunstwerkje niet meer op de markt 
geweest, maar de vraag bleef bestaan. De Vereniging 
heeft daarom besloten opnieuw een beeldje te laten 
ontwerpen.
Gedurende een jaar zijn Chris van Roekel en de Britse 
vormgever (en veteraan) Peter Hicks bezig geweest 
een ontwerp te maken dat aan onze vergaande eisen 
zou voldoen. Het uiteindelijke resultaat, dat in prach
tig bronskleurig kunsthars is uitgevoerd, is een gede
tailleerde weergave geworden van een Britse Airborne 
soldaat uit september 1944.
Peter Hicks is een van de beste kunstenaars op dit 
gebied. Wij zijn bijzonder vereerd met het feit dat hij, 
hoewel niet meer actief in zijn atelier, het een uitda
ging vond om nog een keer zijn bijzondere talent te 
willen gebruiken om een 'Airborne Soldier' te schep
pen.
Uiteraard is dit kunststukje niet goedkoop. Hoewel de 
Vereniging het beschikbaar stelt voor de kostprijs, 
bedraagt deze nog altijd ƒ 250,-. Wij begrijpen heel 
goed dat dit voor velen uwer een bedrag is dat voor 
een uitgave ineens aan de hoge kant is. Om die reden 
stellen wij een speciale financieringsregeling voor, 
waarvan uitsluitend onze leden gebruik kunnen 
maken. Deze houdt in dat u de betaling van het beeld
je kunt verdelen over vijf maanden. Het enige dat u 
moet doen, is aan ons vijf door u ingevulde en onder
tekende girobetaalkaarten of bankcheques te sturen 
van ieder ƒ 50,-. Aan het eind van iedere maand zor
gen wij er dan voor dat het betreffende bedrag bij u 
wordt afgeschreven. Nadat de eerste bijschrijving op 
onze rekening heeft plaatsgevonden, sturen wij u het 
beeldje toe. De portokosten zijn daarbij voor uw reke
ning. Dit bedrag dient u bij de aflevering van het 
beeldje (aan de deur) te betalen.
Indien u gebruik wilt maken van deze regeling moet u 
de vijf girobetaalkaarten of bankcheques opsturen 
naar de penningmeester: E. van der Meiden, St. Ber- 
nulphusstraat 8, 6861 GS Oosterbeek. Indien u het
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Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering op 26 
april 1997 bedankt voorzitter J. Smits de scheidende pen
ningmeester R. Fennema voor al het werk dat hij voor de 
Vereniging heeft gedaan.
(Foto: Ferry de Reus)

Jan Hey onderscheiden
Op 29 april jl. werd Jan Hey uit Hengelo lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Deze koninklijke onderscheiding 
werd hem toegekend voor zijn jarenlange naspeurin
gen naar het lot van tijdens de Tweede Wereldoorlog 
vermiste militairen. Hij is een internationaal erkende 
expert op het gebied van oorlogsgraven.
Jan Hey is ook de man die de in 1986 door onze 
Vereniging uitgegeven 'Roll of Honour, Battle of 
Arnhem, 17-26 september 1944' samenstelde. Dat dit 
standaardwerk in een behoefte voorziet, blijkt uit het 
feit dat het in 1993 al haar derde druk beleefde. 
Het is verheugend dat het werk van Jan Hey, lid van 
onze Vereniging en zelf altijd uiterst bescheiden, nu 
eindelijk ook van overheidswege waardering krijgt. 
Namens het bestuur en de leden van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum feliciteren wij 
hem hartelijk met zijn welverdiende onderscheiding!

'Battledress' geschonken
Begin mei 1997 schonk Mr. P.J. Southwell uit 
Engeland zijn 'battledress' aan het Airborne Museum. 
In september 1944 was hij als chauffeur ingedeeld bij 
de 7e sectie, C Troop van het Ist Airborne Reconnais- 
sance Squadron. In de middag van dinsdag de 19e 
nam hij deel aan een verkenningspatrouille die vanuit 
Wolfheze via de Kruislaan naar de Amsterdamseweg 
ging. Bij restaurant 'Planken Wambuis' werden ze 
door Duitsers onder vuur genomen. Hierbij werd 
Southwell samen met een aantal anderen krijgsgevan
gen gemaakt. Slechts twee jeeps met zeven man van 
C Troop konden ontsnappen naar Wolfheze. (Zie 
'Remember Arnhem' door John Fairley, pagina's 85 en 
96-101).
Southwell had eerder in Noord-Afrika gediend, en was 
een van de twee militairen van het squadron die de 
'Africa Star' droegen. Het is voor het eerst dat het 
Airborne Museum 'Hartenstein' een uniform van het 
Reconnaissance Squadron in de collectie kon opnemen.

'Battlefield tour'
Op zaterdag 13 september a.s. zal een speciale ’battle- 
field tour' worden gehouden. Deze is in eerste instan
tie bestemd is voor leden die graag eens een totaal
overzicht willen krijgen van het gevechtsgebied bij 
Arnhem. Vooral zij die niet in de buurt van de 
Gelderse hoofdstad wonen, zijn vaak niet in de gele
genheid om zelf eens rond te rijden en de plaatsen te 
bekijken die een rol hebben gespeeld tijdens de Slag 
om Arnhem.
Het initiatief voor deze slagveld tocht is van de heer 
W. Boersma van het Airborne Museum 'Hartenstein', 
en deze heeft ook de leiding. Hij zal worden geassis
teerd door een aantal gidsen. Het programma ziet er 
als volgt uit:

Het aantal deelnemers is maximaal 47 en minimaal 35. 
De kosten bedragen ƒ 42,50. Hiervoor krijgt u de kof
fie bij aankomst, de lunch, de bustocht en een excur- 
siemap. U kunt zich opgeven door het vereiste bedrag 
over te maken naar gironummer 4403641 t.n.v. 
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 
Oosterbeek, onder vermelding van 'battlefield tour. 
Het bedrag moet uiterlijk 9 september op de giroreke
ning van de vereniging staan. Omdat een relatief kor
te periode zit tussen de ontvangst van deze nieuws
brief en de sluitingsdatum, wordt u vriendelijk 
verzocht indien u wilt deelnemen het geld zo snel 
mogelijk over te maken! Als u twijfelt of het bedrag 
desondanks op tijd binnen is, belt u dan even met de 
heer Boersma.
De inschrijving geschiedt in volgorde van binnen
komst van de giro-overschrijvingen. Bij overschrij
ding van het maximale aantal deelnemers, krijgen 
alleen degenen die niet mee kunnen bericht.
Voor alle informatie kunt u terecht bij de heer 
Boersma, telefoon (026) 3337710 (Airborne Museum) 
of (0318) 639633 (privé).

09.00 - 10.00 uur: ontvangst van de deelnemers met 
koffie in het Airborne Museum, Utrechtseweg 232 
Oosterbeek.
10.00 - 11.00 uur: in groepen wordt bij de maquette 
uitleg gegeven over de tocht. In het museum worden 
foto's bekeken van plaatsen die tijdens de excursie 
worden bezocht.
11.00 - 12.00 uur: wandeling door Park Hartenstein, 
langs de tennisbanen, naar huize de Tafelberg. Indien 
mogelijk wordt dit pand ook van binnen bekeken. 
Vervolgens lopen de deelnemers naar restaurant 
Schoonoord.
12.00 -13.00 uur: lunch in Schoonoord, Pietersbergse- 
weg 4, Oosterbeek.
13.00 - 16.30 uur: 'battlefield tour' per bus. De route 
loopt langs de volgende punten: droppingszone 'X', 
landingszone 'S', plaats van de 'hinderlaag' van het 
Reconnaissance Squadron bij Wolfheze, omgeving 
van de Bilderberg, Westerbouwing, de route van lui- 
tenant-kolonel J.D. Frost (2nd BattalionThe Parachute 
Regiment) door Oosterbeek en Arnhem, de Rijnbrug, 
Bovenover (o.a. het St. Elisabeths Gasthuis), de Oude 
Kerk in Oosterbeek-Laag en de Airborne Begraaf
plaats.
16.30 -17.00 uur: napraten in Schoonoord.
Wijzigingen in het programma zijn voorbehouden.
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1944 een verdedigingslinie 
Border Regiment. Een van

'Traitor of Arnhem'
Enige tijd geleden verscheen een nieuw boek over de 
Slag om Arnhem onder de titel 'Traitor of Arnhem'. 
De auteur, Allan A. Samm, beschrijft daarin zijn per
soonlijke belevenissen gedurende zijn militaire oplei
ding, in Noord-Afrika, in Italië en tijdens de Slag om 
Arnhem.
Samm, die in het Reconnaissance Squadron diende, 
bereikte de westkant van Arnhem, maar moest op 19 
september 1944 terugtrekken op Oosterbeek. Daar 
nam hij tot het einde van de slag deel aan de gevech
ten rond Hartenstein. Hij behoorde tot de gelukkigen 
die in de nacht van 25 op 26 september over de Rijn 
konden ontsnappen.
De titel van het boek heeft betrekking op de 
Nederlandse dubbelspion Christiaan Lindemans, 
alias King Kong, wiens geschiedenis in het laatste 
hoofdstuk nog eens wordt samengevat.
'Traitor of Arnhem' verscheen in 1996 bij Minerva 
Press in Londen. Het ISBN nummer is: 1 86106 175 7. 
De prijs bedraagt in het Verenigd Koninkrijk 7 pond 
en 99 pence.

Oproep
Onlangs is door de Vereniging Vrienden de Werk
groep Publikaties ingesteld. Doel hiervan is het selec
teren en verzorgen van door de Vereniging te publice
ren uitgaven.
Een groot aantal van onze leden bestudeert bepaalde 
facetten van de Slag om Arnhem. Dit betreft vaak een 
militair onderdeel, de gebeurtenissen in een bepaald 
gebied of door de soldaten gebruikt materiaal. Het 
resultaat van dergelijke studies kan dienen als uit
gangspunt voor een publikatie.
Momenteel is de werkgroep bezig met het inventari
seren van mogelijke onderwerpen. Graag vernemen 
wij of er leden zijn die manuscripten hebben (al dan 
niet zelf vervaardigd) die zouden kunnen en mogen 
worden gepubliceerd. Voor de goede orde wordt 
opgemerkt dat uiteraard niet op voorhand gesteld 
kan worden dat een aanmelding automatisch zal lei
den tot een uitgave door de Vereniging. Een en ander 
is afhankelijk van het onderwerp, de lengte en de 
kwaliteit van het manuscript, en dergelijke.
Aanmeldingen kunnen, vergezeld van een korte

Britse soldaat gevonden
Tijdens graafwerkzaamheden in de berm langs de 
Van Lennepweg in Oosterbeek werden op maandag 7 
juli 1997 resten van een Britse militair gevonden. 
Onmiddellijk werd de Bergings- en Identificatie- 
dienst van de Koninklijke Landmacht gewaarschuwd, 
die het stoffelijke overschot verder opgroef.
In de omgeving van de bewuste plek lag in september 
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Twee militairen van de Bergings- en Identificatiedienst van 
Koninklijke Landmacht, verzamelen de stoffelijke resten 
van een gesneuvelde Britse militair, die op 7 juli 1997 bij 
graafwerkzaamheden werden gevonden langs de Van 
Lennepweg in Oosterbeek.
(Foto: Berry de Reus)

kan spelen bij de identificatie van de militair is een 
schetskaart van de omgeving van de Van Lennepweg, 
die na de oorlog door een veteraan is getekend. 
Hierop staan niet alleen de Britse posities maar ook 
enkele plaatsen waar soldaten zijn gesneuveld. Op de 
kaart is op de betreffende locatie aan de Van Lennep
weg aangegeven dat daar een met name genoemde 
militair is gesneuveld.
Pas wanneer de identificatie is afgerond, zal de 
van de vermiste bekend worden gemaakt.
In de afgelopen vier jaar zijn in de regio Oosterbeek 
de stoffelijke resten van zes militairen gevonden. Drie 
van hen zijn helaas door het schrijnende gebrek aan 
medewerking van Britse autoriteiten nog steeds niet 
ter aarde besteld op de Airborne Begraafplaats in 
Oosterbeek. De desbetreffende oudste vondsten date
ren nota bene van februari 1994.

Hoewel het nog ver weg lijkt, is het Airborne Museum 
reeds begonnen met de voorbereidingen voor de 
expositie in 1998. Als onderwerp is gekozen: 'De 
geschiedenis van de krijgsgevangen militairen van de 
lst Airborne Division . Dit is een onderwerp waar tot 
nog toe nauwelijks aandacht aan is besteed. Er zijn 
wel veel verhalen bekend, maar het onderwerp is 
nooit systematisch uitgewerkt.
Het is de bedoeling hiervoor een werkgroep samen te 
stellen. De werkzaamheden zullen onder meer 
bestaan uit het bijeenbrengen van beschikbare gege
vens en foto's, het inventariseren van het materiaal, 
het schrijven van een draaiboek, het samenstellen van 
de tentoonstelling binnen de beschikbare ruimte, het 
maken en vertalen van de teksten en uiteindelijk het 
inrichten van de expositie. Tevens zal de groep zich 
bezig houden met de publiciteit. De mensen die mee 
willen helpen, hebben dus een ruime keuze aan inte
ressante werkzaamheden.
Zowel het Airborne Forces Museum in Aldershot als 
het Imperial War Museum in Londen hebben hun 
medewerking toegezegd. De streefdatum voor de 
samenstelling van de werkgroep is eind september. 
Het Airborne Museum 'Hartenstein' doet gaarne een 
beroep op belangstellende leden van de Vereniging 
om aan dit project deel te nemen. Voor nadere infor
matie kan contact worden opgenomen met de heer 
W. Boersma, Binnenhof 38, 6715 DP Ede, telefoon 
(0318) 639633 of (026) 3337710 (Airborne Museum).
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Jan Peelen overleden
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Op 5 mei 1997 wordt op de Airborne Begraafplaats 
Oosterbeek een korte plechtigheid gehouden bij het van een 
nieuwe steen voorziene graf van de Nederlandse commando 
August Bakhuis Roozeboom.
(Foto: Robert Voskuil)

Graf Bakhuis Roozeboom
Bijna 52 jaar lag hij op de Airborne Begraafplaats in 
Oosterbeek onder een grafsteen met de tekst 'A 
Soldier of the 1939-1945 War, Known Unto God': 
August Bakhuis Roozeboom, die als Nederlands 
Commando bij Arnhem sneuvelde.

beschrijving van het voorhanden zijnde materiaal, 
worden gericht aan de Vereniging, onder vermelding 
van 'Werkgroep Publikaties', p/a Utrechtseweg 232, 
6862 AZ Oosterbeek.
(M. Peters)

Eind april jl. overleed in zijn woonplaats Zaandijk op 
86-jarige leeftijd Jan Peelen. Tijdens de oorlog woonde 
hij in het doip Renkum, waar hij actief was in het verzet. 
Hij was zeer nauw betrokken bij operatie 'Pegasus I', 
waarbij in de nacht van 22 oktober 1944 120 Geal
lieerde militairen over de Rijn bij Renkum konden 
ontsnappen. Jan Peelen zorgde o.a. dat de militairen 
voor dit doel werden voorzien van wapens. Ondanks 
het feit dat het gebied vol zat met Duitsers, bracht hij 
deze met een bakfiets naar de verzamelplaats in het 
bos, waar de Geallieerde militairen zich gereed maak
ten voor hun tocht naar de Rijn.
Voor zijn verzetswerk werd Jan in 1949 benoemd tot 
Ridder in de Militaire Willemsorde. Daarnaast kreeg 
hij een aantal hoge Britse onderscheidingen.
Zijn belevenissen werden beschreven in het door zijn 
broer G.J. Peelen geschreven, kort na de oorlog ver
schenen, boekje t Begon onder melkenstijd", dat vele 
herdrukken beleefde.

De Canadese Nederlander diende bij No. 2 Dutch 
Troop van No. 10 Interallied Commando, en landde in 
september 1944 met de le Britse Airborne Divisie bij 
Wolfheze. Hij werd gedood bij een vuurgevecht ter 
hoogte van het spoorwegviaduct over de Beneden- 
dorpsweg in Oosterbeek. Op 20 september kreeg hij 
een veldgraf bij de tennisbanen achter Hotel 
Hartenstein. Toen na de oorlog zijn stoffelijke over
schot naar de Airborne Begraafplaats werd overge
bracht, zijn de persoonsgegevens verloren geraakt. 
Uit nauwkeurig onderzoek van Jan Hey kwam enige 
tijd geleden naar voren dat August als een onbekende 
Canadese militair ter aarde was besteld in graf num
mer I.A.6.
De Commonwealth War Graves Commission ging 
uiteindelijk akkoord met de conclusie van Jan Heys 
rapport. Een nieuwe grafzerk werd gemaakt en 
geplaatst, die op 5 mei jl. tijdens een korte plechtig
heid werd ingewijd. Hierbij waren o.a. Nederlandse 
familieleden van Bakhuis Roozeboom, en twintig 
veteranen van No. 2 Dutch Troop aanwezig.

'Airborne Battle Wheels'
Van 18 tot en met 21 september a.s. zal de vereniging 
'Airborne Battle Wheels' een bijeenkomst houden in 
Oosterbeek. De leden van deze club, die in 1995 werd 
opgericht, verzamelen en restaureren Britse leger
voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. De nadruk 
ligt daarbij op vervoermiddelen die door de Britse 
luchtlandingsdivisies werden gebruikt.
Na afloop van de paradropping op de Ginkelse Heide 
op zaterdag 20 september a.s. maakt een groot aantal 
leden van de vereniging in of op hun rijdende bezit
tingen een tocht door Arnhem, Oosterbeek en omstre
ken. Deze eindigt op de oprijlaan van het Airborne 
Museum 'Hartenstein', waar de historische voertui
gen tussen ca. 16.00 en 17.00 uur door belangstellen
den bekeken en gefotografeerd kunnen worden.

'Onbekend Herkend' een succes!
Zaterdag 27 juni jl. werd in het Airborne Museum 
voor de tweede keer een informatiedag gehouden 
over materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Circa 
dertig mensen kwamen met voorwerpen en docu
menten naar het museum om ze door de heer 
Boersma en de heer Takens te laten onderzoeken. 
Hoewel geen sprake was van spectaculaire vondsten, 
was het aanbod wel zeer gevarieerd. Zeer interessant 
was een bundeltje gedichten dat door de ondergrond
se werd gedrukt en verspreid tussen september 1944 
en mei 1945. Een dame had het boekje aan het eind 
van de oorlog gevonden op de Ginkelse Heide bij Ede. 
Een door een Duitse arts in de omgeving van 
Roermond achtergelaten sterilisatietrommel werd aan 
het museum geschonken, evenals een tas met grond- 
seinlappen en een thermosfles uit een vliegtuig. 
Het ligt in de bedoeling om over een aantal jaren 
wederom een dergelijke dag te organiseren.
(W. Boersma)

Excursiegidsen verkrijgbaar
Er zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar van de 
excursiegids die werd samengesteld voor de thema
dag op 7 juni jl.. Het onderwerp was de strijd langs de 
westgrens van de Britse Perimeter in september 1944. 
De prijs van de publikatie bedraagt ƒ 7,50; wanneer 
deze moet worden opgestuurd, komt daar nog ƒ 2,50 
bij. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 
Eugène Wijnhoud, Bronbeeklaan 36, 6824 PH 
Arnhem, telefoon (026) 3610208.

ü , .Sa J_ r./ILa
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Op 9 september jl., ruim een week voor de 53e her
denking van de Slag om Arnhem, overleed in zijn 
landhuis bij Cheltenham in de Britse county 
Gloucestershire op 86-jarige leeftijd generaal Sir John 
Hackett.

Hij was commandant van de 4e Parachutisten 
Brigade, die op 18 september 1944 landde op de 
Ginkelse Heide bij Ede. Na bijna een week, op zondag 
de 24e, raakte hij door granaatscherven ernstig 
gewond in de buik en benen. Hij werd vervoerd naar 
het St. Elisabeths Gasthuis in Arnhem, waar zijn leven 
werd gered door de Britse chirurg Lipmami Kessel. In 
het ziekenhuis werd Flackett ingeschreven als korpo
raal, zodat de Duitsers niet wisten wat voor een 
belangrijke man zij in handen hadden.
Door Piet Kruyff, een van de belangrijkste Arnhemse 
verzetsleiders, die werkte onder de schuilnaam 'Piet 
van Arnhem', werd hij na tien dagen 'ontvoerd' naar 
Ede, waar hij onderdook in het huis van de dames De 
Nooij. Hackett kreeg een vals Nederlands persoons
bewijs onder de naam 'Johan van Dalen'. Vier maan
den later wist hij met behulp van het Verzet via de 
Biesbosch het bevrijde deel van Nederland te berei
ken.
Na de oorlog bekleedde hij een aantal hoge militaire 
functies. Hij was onder meer commandant van het 
Britse Rijnleger. Flij bleef tot 1968 in actieve dienst. 
Zijn belevenissen tijdens en na de Slag om Arnhem 
stelde hij in 1977 te boek in 'I Was a Stranger', dat twee 
jaar later in Nederland verscheen onder de titel 'Ik ben 
een vreemdeling geweest'.
Verschillende malen fungeerde de generaal in sep
tember als 'leader of the pilgrimage'; de laatste keer 
tijdens de 50e herdenking in 1994.
Het is de bedoeling dat een van de komende ministe
ries aan Sir John Hackett wordt gewijd.

ƒ p van de herdenkingsdienst op de Airborne 
Begraafplaats op vrijdag 17 september '1965 staat John 
Hackett in gedachten verzonken tussen de graven, 
(foto Henk Vrenian)

i. W 
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Na een kort ziekbed met noodlottige complicaties 
overleed op 19 oktober jl. ons lid Ken Greenough op 
de jonge leeftijd van 29 jaar. Afgelopen september 
nam hij nog deel aan de herdenking in Oosterbeek. 
Ken, die woonde in St. Helens bij Liverpool, hield zich 
al meer dan tien jaar intensief bezig met de geschiede
nis van de Slag om Arnhem, en hij bezat een encyclo
pedische kennis van dit onderwerp. Hij correspon
deerde met een groot aantal veteranen, en hij had een 
uitgebreid archief met persoonlijke verhalen en 
rapporten.

^AMBORNE
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Themamiddag

Jachthoorn van Frost terecht

2

■■ 
JML

i '

Op zaterdag 13 december a.s. organiseert onze vereni
ging een themamiddag voor leden in het zalencen
trum Lebret aan de Lebretweg (nummer 51) in 
Oosterbeek. Deze keer zal de Duitse kant van de Slag 
om Arnhem centraal staan.

Oosterbeek, 16 september 1997. De heer E.R. Oostenrijk 
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.
(foto Berry de Reus)

Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 -14.00 uur: ontvangst van de leden.
14.00 - 15.00 uur: lezing door ons lid de heer Peter 
Berends uit Leidschendam, getiteld 'De 9e SS-Panzer 
Division Hohenstaufen en andere Duitse eenheden in 
de Slag om Arnhem en kort daarna, september-okto- 
ber 1944'.
De heer Berends is al enige jaren bezig met de studie 
van dit onderwerp, die hij te zijner tijd hoopt af te ron
den met een boek.
15.00 -15.30 uur: pauze.
15.30 - 16.00 uur: 2e deel van de lezing van Peter 
Berends en gelegenheid tot het stellen van vragen. 
16.15 - 16.30 uur: vertoning van het bioscoopjournaal 
'Die Deutsche Wochenschau' van 5 oktober 1944, met 
daarin Duitse filmopnamen van de Slag om Arnhem. 
Ca. 16.45 uur: einde themamiddag.

Bijna 53 jaar nadat de oorspronkelijke hoorn van Frost 
werd afgepakt, is dit voorwerp nu weer tevoorschijn 
gekomen. Het werd aan het Airborne Museum aange
boden door de heer E.R. Oosterwijk uit Meppel. Deze 
had het in juli 1945 gevonden bij de verkeersbrug in 
Arnhem. 'Ik was daar als lid van de Nijmeegse lucht
beschermingsdienst om puin te ruimen. Ik zag de 
jachthoorn, die helemaal zwart was geworden, op de 
grond liggen. Ik heb hem later schoon gemaakt', aldus 
de heer Oosterwijk.
Het souvenir werd mee naar huis genomen, en heeft 
meer dan vijftig jaar in een kast in zijn woonkamer 
gestaan. De Meppelenaar, die inmiddels de leeftijd 
van 76 jaar heeft bereikt, vond het nu tijd worden om 
het instrument een goede bestemming te geven. Hij 
was zich er nauwelijks van bewust dat hij in het bezit 
was van een zeer uniek historisch voorwerp.
De heer Oosterwijk nam op advies van de lokale VVV 
telefonisch contact op met het Airborne Museum. 
Daar reageerde de staf zo enthousiast, dat de beoogde 
goede gever direct in de trein stapte om de jachthoorn 
naar Oosterbeek te brengen.
De weduwe van John Frost heeft inmiddels toestem
ming gegeven aan 'Hartenstein' om de hoorn in de 
collectie op te nemen. Het spreekt vanzelf dat men bij 
het museum buitengewoon blij is met deze bijzondere 
aanwinst.

Het Airborne Museum 'Hartenstein' werd op 16 sep
tember jl. onverwacht verrijkt met een unieke aan
winst: de originele jachthoorn van John Frost, die hij 
tijdens de oorlog vaak gebruikte om bevelen en signa
len door te geven aan zijn mannen van het 2e 
Parachutisten Bataljon.
De 25 centimeter lange koperen hoorn met een zilve
ren mondstuk kreeg Frost van de jagersvereniging 
waarvan hij lid was. Er staat in gegraveerd: 'Capt. J.D. 
Frost, with best wishes from the members of the Royal 
Exodus Hunt'.
Toen de inmiddels tot luitenant-kolonel bevorderde 
Frost in september 1944, aan het einde van de strijd bij 
de Arnhemse Rijnbrug, gevangen werd genomen, 
nam een Duitse militair het muziekinstrument van 
hem af. Na de oorlog kreeg Frost van de jachtvereni- 
ging een nieuw exemplaar.

Zijn gegevens waren toegankelijk voor iedereen, en 
vragen werden door hem altijd met veel zorg beant
woord.
Tijdens de themadag op 7 juni 1997 fungeerde hij als 
een van de gidsen, en de deelnemers zullen zich zeker 
zijn gedetailleerde uitleg en zijn aanstekelijke enthou
siasme herinneren.
Het is moeilijk voor te stellen dat Ken er niet meer is. 
Hij werd op 28 oktober begraven in zijn woonplaats 
St. Helens. Onder de grote groep mensen die hem ver
gezelden naar zijn laatste rustplaats waren een dele
gatie van Arnhem-veteranen en een aantal vrienden 
uit Nederland.
We zullen Ken enorm missen, en we zijn met onze 
gedachten bij zijn zo zwaar getroffen familie.
(Robert Voskuil)



Market Garden op internet

'Off At Last'
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De titel van het nieuwe boek over het 7th (Galloway) 
Battalion The King's Own Scottish Borderers (7 KOSB) 
is 'Off At Last'. Het werd geschreven door ons lid 
Robert Sigmond uit Renkum.
Het bataljon, opgericht in 1939, werd in de eerste jaren 
van de oorlog ingezet voor de kustverdediging van 
Groot-Brittanruë, totdat het eind 1943 'airborne' werd. 
Het werd samen met het 2nd Battalion The South 
Staffordshire Regiment en het Ist Battalion The 
Border Regiment een onderdeel van de Ist Aanlanding 
Brigade.
In september 1944 nam het bataljon deel aan de Slag 
om Arnhem. Ruim 760 manschappen, onder com
mando van luitenant-kolonel Robert Payton Reid, 
vertrokken op 17 en 18 september 1944 met zweef
vliegtuigen vanuit Engeland. Slechts 74 van hen keer-

i
Tijdens de paradropping op de Ginkelse Heide op 20 sep
tember jl. geniet The Keverend R.F. Bomers samen met een 
kennis van een glaasje oude jenever.
(foto Berry de Reus)

de huidige bewoners mochten de deelnemers het 
gebouw van binnen bekijken.
Na de lunch in restaurant Schoonoord volgde een 
busrit over het vroegere slagveld. Achtereenvolgens 
werden de droppings- en landingsterreinen 'X' en 'S' 
bezocht. Daarna volgde een korte wandeling naar de 
tunnel onder de spoorlijn Utrecht-Arnhem, bij 
Wolfheze, waar op 17 september 1944 een deel van 
het Reconnaissance Squadron (verkenningseenheid) 
onverwacht in een Duitse verdedigingslinie reed. 
Via de 'hollow' bij de Valkenburglaan, ging de tocht 
naar de Rijnbrug, het St. Elisabeths Gasthuis en de 
Zwarteweg in Arnhem. De tour eindigde op de 
Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. Op alle punten 
werd door de gidsen uitleg gegeven, waarbij gebruik 
werd gemaakt van kaarten en luchtfoto's.
Het is de bedoeling dat een dergelijke algemene 
excursie voor leden, en eventueel ook voor andere 
belangstellenden, het volgende jaar één of meer malen 
wordt herhaald.
(W. Boersma)

De website 'Operatie Market Garden' van de heer 
Andries Hoekstra uit Arnhem is tegenwoordig te vin
den onder http://www.pim.nl/mg/pegasus.htm. 
Hij laat het verloop van de strijd in september 1944 
zien, met als zwaartepunt de Slag om Arnhem. 
Daarnaast geeft de site nog veel meer informatie. Zo 
kunnen we kennis nemen van de organisatie van de 
geallieerde en de Duitse troepen, en van hun uitrus
ting, kleding en bewapening. Bovendien wordt aller
lei actuele informatie gegeven, zoals nieuwe uitgaven 
over het onderwerp, en er is gelegenheid om com
mentaar te geven.
De site telt op dit moment meer dan 300 pagina's, en is 
uitgeroepen tot een der beste van de wereld. Hotel 
Haarhuis in Arnhem en het Airborne Museum in 
Oosterbeek ondersteunen Hoekstra.

i«.£-

Nieuwe herdenkingsenveloppe
Op 17 september 1997 verscheen een nieuwe herden
kingsenveloppe van het Airborne Museum 
Hartenstein. Het is de tweede van een serie met als 
ondeiwerp Monumenten van de Slag om Arnhem'. 
Deze keer staat het Polen-monument in Driel afge- 
beeld. Dit werd ontworpen door Jan Vlasbom uit 
Rotterdam. Het gedenkteken werd onthuld op 16 sep
tember 1961 door generaal-majoor Stanislaw 
Sosabowski, die in 1944 commandant was van de le 
Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade.
In 1970 werden er twee zuilen aan toegevoegd met de 
namen van de 94 Poolse militairen die tijdens of ten 
gevolge van de Slag om Arnhem sneuvelden.
Van de nieuwe enveloppe zijn 750 genummerde 
exemplaren uitgegeven. De eerste 400 daarvan zijn 
gefrankeerd met de beide 80 cent herdenkingszegels 
'50 Jaar Marshall hulp'; de overige 350 dragen een 
enkele zegel. Ze zijn afgestempeld op 17 september 
1997 met het filatelistenstempel van het postkantoor 
in Oosterbeek.
Evenals in voorgaande jaren werd enveloppe No. 001 
aangeboden aan de leider van pelgrimage, generaal- 
majoor AJ. Deane Drummond.
De herdenkingsenveloppe met een dubbele zegel is 
voor zeven gulden, en die met de enkele zegel voor 
f 6,00 te koop in het Airborne Museum. Na de over
making van f 8,50 respectievelijk f 7,50 op gironum
mer 4184300 t.n.v. Airborne Museum, Oosterbeek, 
onder vermelding van 'Enveloppe 1997', wordt deze 
toegestuurd.

Excursie-terugblik
Aan de in de vorige nieuwsbrief aangekondigde 
'battlefield tour' over de voormalige gevechtsterrei
nen bij Arnhem en Oosterbeek namen 58 mensen deel. 
Nadat de vier gidsen aan de hand van de maquette en 
foto's in het Airborne Museum de route hadden uitge
legd, vertrok het gezelschap voor een wandeling door 
park Hartenstein. Daarna werd het voormalige hotel 
T9e Tafelberg' bezocht. Dankzij de medewerking van

http://www.pim.nl/mg/pegasus.htm


Reünie in Fallingbostel
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Zaterdag 20 september 1997. Voertuigen van de vereniging 
'Airborne Batlle Wheels Oosterbeek' rijden in kolonne op 
de Telefoonweg, die hen midden over het voormalige lan
dingsterrein 'X' voert. De tocht eindigde bij het Airborne 
Museum.
(foto Berry de Reus)

In het weekend van 11 en 12 oktober 1997 werd een 
reünie gehouden in het voormalige Duitse krijgsge
vangenkamp Stalag Xl-B in Fallingbostel. Op initiatief 
van L/Cpl Andy Hone van het aldaar gelegerde 
Britse Tank Transporter Regiment waren voormalige 
krijgsgevangenen en bevrijders van het kamp uitge
nodigd. Van de in totaal 14 aanwezige veteranen had
den er negen meegevochten in de Slag om Arnhem. 
Het werd een drukke en interessante samenkomst. 
Hoogtepunten waren een lezing van de lokale histori
cus Hinrich Baumann, een wandeling langs de locatie 
van het voormalige kamp, een herdenkingsdienst op 
de War Cemetery van Becklingen, en een bezoek aan 
het Tank Regiment Museum, waar veel opgegraven 
voorwerpen zijn verzameld.

Bericht van de penningmeester
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de acceptgirokaart 
voor de betaling van de contributie voor 1998. U 
wordt vriendelijk verzocht uw jaarlijkse bijdrage zo 
spoedig mogelijk over te maken.
(È. van der Meiden, penningmeester)

Duitse Renault tanks in 
Oosterbeek
In oktober 1992 hield ons lid Geert Maassen tijdens 
een themamiddag een lezing over de inzet door de 
Duitsers van Franse Renault tanks bij de strijd in 
Oosterbeek in september 1944.
Naar aanleiding van deze causerie heeft Philip 
Reinders van de 'Arnhem Battle Research Group' zich 
verder in dat onderwerp verdiept. Het resultaat is nu 
samengevat in een door hem uitgegeven brochure, 
getiteld 'Panzer Kompagnie 224, De Char B2 in 
Nederland 1943-1945'. De 40 pagina's bevatten, naast 
een overzicht van de activiteiten van deze Duitse 
compagnie, foto's van bijna alle Renault tanks die in 
Oosterbeek zijn uitgeschakeld, en afbeeldingen uit de 
periode voor en na 'Arnhem’.
De publikatie kan worden besteld door een briefje te 
schrijven naar Philip Reinders, Delftseveerweg 37d, 
3134 JG Vlaardingen, of door te bellen of te faxen naar 
nummer 010 4356704. De prijs van de brochure 
bedraagt f 12,50. Bij verzending komt daar f 3,50 bij.

De hoeveelheid deelnemers aan deze reünie was in 
verhouding tot het oorspronkelijke aantal betrokken 
geallieerde soldaten tamelijk klein. Later bleek dat 
juist daardoor een hechte vriendengroep werd 
gevormd van mensen die elkaar helemaal niet kenden 
of sinds april 1945 niet meer hadden gezien. Dankzij 
de medewerking van Stan Brooks (C-Company, 2nd 
Para Battalion) heb ik deze reünie mogen meemaken. 
(Marcel Anker)

den in de nacht van 25 op 26 september over de Rijn 
terug, en bereikten Nijmegen. Als gevolg van de Slag 
om Arnhem verloren 120 mannen van 7 KOSB hun 
leven.
Deze periode van negen dagen vormt het hoofddeel 
van het boek, maar ook aan de ontsnappingen 
Pegasus 1 en II en aan de krijgsgevangenen wordt aan
dacht besteed.
In 1945 werd het bataljon opnieuw samengesteld en 
verbleef het enige tijd als deel van een bevrijdings
macht in Noorwegen. Ook hieraan is een hoofdstuk 
gewijd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het 
maken van de film 'Theirs is the Glory' in 1945, omdat 
een aantal leden van het bataljon hieraan deelnam. 
Robert Sigmond bestudeert sinds 1983 de geschiede
nis van 7 KOSB, en hij heeft drie jaar gewerkt aan de 
totstandkommg van 'Off At Last'. Meer dan zestig 
veteranen leverden een bijdrage in de vorm van per
soonlijke verslagen, documenten en foto's.
In plaats van (topografische) kaarten bevat het boek 
luchtfoto's uit die tijd, waarop posities van de troepen 
zijn ingetekend.
De publikatie kan worden gezien als een soort ver
volg op 'When Dragons Flew, An illustrated history of 
the Ist Battalion The Border Regiment 1939-1945', uit
gegeven in 1994. Er wordt inmiddels gewerkt aan het 
derde deel van wat je zou kunnen noemen een serie 
over de Ist Airlanding Brigade, dat het 2nd Battalion 
The South Staffordshire Regiment tot onderwerp zal 
hebben.
'Off At Last’ verscheen in een oplage van 1250 exem
plaren, en is geschreven in het Engels. Deze uitste
kend verzorgde uitgave bevat 224 bladzijden en 298 
illustraties, en is voorzien van een kleuren stofomslag. 
Het ISBN nummer is 90-9010449. De prijs bedraagt 
f 57,50. Het is verkrijgbaar in het Airborne Museum 
'Hartenstein' en in de Oosterbeekse boekwinkels. 
Het kan ook worden opgestuurd. Voor Nederland 
geldt: maak f 57,50 + f 7,50 (verpakkings- en verzend
kosten) = f 65,00 over op bankrekening 38.70.70.877 
(van de Rabo-bank te Bennekom) t.n.v. R.N. Sigmond, 
of stuur een volledig ingevulde Eurocheque (f 65,00) 
op naar R.N. Sigmond, Utrechtseweg 126-A, 6871 DV 
Renkum.
De auteur is voor nadere informatie telefonisch 
bereikbaar onder nummer 0317 313533.
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Jaarverslag 1997
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 april 
1997 trad de heer R. Fennema als bestuurslid af. 
Benoemd werd de heer E. van der Meiden uit 
Oosterbeek. Het bestuur vergaderde elf maal. Ook 
werd een keer vergaderd met het bestuur van de 
Stichting Airborne Museum. Een aantal bestuursle
den nam deel aan bijeenkomsten van de werkgroepen 
'Publikaties' en 'Evenementen'.
Als vertegenwoordiger van het Stichtingsbestuur was 
de heer W. Boersma bij onze vergaderingen aanwezig. 
Zijn inbreng is door ons zeer op prijs gesteld.
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De financiële stukken, treft u bijgaand aan.
Het verslag van de Kascommissie zal een half 

voor de aanvang van de vergadering ter inzage

______

Ad. 4:
Ad. 5:
uur
liggen.
Ad. 7: Aan de beurt van aftreden zijn mevr. J.M. de 
Langen en de heer W.T.B. de Ruyter. Beiden stellen 
zich herkiesbaar. Volgens artikel 8 van de statuten 
kunnen leden tegenkandidaten stellen. Een voor
dracht hiertoe dient uiterlijk tien dagen voor de ver
gadering schriftelijk bij de secretaresse (Sportweg 2, 
3871 HH Hoevelaken) te worden ingediend, onderte
kend door minstens tien leden en vergezeld van een 
bereidverklaring van de kandidaat, die lid moet zijn 
van onze vereniging en meerderjarig.
Ad. 9: Van de contributies van de Vereniging 
Vrienden wordt ieder jaar de helft afgestaan aan het 
Airborne Museum; de andere helft wordt gebruikt 
door de vereniging. Echter, de druk- en verzendkos
ten van de nieuwsbrief bedragen al meer dan de helft 
van de contributies. Dankzij de verkoopaktiviteiten 
op de stands, en giften van onze leden, blijft de uitga
ve van de nieuwsbrief mogelijk. Dit is echter een 
onzekere en wankele financiële basis. Het bestuur

stelt daarom voor de contributie voor in Nederland 
woonachtige leden ingaande 1 januari 1999 met tien 
gulden te verhogen. Dit geldt tevens voor het gezins- 
lidmaatschap. Voor de leden in het Verenigd 
Koninkrijk wordt het lidmaatschapsgeld 10 pond, 
behalve voor de veteranen, die één pond blijven beta
len. Voor leden in andere landen in Europa wordt het 
bedrag f 35,-, en voor de rest van de wereld f 50,-.

Na afloop van de vergadering zal een film over de 
Slag om Arnhem worden vertoond.

18e Algemene Ledenvergadering
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de 18e 
Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergade
ring, van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum Oosterbeek op zaterdag 4 april a.s..
De bijeenkomst zal worden gehouden in Zalencen
trum Lebret aan de Lebretweg 51 in Oosterbeek 
(tel.: 026 3333168), aanvang 14.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:

Opening
Notulen Algemene Ledenvergadering van 
26 april 1997
Algemeen Verslag 1997 
Financieel Verslag 1997 
Verslag Kascommissie 
Begroting 1998 
Bestuursverkiezing 
Benoeming Reserve-lid Kascommissie 
Verhoging lidmaatschapsgelden 
Rondvraag 
Sluiting.

■iflü
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Zomer 1945. Bij Hotel de Tafelberg, in Oosterbeek worden 
opnamen gemaakt voor de film 'Theirs is the Clonj'. 
Zie de oproep elders in deze Nieuwsbrief.
(foto: collectie R. Voskuil)
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Ledenvergadering. Het verkoopresultaat bedroeg 
voor de Vereniging f 4937,-.
Al met al was het een goed jaar.

Het Scholenproject, waarmee aan de jeugd voorlich
ting wordt gegeven over de Slag om Arnhem, blijft 
succesvol. Er is nog steeds grote belangstelling voor in 
binnen- en buitenland. Van de Stichting Airborne 
Herdenkingen werd steun ontvangen voor dit project.

Er bleef vraag bestaan naar het tien jaar geleden ver
vaardigde beeldje van een Britse parachutist, en daar
om besloot het bestuur dit jaar opnieuw een dergelijk 
kunstwerkje te laten ontwerpen. Dit keer werd het een 
creatie van de Britse vormgever Peter Hicks.
Bierpullen werden wederom in de verkoop genomen.

Museumweekend 1998
Op 18 en 19 april a.s. wordt weer het landelijke muse
umweekend gehouden. Tal van musea zijn dan tegen 
een gereduceerd tarief of gratis te bezoeken. De mees
te organiseren gedurende dat weekend extra activitei-

Vorig jaar was reeds een deel van de gelden van 1998 
aan het museum besteed. Daarom was het bedrag dat 
dit jaar beschikbaar werd gesteld f 3313,68. Het werd 
uitgegeven aan de betaling van 25% van de kosten 
voor de ontwikkeling van de toekomstvisie voor het 
Airborne Museum, en aan de aankoop van uniformen 
en uitrustingsstukken.

Wij begonnen het jaar met 1256 leden. Helaas ontvie
len ons door overlijden 14 personen, t.w. de dames 
B. Breman-Peters, C. v.d. Ende-Voorwinden en 
Koelma-Wijck, en de heren A. v.d. Zijpp, G. Dijkstra, 
P. v.d. Slot, J. v.d. Voort, E. v.d. Dam, G. Stallinga, 
M.M. Schut, G.J. Oskamp, A.G. v. Tricht, J.H.D. Lee en 
K. Greenough.
Gedurende 1997 werden 69 namen wegens opzegging 
c.q. niet betalen van de contributie afgevoerd. Dankzij 
109 nieuwe aanmeldingen sloten we het jaar af met 
1282 leden.

Dankzij de inspanningen van de redactie, en de hulp 
van enkele leden die altijd zorgen voor het verzend- 
klaar maken, was het mogelijk vier nieuwsbrieven te 
laten verschijnen.

De excursie naar Engeland in 1996 was zo'n succes dat 
deze werd herhaald van 2 t/m 6 april 1997.
Op zaterdag 7 juni werd door de werkgroep 
'Evenementen', onder leiding van ons bestuurslid É. 
Wijnhoud, een wandelexcursie georganiseerd door 
het westelijke deel van de voormalige 'Perimeter', 
waaraan een groot aantal leden deelnam.
De speciale Battlefield Tour op 13 september 1997, die 
werd georganiseerd door de heer W. Boersma, gaf een 
overzicht van het gevechtsterrein bij Arnhem. De 
reacties van de 58 deelnemende leden waren enthou
siast.
De themamiddag op 13 december 1997, waarin deze 
keer de Duitse kant van de Slag om Arnhem centraal 
stond, werd bezocht door meer dan 200 leden. Het 
programma bestond uit een lezing door ons lid 
P. Berends, gevolgd door het Duitse bioscoopjournaal 
'Die Deutsche Wochenschau' van 5 oktober 1944.

De werkgroepen 'Evenementen' en 'Publikaties' zijn 
sinds hun installatie begin 1997 actief bezig.

Bericht van de penningmeester
In de vorige nieuwsbrief is verzuimd de contributie 
voor het individuele en voor het gezinslidmaatschap 
te vermelden. Desondanks hebben veel mensen reeds 
in december het bedrag voor 1998 betaald, soms aan
gevuld met een gift. Onze hartelijke dank hiervoor! 
Anders dan in voorgaande jaren ontvangen de leden 
die de contributie reeds betaald hebben, de lidmaat- 
schapkaart ingesloten bij deze nieuwsbrief. Het 
bestuur heeft voor deze wijze van toesturen gekozen 
om te besparen op de portokosten.
Leden die hun bijdrage voor het jaar 1998 nog niet 
hebben betaald, wordt verzocht dit zo spoedig moge
lijk te doen. De kosten van een individueel lidmaat
schap bedragen f 20,-, en van een gezinslidmaatschap 
f 30,- per jaar. Het gironummer van de vereniging is 
4403641.
(E. van der Meiden, penningmeester)

Battlefield Tour
Op zaterdag 6 juni a.s. wordt net als vorig jaar door de 
heer W. Boersma van het Airborne Museum een alge
mene 'battlefield tour' georganiseerd. Het programma 
is als volgt. 09.30-10.00 uur: Ontvangst in het Airborne 
Museum met koffie. 10.00-11.30 uur: Rondleiding 
door het Airborne Museum. 11.30-12.15 uur: 
Wandeling naar Restaurant Schoonoord. 12.15-13.15 
uur: LUNCH. 13.30-16.30 uur: Battlefield Tour per 
bus. De tocht voert onder meer langs de volgende 
plaatsen: Landings- en droppingsterreinen, Wolfheze, 
Onderlangs, Rijnbrug in Arnhem, Perimeter in 
Oosterbeek, Westerbouwing, Kerk Oosterbeek-Laag, 
Tafelberg, Airborne Begraafplaats. De kosten zijn 
f 45,-. Hierbij zijn inbegrepen: de toegang tot het 
Airborne Museum, de lunch, de bustocht, en een spe
ciale informatiemap. Het maximale aantal deelnemers 
bedraagt 45. Opgave dient te geschieden door de 
overmaking van f 45,- op postgiro 2494354 t.n.v. 
W. Boersma te Ede, onder vermelding van 'battlefield 
tour'. De inschrijving is in volgorde van binnenkomst 
van de bijschrijvingen. Alleen als de battlefield tour is 
volgeboekt, krijgt u bericht.
(W. Boersma)

Themadagen in 1998
In 1998 zullen op de volgende data themadagen wor
den gehouden. De jaarlijke excursie: op zaterdag 13 
juni. De themamiddag met lezing en filmvertoning: 
op zaterdag 31 oktober.

De Vereniging was met propaganda-/verkoopstands 
aanwezig op de Open Dagen van de Koninklijke 
Luchtmacht op de vliegbasis Gilze Rijen, de 
Verzetsdag, de Airborne Wandeltocht, de Pegasus 
Wandeltocht, de themadag en op de Algemene
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Tentoonstelling over 
krijgsgevangenen
De thema-tentoonstelling in het Airborne Museum 
zal dit jaar in het teken staan van de Britse en Poolse 
militairen die bij de Slag om Arnhem krijgsgevangen 
werden gemaakt. Een werkgroep is bezig met het ver
zamelen en beschrijven van materiaal over dit onder
werp. Onderzoek in archieven in Engeland leverde 
onlangs een groot aantal foto's op. Ook is filmmateri
aal over de bevrijding van de kampen tevoorschijn 
gekomen. In de expositieruimte in de kelder van het 
museum zal een klein deel van een gevangenenbarak 
worden gereconstrueerd.
De expositie is vanaf zaterdag 18 april voor het 
publiek toegankelijk.

baar in het Airborne Museum. De ledenprijs bedraagt 
f 250,-; niet-leden betalen f 275,-.

Herdenkingsdienst voor 
generaal Sir John Hackett
In de kerk van St. Martin-in-the-Fields aan Trafalgar 
Square in Londen vond op 24 november jl. een her
denkingsdienst plaats voor de op 9 september 1997 
overleden generaal Sir John W. Hackett.
Uit Nederland was een delegatie van 28 personen met 
een vliegtuig van de Koninlijke Luchtmacht naar 
Engeland gereisd. Naast de burgemeesters van 
Arnhem, Ede en Renkum waren onder meer aanwe
zig dominee Snoek en mevrouw Snoek (neef en nicht 
van de gezusters De Nooy bij wie de generaal na de 
slag was ondergedoken), mevrouw Caspers (koerier
ster die Hackett door de vijandelijke linies heeft 
geleid), mevrouw Lambrechtsen-ter Horst (dochter 
van Kate ter Horst), en vele anderen die de toenmali
ge commandant van de 4e Parachutistenbrigade per
soonlijk gekend hebben.
Na afloop van de dienst sprak Lady Hackett uitvoerig 
met de leden van de Nederlandse delegatie.

ten. Dit jaar zal dat veelal met fietsen en wandelen te 
maken hebben. Een goede gelegenheid om een dagje 
museumbezoek te combineren met sportief bezig zijn. 
Bij het Airborne Museum zal zowel op zaterdag als op 
zondag de gelegenheid zijn deel te nemen aan wande
lingen over het voormalige gevechtsterrein in 
Oosterbeek. De afstand die gelopen wordt, is vijf kilo
meter, en de wandelingen duren anderhalf uur. De 
route voert door de bossen ten zuiden van 
Hartenstein, en langs de Hemelse Berg, het kerkje in 
Oosterbeek-Laag en het voormalige hospitaal de 
Tafelberg. Onderweg geven gidsen uitleg over de 
gebeurtenissen in september 1944. De deelname is 
gratis. Op beide dagen is het vertrek vanaf het 
Airborne Museum 'Hartenstein' in Oosterbeek, om 
12.00,14.00 en 15.00 uur.

Tijdens de presentatie 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 ‘Offat Last'.
(foto Bob Gerritsen)

De luchtlandingen in maart 1945
Op 11 december jl. werd in het raadhuis van de stad 
Hamminkeln in Duitsland het boek 'Die Luftlandung, 
das Kriegsende im Gebiet der Stadte Hamminkeln 
und Wesel' gepresenteerd.
In een overvolle raadszaal vertelde de auteur, Johann 
Nitrowski, hoe de publikatie tot stand gekomen was. 
Zijn interesse voor de oorlogsgeschiedenis van dit 
gebied ontstond in 1979. Hij was uitgenodigd voor 
een presentatie van een boek over de oorlog, en hier
bij werden twee Engelse films over de luchtlandingen 
bij Hamminkeln vertoond. Dat was het begin van 
jarenlang speurwerk naar het verloop van deze geal
lieerde luchtlandingsoperatie in maart 1945. Naast 
archiefonderzoek hield Nitrowski zich bezig met het 
opsporen van vele geallieerde en Duitse veteranen, 
die hij interviewde.
De nu verschenen uitgave handelt over de aanval van 
de 6e Britse en de 17e Amerikaanse Airborne Divisie, 
met als doel het vormen van een bruggehoofd over de 
Rijn bij Wesel. Deze Operatie Varsity stond niet op 
zichzelf, maar vormde een onderdeel van de veel gro
tere Operatie Plunder, waarbij geallieerde grondtroe
pen de Rijn overstaken.
Het boek bevat vijf hoofdstukken, die elk uit twee 
delen bestaan. Het eerste deel is een beschrijving van 
het doel en het verloop van de operatie, en in het 
tweede gedeelte komen ooggetuigen van beide kan
ten aan het woord. Het laatste chapiter gaat over de 
grondtroepen, die nadat ze de Rijn waren overgesto
ken, een uitbraak forceerden uit het bruggehoofd. 
De beschrijvingen zijn zeer gedetailleerd, en de kaart-

Beeldje 'Airborne Soldier'
In nieuwsbrief No. 67 maakten wij melding van de 
uitgave van een nieuw beeldje, getiteld 'Airborne 
Soldier' De belangstelling voor dit kunstwerkje was 
groot en het is bijna uitverkocht. Er zijn nog slechts 
enkele exemplaren voorradig. Het beeldje is verkrijg-
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Boekennieuws
De redactie werd attent gemaakt op de verschijning 
van het boek 'Slachtoffers van de Emmapyramide, 
Velps gevangenisleven in de winter van '44-'45 en de 
na-oorlogse speurtocht naar vermisten', door J.O. van 
de Wal. Hierin staat centraal de geschiedenis van de 
groep mannen die op 13 december 1944 aan de voet 
van de Emmapyramide door de Duitsers werd geëxe
cuteerd. In het kader van dit verhaal komen o.a. ook 
de operaties Pegasus I en II ter sprake.
Deze publikatie verscheen bij uitgeverij Fagus in 
Aalten, is verkrijgbaar bij de Oosterbeekse boekhan
delaren, en kost f47,50.

jes geven een duidelijk beeld van de plaatsen waar de 
handelingen zich afspeelden. 'Die Luftlandung' ver
scheen in een oplage van 1200 exemplaren, en is 
geschreven in het Duits. De publikatie bevat 520 blad
zijden en 390 illustraties. Het formaat is 30 bij 24 cm. 
Omdat de eerste oplage al binnen anderhalve dag was 
uitverkocht, heeft het gemeentebestuur van 
Hamminkeln besloten een tweede druk uit te bren
gen. Deze zal in de eerste helft van maart uitkomen, 
en 50 Duitse marken kosten. Die bijzonder lage prijs 
voor zo'n prachtig boek is mogelijk door sponsors. 
De auteur, Johann Nitrowski, is voor een aantal leden 
van onze vereniging geen onbekende. In mei 1995 
leidde hij tijdens een themadag een excursie door het 
gebied bij Hamminkeln. Tijdens zijn uitleg bleken zijn 
enthousiasme en gedrevenheid voor de geschiedenis 
van zijn streek. Deze passie en zijn nauwgezetheid 
staan garant voor een uitstekende uitgave.
Gezien de beperkte oplage van de tweede druk, 2000 
stuks, en de grote belangstelling, zal het boek naar 
verwachting opnieuw snel uitverkocht zijn. Daarom 
kunt u beter niet te lang wachten indien u het wilt 
aanschaffen. Nadere informatie kan worden verkre
gen bij Bob Gerritsen in Duiven, tel. 0316 263743. 
(Bob Gerritsen)

Oproep film 'Theirs is the Glory'
In augustus en september 1945 vonden in Arnhem en 
Oosterbeek de opnamen plaats voor de film 'Theirs is 
the Glory'. Voor deze gespeelde reconstructie van de 
Slag om Arnhem werden geen acteurs gebruikt, maar

Verzoek
Leden van de vereniging die een publikatie hebben 
gemaakt, en daarvan exemplaren willen verkopen op 
themadagen of de jaarvergadering, wordt vriendelijk 
verzocht dit tijdig te melden aan Eugène Wijnhoud. 
Deze zal dan zorgen voor een tafel in de zaal waar de 
lezing of de vergadering plaatsvindt.
Het adres van Eugène luidt: Bernhardlaan 41,1 hoog, 
6824 LE Arnhem, telefoon 026 3513100.

Stuur tijdig uw verhuisbericht!
Helaas komt het nogal eens voor dat lidmaatschaps
kaarten en nieuwsbrieven onbestelbaar bij ons retour 
komen. Jaarlijks kost dat de vereniging onnodig veel 
aan portokosten om de zendingen toch op het juiste 
adres te laten aankomen. Wij verzoeken u daarom 
vriendelijk om ons bij een verhuizing tijdig uw adres
wijziging te sturen, zodat wij de voor u bestemde post 
direct naar uw nieuwe adres kunnen sturen.

Landgoed 'de Oorsprong'
De heer Philip Reinders uit Vlaardingen is op zoek 
naar burgers die tijdens de Slag om Arnhem in de 
schuilkelder hebben gezeten van de familie Frowein 
op het landgoed 'de Oorsprong' in Oosterbeek. Deze 
kelder bevond (en bevindt) zich in het bos naast het 
landhuis, dat tijdens de slag werd verwoest.
Verder zou Philip graag horen van mensen die iets 
kunnen vertellen over wrakstukken, veldgraven, etc. 
op en nabij het landgoed. Mochten daar foto's van 
zijn, dan zou hij dat ook van harte vernemen.
Reacties gaarne naar Ph. Reinders, Delftseveerweg 
37d, 3134 JG Vlaardingen. Telefoon/fax 010 4356704.Victoria Cross van David Lord 

geveild
Bij de Londense firma Spink & Son is op 17 juli van het 
vorige jaar het Victoria Cross van Flight Lieutenant 
David Lord geveild voor 110.000 pond. In Nederlands 
geld is dit ca. 370.000 gulden.
Flt.Lt. David Lord was in september 1944 piloot van 
Dakota KG 374 van het 271e Squadron RAF. Tijdens 
een bevoorradingsvlucht naar Arnhem op dinsdag de 
19e werd het toestel door Duits luchtafweervuur 
geraakt waardoor de rechtervleugel in brand raakte. 
In plaats van het toestel per parachute te verlaten, 
besloot Lord toch door te vliegen naar de droppings- 
zone. Toen de Dakota daarboven was aangekomen, 
konden zes van de acht manden door de despatchers 
worden gedropt.
Hoewel het toestel steeds feller brandde, maakte Lord 
een bocht, en vloog opnieuw naar het afwerpterrein. 
Nadat de laatste twee manden waren gedropt, stortte 
het toestel neer bij Wolfheze. Voor deze daad van 
opoffering kreeg hij later postuum de hoogste Britse 
militaire onderscheiding, het Victoria Cross. In totaal 
zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog slechts 106 VCs 
uitgereikt.
Voor een gedetailleerd verslag over de laatste vlucht 
van Lord, en de naspeuringen naar de resten van zijn 
gecrashte toestel, kan worden verwezen naar het door 
ons lid Karei Margry geschreven artikel 'Arnhem VC 
Investigation', dat verscheen in nummer 96 van het 
blad 'After the Battle'.

militairen van de Ist British Airborne Division die het 
jaar tevoren zelf aan de strijd hadden deelgenomen. 
In verband met een onderzoek naar de geschiedenis 
van 'Theirs is the Glory' willen wij graag in contact 
komen met veteranen die bij de opnamen betrokken 
waren, en met burgers uit Arnhem en Oosterbeek die 
het filmen van nabij meemaakten. Ook zijn wij op 
zoek naar foto's uit die periode.
Indien u aan dit onderzoek wilt meewerken, wordt u 
vriendelijk verzocht contact op te nemen met de archi
varis van de gemeente Renkum, Geert Maassen, 
Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek, 
telefoon 026 3348303.
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De bouwploeg van 'Bevrijders achter prikkeldraad': Theo 
Diepenbroek, Roland Boekhorst, Barry Tijssen, Jaap Jansen, 
Henk van de Brand, en Willem de Ruyter.
(foto: Berry de Reus)
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'Teamwork' leidde tot 
interessante expositie
De tentoonstelling 'Bevrijders achter prikkeldraad' 
kwam tot stand dankzij de inzet van een groot aantal 
mensen. Het idee kwam van de behoudsmedewerker 
van het museum, Roland Boekhorst. Na een oproep in 
de Nieuwsbrief werd de museumwerkgroep 'exposi
tie' ingesteld, die bestond uit Wybo Boersma, Frank 
Evers, Peter Stolte, Marcel Anker en Haks Walburgh 
Schmidt, allen lid van de Vereniging Vrienden. Deze 
groep heeft in het afgelopen half jaar materiaal bijeen
gebracht, foto's uitgezocht, teksten geschreven en de 
POW krant samengesteld. Tegelijkertijd werd een 
bouwgroep gevormd onder leiding van Roland 
Boekhorst, bestaande uit Henk van de Brand, Jaap

Onder bovenstaande titel is vrijdag 17 april jl. de jaar
lijkse thema-tentoonstelling in het Airborne Museum 
geopend. De openingshandeling werd verricht door 
de heer A.J.P. Beekmeijer, die in september 1944 als 
Nederlandse commando deelnam aan de Slag om 
Arnhem. De heer Beekmeijer werd op 20 september 
1944 door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt, en hij 
verbleef tot 2 mei 1945 in verschillende kampen in 
Duitsland.
De expositie in het museum geeft een overzicht van 
de lotgevallen van de krijgsgevangenen van de le 
Britse Airborne Divisie na de Slag om Arnhem. Van 
de ca. 10.000 gelande Britten, Polen en Nederlanders 
raakten er meer dan 6000 in Duitse krijgsgevangen
schap. Hieronder waren ruim 2000 gewonden. Aan de 
geschiedenis van deze krijgsgevangenen, die acht 
maanden in kampen in Duitsland verbleven, is tot nu 
toe weinig aandacht besteed. Door middel van deze 
expositie, die tot en met 1 november van dit jaar is te 
bezichtigen, wil het Airborne Museum deze vergeten 
groep naar voren halen.
Speciaal voor de gelegenheid is een 'Prisoner of War' 
krant samengesteld met teksten en foto’s over het 
leven in de kampen. Deze bijzondere uitgave, met een 
oplage van 15.000 Nederlandse en 3000 Engelse exem
plaren, werd gesponsord door de Arnhemse Courant.
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Jansen, Barry Tijssen en Theo Diepenbroek. Deze 
groep heeft een deel van de expositieruimte ver
bouwd tot een kampbarak, en heeft verder alle techni
sche en bouwkundige voorzieningen verzorgd. 
Voor de vertaling van teksten in het Engels en Duits 
zorgden Paul Geers, Aad Groeneweg en Hans Becher. 
look van Slooten vertaalde de POW krant in het 
Engels.
De fotoafdrukken werden door Willem de Ruyter 
gemaakt, en de wandschildering werd aangebracht 
door Albert Zieck. Joop Bal en Berry de Reus stelden 
de video samen, nadat leden van de werkgroep 'expo
sitie' de nodige interviews hadden afgenomen.
Naast de bovengenoemde personen hebben tientallen 
andere mensen en verschillende musea hun mede
werking gegeven in de vorm van foto's, materiaal, 
aankleding, interviews, adviezen, etc.. Ter voorberei
ding van de expositie zijn zelfs bezoeken gebracht aan 
het Imperial War Museum in Londen, het Airborne 
Forces Museum in Aldershot en het voormalige 
gevangenkamp in Fallingbostel in Duitsland.
De algehele leiding was in handen van Wybo 
Boersma, die ook de lay-out van de tentoonstelling 
verzorgde.
(W. Boersma)
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In de vorige nieuwsbrief was een aanmeldingsformu
lier voor de fietsexcursie op 13 juni bijgesloten. Zoals 
daarin werd aangekondigd, zal het thema van deze 
dag zijn 'de 4e Para Brigade'. In de ochtend zullen o.a. 
bezocht worden de landingsterreinen bij Wolfheze, de 
Ginkelse Heide en de Amsterdamseweg. De lunch 
wordt gebruikt in Motel West-End.
In de middag wordt de tocht voortgezet naar de 
Leeren Doedel, de Airborne Begraafplaats en Station 
Oosterbeek-Hoog. Vandaar fietsen we via 
Johannahoeve naar de duiker onder de spoorlijn, 
waar een bijzonder programmaonderdeel zal plaats
vinden. Vervolgens gaat de tocht naar het 'gat van 
Hackett' langs de Valkenburglaan, om te eindigen bij 
het Airborne Museum.
(Eugène Wijnhoud)

Komt er een excursie naar Normandië? Deze vraag 
hebben de organisatoren van de tochten naar 
Engeland en Hamminkeln de laatste tijd regelmatig 
gehoord. Uit het succes van deze buitenlandse excur
sies blijkt dat veel leden niet alleen graag meer willen 
weten over operatie Market Garden, maar ook over 
andere geallieerde luchtlandingsoperaties. Daarom 
heeft het bestuur onderzocht of een betaalbare battle- 
field tour naar Normandië tot de mogelijkheden 
behoort.
Onderhandelingen met een reisorganisatie hadden 
een positief resultaat, en inmiddels is het bestuur 
begonnen met de eerste voorbereidingen. Het ligt in 
de bedoeling om de excursie in mei 1999 te houden. 
Bij de volgende nieuwsbrief zal een intekenformulier 
worden bijgesloten, waarmee u zich kunt opgeven. 
Wij zullen u door middel van de nieuwsbrief op de 
hoogte houden van de uitwerking van de plannen.

De redaktie ontvangt regelmatig korte stukjes voor de 
nieuwsbrief van leden van de vereniging. Meestal zijn 
dit boekaankondigingen of oproepen. Dit is een ver
heugende ontwikkeling, en wij hopen dat de leden 
hiermee doorgaan.
Het samenstellen, vertalen, corrigeren, plakproef 
maken, drukken, adresseren, verpakken en versturen 
van de nieuwsbrief gebeurt in het algemeen in een 
periode van vier a vijf weken. De redaktie streeft 
ernaar om de nieuwsbrief ruim op tijd voor een them
adag of excursie bij de leden in de brievenbus te laten 
vallen, maar door de late binnenkomst van kopij of 
door andere vertragingen lukt dat niet altijd.
Om dit probleem zoveel mogelijk te vermijden, is 
besloten om voortaan te werken met uiterste data 
waarop artikelen kunnen worden ingeleverd. Deze 
zijn als volgt vastgesteld: 15 januari; 15 maart; 15 juli 
en 15 september.
In het algemeen geldt: hoe eerder de kopij wordt inge
leverd, hoe meer kans dat deze in het eerstvolgende 
nummer wordt geplaatst!

Een 'S-phone'
in het Airborne Museum
Onlangs kreeg ons lid Henk van de Brand bij de ver
huizing van een overbuurvrouw een zwarte koffer 
met daarin wat 'webbing' tassen en enkele voorwer
pen die op onderdelen van een radio leken. De koffer 
was in 1944 gedropt voor het Verzet en vervolgens 
verstopt in de schuur van haar vader, die dokter was. 
Daar heeft hij de rest van de oorlog ongebruikt gele
gen. Na de bevrijding hebben de kinderen er mee 
gespeeld. Daarna is de koffer in de vergetelheid 
geraakt tot hij onlangs bij de genoemde verhuizing 
weer tevoorschijn kwam.

Nieuw jeugdboek
Onder auspiciën van de Vereniging Vrienden ver
scheen in februari het jeugdboek 'Krijt onder de 
Schoenen'. Het werd geschreven door ons lid Wim 
van Houten.
De auteur heeft kans gezien de belevenissen van zijn 
familie te verweven in een spannend boek over de lot
gevallen van een Leidse student, die in het begin van 
de oorlog genoodzaakt werd naar Engeland te vluch
ten. Het verhaal brengt de (jeugdige) lezer op een 
prettige en historisch verantwoorde wijze in kontakt 
met verschillende gebeurtenissen en aspecten van de 
Tweede Wereldoorlog. Bezetting, verzet, de 
Engelandvaarders en de opleiding van Nederlanders 
in Engeland, evenals die van parachutisten en gehei
me agenten passeren de revue. Ook wordt stil gestaan 
bij de oorlog in Noord-Afrika, de oorlog ter zee en de 
bestrijding van de Duitse spionage in Engeland. 
Een belangrijk deel van het bijna 200 pagina's tellende 
boek wordt ingenomen door een beschrijving van de 
oorlogshandelingen in en rond Arnhem. Het werk is 
geschreven in de vorm van een verhaal, maar de his
torische gebeurtenissen zijn waarheidsgetrouw weer
gegeven. Mede daardoor is het beslist een verant
woorde aankoop.
Gezien de pedagogische waarde die aan het boek kan 
worden toegekend, heeft de Stichting Airborne 
Herdenkingen besloten 500 exemplaren aan te kopen 
en ten behoeve van de schoolbibliotheken in de regio 
te distribueren. Ook mochten wij reeds een grote 
bestelling van PTT-Post noteren.
De steun die werd verkregen van de Stichting 
Fondsenwerving Militaire Oorlogsslachtoffers, het 
Nederlandse Openluchtmuseum en drukkerij 
Tamminga Siegers, maakte het mogelijk het boek voor 
slechts f 12,50 aan te bieden, zodat het ruimschoots 
binnen het financiële bereik van 12- tot 16-jarigen (en 
ouder) ligt.
Het boek werd tijdens de jaarvergadering van de ver
eniging op 4 april jl. gepresenteerd aan de leden. 
Eventuele liefhebbers (denk ook aan kinderen c.q. 
kleinkinderen) kunnen het boek in het Airborne 
Museum aanschaffen. Het kan ook worden besteld 
door overschrijving van f 18,50 (f 12,50 + f 6,- porto
kosten) naar postbankrekening 4403641 van de 
Vereniging Vrienden Airborne Museum, waarna toe
zending volgt.
(C. van Roekel)
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De 'S-phone', die het Airborne Museum onlangs van de 
heer Henk van de Brand in permanente bruikleen kreeg, 
(foto: kV. Boersma)

Al vele jaren zijn onze leden Alex Junier uit Den Haag 
en Bart Smulders uit De Zilk bezig met het verzame
len van gegevens over de rol van het 2nd Battalion, 
The South Staffordshire Regiment, tijdens de Slag om 
Arnhem. Het is de bedoeling dat dit onderzoek zal 
resulteren in de uitgave van een boek over dit onder
werp.
Alex en Bart hebben al een groot aantal veteranen 
geïnterviewd. De onderzoekers willen ook graag in 
kontakt komen met burgers die in de septemberdagen 
van 1944 betrokken waren bij de strijd in de delen van 
Arnhem en Oosterbeek waar militairen van het South 
Staffordshire regiment vochten. In het bijzonder geldt 
dat voor burgers die tijdens de slag verbleven in de 
huizen langs de Utrechtseweg bij het Gemeente
museum in Arnhem en in het gebied rond de Oude 
Kerk in Oosterbeek. Ook wordt gezocht naar perso
nen die iets weten over de gebeurtenissen rond het 
sneuvelen van Lance Sergeant John D. Baskeyfield bij 
de Acacialaan op 20 september 1944.
Wie gegevens heeft over de South Staffords wordt 
vriendelijk verzocht kontakt op te nemen met Alex 
Junier, Van Hogendorpstraat 76,2515 NW, Den Haag, 
telefoon 070 3893862.

Bij nader onderzoek bleek het een complete 'S-phone', 
type 13/Mark IV te zijn.
De S-phone is een zend-ontvanger met drie functies. 
Hij kan gebruikt worden voor radiotelefonie-verkeer, 
het is een baken om vliegtuigen binnen te loodsen 
(homing beacon), en men kan er droppingsterreinen 
mee aangeven ('parachute drop spot indicator'). Voor 
dit laatste doel werd hij door het Verzet gebruikt. Het 
toestel wordt gevoed door tien accu's, die in tassen 
aan een koppel zitten. Bij het gevonden exemplaar 
zaten de accu's zaten nog in de tassen, maar helaas 
had het accuzuur een aantal tassen erg aangetast. 
Voor de rest is het geheel nog als nieuw.
S-phones zijn ook op de Veluwe door het Verzet ge
bruikt, naast de bekende 'Eureka bakens'. Voor zover 
bekend is er nog een S-phone in Nederland. Deze is in 
het bezit van een verzamelaar, maar is niet meer kom
pleet. Wel is onlangs in Engeland een exemplaar van 
de speciale webbing koppel gevonden voor de accu- 
tassen. Het is te hopen dat ook voor het exemplaar dat 
in handen kwam van Henk van de Brand ooit een 
onbeschadigde koppel kan worden gevonden.
Inmiddels heeft Henk van de Brand besloten dit bij
zondere apparaat in langdurig bruikleen af te staan 
aan het Airborne Museum. Daar zal de ’S-phone' na 
een grondige onderhoudsbeurt worden tentoonge
steld.
(W. Boersma)

De heer G.I. Schut uit Wachtum heeft onlangs het 
Airborne Museum een grote doos bescheiden 
geschonken uit de nalatenschap van zijn ouders. De 
familie Schut woonde in 1944 op de Cronjéweg 29, 
vanwaar zij tijdens de gevechten vluchtten naar 
Annastraat 2. Daar woonde de arts Onderwater, in 
wiens huis ook de familie Voskuil onderdak vond (zie 
M. Middelbrook, p. 345-346). De heer en mevrouw 
Schut Sr. adopteerden na de oorlog het graf van 
Lt.Col. Smyth, in 1944 commandant van het 10e Para 
Bataljon, en bleven in kontakt met zijn weduwe, als
ook met Major Peter Warr, commandant van de B- 
compagnie van 10 Para, die evenals Colonel Smyth 
gewond in de kelder van dokter Onderwater was 
gebracht.
De collectie bevat correspondentie, alsook een groot

aantal Hoog en Laag Memorial Editions, uitnodigin
gen en programma's voor en van herdenkingen, kerst
kaarten van veteranen, en andere bescheiden. De doos 
bevatte ook het vrij zeldzame boekje van C. Koning: 
'Oosterbeek, geschonden en vernield; Het 
Nederlandsch Barbizon', gepubliceerd in 1945.
Wij zijn de heer Schut zeer dankbaar voor zijn schen
king.
Van de herdenkingsprogramma’s ontbreken in het 
museum nog de volgende jaren: 1951 t/m 1954, 1965, 
1969 en 1974. Wie van de lezers is bereid deze aan het 
museum te schenken? Bij voorbaat veel dank.
(A. Groene weg)

Ons lid Mr. I.R.M. Goedings uit Renkum heeft het col
lege van burgemeester en wethouders van de 
gemeente gevraagd of een inscriptie in een boom 
langs de Hoofdlaan in Oosterbeek beschermd kan 
worden. De in de beuk gekerfde tekst luidt: 'Ist 
Airborne Div. Sept. 44'.
We weten dat de tekst inderdaad in september 1944 is 
aangebracht, dankzij de informatie van de heer Dolf 
van der Veen. Op 18 september 1944 fietste zijn toen 
10-jarige broer Ruud door Oosterbeek. Bij de 
Hoofdlaan zag hij dat een Britse militair, nadat deze 
blijkbaar een schuttersputje had gegraven aan de rand 
van de akker, met een zwart parachutistenmes de 
bovenstaande tekst in de boom kerfde.
De inscriptie is 54 jaar na de Slag om Arnhem nog 
steeds goed leesbaar, en de gemeente heeft aan de 
heer Goedings geantwoord dat met de meeste zorg 
zal worden omgegaan met de betreffende boom. 
Indien deze echter in verband met een te hoge ouder
dom gekapt zou moeten worden, dan zal het stam-
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stuk met de inscriptie aan het Airborne Museum ter 
beschikking worden gesteld.

de 'Roll of Honour, Battle of Arnhem'. Alle sinds de 
vorige uitgave binnengekomen aanvullingen worden 
op dit moment in de nieuwe tekst verwerkt. Leden die 
nadere informatie of correcties hebben, wordt vrien
delijk verzocht kontakt op te nemen met de heer J.A. 
Hey, Aad v.d. Leeuwstraat 12, 7552 HS Hengelo, tele
foon 074 2422271.

Joe Roberts ontvangt 
'Golden Award'
Ons lid Joe Roberts heeft op 3 november 1997 in 
Londen een 'Golden Award' gekregen voor zijn boek 
'With Spanners Descending, A History of the 
Electrical and Mechanica! Engineers with Ist 
Airborne Division: 1942-1945'.
Deze prijs wordt door de organisatie 'Help the Aged' 
gegeven aan mensen van boven de 65 jaar, die een 
waardevolle bijdrage hebben gegeven aan de 
gemeenschap. Joe Roberts ontving de onderscheiding 
in de categorie 'Creative Work'. De Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum feliciteert Joe 
Roberts hierbij met dit welverdiende blijk van waar
dering!

In Ministory No. 57 ('Een Stirling bij Planken 
Wambuis') is helaas een naam niet correct vermeld. In 
plaats van Mrs. Janet P. Wood (de weduwe van de 
hoofdpersoon) moet er staan Mrs. Nancy P. Wood. 
Met excuses van de redaktie.

Op 18 september 1944 was de toen 10-jarige Ruud van der 
Veen er getuige van dat een Britse militair een inscriptie 
kerfde in een beukenboom 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 we! wat gegroeid!
(foto: J.A. van der Veen)

Naar aanleiding van de excursie m.b.t. het hoofd
kwartier van de 1ste Luchtlandingsbrigade (Brigadier 
Hicks) die wij in december 1995 organiseerden, zijn 
wij thans druk bezig met het schrijven van een boekje 
over dit onderwerp. Om een zo kompleet mogelijk 
beeld te krijgen van de situatie zijn wij naarstig op 
zoek naar ooggetuigen die in september 1944 hulp 
boden aan gewonde militairen en burgers op de 
Tafelberg, Overzicht en de Pietersberg. Tevens zijn 
wij op zoek naar burgers die hun toevlucht hadden 
gezocht in de bossen van de Pietersberg en de 
Hemelsche Berg (o.a. in het gebied dat bekend staat 
als 'de Hel').
Indien u ons wilt helpen, kunt u kontakt opnemen 
met de Arnhem Battle Research Group, t.a.v. Peter 
Vrolijk en Philip Reinders, Tripolihof 31, 3067 MZ 
Rotterdam. Telefonisch zijn wij bereikbaar na 19.00 
uur op nummer 010 4209992. Uw medewerking 
wordt zeer op prijs gesteld!
(Peter Vrolijk & Philip Reinders)

Operatie Market Garden als 
computerspel
De Slag om Arnhem is de afgelopen vijftig jaar het 
onderwerp geweest van een groot aantal boeken, arti
kelen, documentaires en speelfilms. Nu is daar een 
nieuw medium bijgekomen. Sofware-producent 
Microsoft kwam eind vorig jaar met het computerspel 
'Close Combat 2: A Bridge Too Far'. Het is niet het eer
ste spel over de Slag om Arnhem, maar wel het beste! 
Men commandeert in dit computerspel op pelotonsni- 
veau een scala aan troepen, waarbij zowel de geal
lieerde als de Duitse zijde gekozen kan worden. Van 
geallieerde zijde moet men trachten de strategische 
lokaties rondom de bruggen bij Son, Veghel, 
Nijmegen, Oosterbeek en Arnhem te veroveren, en 
een bruggehoofd over de Rijn te vestigen. Dat dit een 
allesbehalve gemakkelijke opgave is, blijkt als de spe
ler verder in het spel komt. Vooral de le Britse 
Airborne Divisie krijgt het zwaar te verduren. Het is 
bovendien 'real time', dus rustig over je tactiek naden
ken is er niet bij!
In beeld, geluid, speelbaarheid, actiegehalte, nauw
keurigheid, afwerking en research heeft Microsoft een 
spel van formaat afgeleverd. Het minimum PC-sys- 
teem dat is vereist, is echter wel een Pentium 90 MHz, 
16 MB RAM, WIN 95, quad-speed cd-rom drive, ca. 60 
MB vrije schrijfruimte en muisbesturing.
(R. Scheffers, Venlo)

Op dit moment wordt gewerkt aan een herdruk van
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Excursie Normandië
De plannen voor de in de vorige nieuwsbrief aange- 
kondigde excursie naar Normandië hebben vaste 
vorm aangenomen.
De 5-daagse reis zal plaatsvinden van 26 tot en met 30 
mei 1999. De vereniging prijst zich gelukkig dat zij 
voor deze tocht gebruik kan maken van de medewer
king van een van onze leden, de heer Jac. Haegens uit 
Sittard. De heer Haegens heeft de afgelopen tien jaar 
een groot aantal 'battlefield tours' naar het betrokken 
gebied georganiseerd, en hij weet veel van de geschie
denis van D-day en de dagen na 6 juni 1944.
Nadere informatie over deze excursie kunt u vinden 
op een inschrijvingsformulier dat bij deze nieuwsbrief 
is ingesloten.
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Een Douglas C-47 Skytrain (door de Britten 'Dakota' 
genoemd) in het Airborne Museum in Ste. Mère Église. 
Dit is een van de musea die tijdens de excursie naar 
Normandië in mei 1999 zullen worden bezocht.
(Foto: Berry de Reus, 1998)

'Verscheurde Horizon'
Eind 1995 opperde Chris van Roekel dat het tijd werd 
om eens een Ministory te wijden aan de rol van de 
Britse en Poolse veldpredikers tijdens de Slag om 
Arnhem, omdat hierover zo weinig bekend was. Met 
grote voortvarendheid begon Chris aan het verzame
len, sorteren en bestuderen van alle gegevens over dit 
onderwerp. Daarbij kwam Hij er al snel achter dat 
zoveel materiaal voorhanden was dat er gemakkelijk 
een boekje aan kon worden gewijd. Nu, bijna drie jaar 
later, is deze publikatie verschenen onder de titel 
'Verscheurde Horizon, de Airborne Chaplains van 
Arnhem'.
Achttien Britse en Poolse geestelijke verzorgers waren 
in september 1944 in onze regio actief; drie van hen 
sneuvelden tijdens de gevechten. Omdat alle chap
lains waren ingedeeld bij een bepaalde eenheid, zijn 
hun belevenissen vooral tijdens de eerste dagen van 
de Slag om Arnhem sterk gebonden aan die onderde
len. Naarmate de oorlogshandelingen in en rond de 
Gelderse hoofdstad voortduurden, concentreerden 
hun activiteiten zich in toenemende mate op de tallo
ze gewonden in de verschillende hulpposten, nood
hospitalen en de Arnhemse ziekenhuizen. 
Uiteindelijk kwam een aantal van de chaplains terecht 
in de Apeldoornse hospitalen, en daarna in de diverse 
Duitse krijgsgevangenkampen.
De rol die de veldpredikers in al deze fasen speelden, 
wordt op een systematische wijze in het boek behan
deld, en ook aan hun na-oorlogse wederwaardighe
den wordt aandacht besteed. De 140 pagina's tellende 
uitgave is geïllustreerd met een groot aantal foto's, 
waarvan veel niet eerder zijn gepubliceerd.
De prijs van 'Verscheurde Horizon', dat verkrijgbaar 
is in het Airborne Museum 'Hartenstein', is f 27,50. 
Leden van de Vereniging Vrienden betalen f 25,-. Zij 
kunnen ook een exemplaar bestellen door f 30,- (f 25,- 
+ f 5,- verzendkosten) over te maken op postgiro- 
nummer 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van 
het Airborne Museum Oosterbeek, onder vermelding 
van 'Verscheurde Horizon'.
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De Bl itse patroon met het berichtenforniulier die in maart 
van dit jaar door de heer M. Verhoef werd gevonden langs 
de Johannahoeveweg.
(Foto: Roland Boekhorst, april 1998)

Vrijwilligers gevraagd
Het Airborne Museum bezit films en video- en 
geluidsbanden die betrekking hebben op de Slag om 
Arnhem. Dit archief bestaat onder meer uit officiële 
films, TV-uitzendingen op video, interviews met vete-

tributie van onze vereniging met ingang van 1 januari 
1999 worden verhoogd. Het individuele lidmaatschap 
zal vanaf die datum f 30,- kosten, en het gezinslid- 
maatschap f 40,-.
Bij de volgende Nieuwsbrief, No. 72, zal voor de con- 
tributiebetaling een acceptgirokaart worden bijgeslo
ten. U wordt vriendelijk verzocht voor een vlotte be
taling zorg te dragen, zodat uw lidmaatschapskaart 
voor 1999 bij Nieuwsbrief No. 73, die in februari 1999 
zal verschijnen, kan worden gevoegd. Op deze wijze 
kan bespaard worden op de portokosten.
(Erik van de Meiden, penningmeester)

Aanbiedingen
September is de 'Airborne maand': eerst de 
Wandeltocht en daarna de Herdenking. De vereni
ging heeft gemeend voor die gelegenheid enkele arti
kelen uit haar assortiment in prijs te moeten verlagen. 
Het boek 'Een Regimental Aidpost', dat werd geschre
ven door Kate ter Horst, zal worden aangeboden voor 
f 12,50. De prijs van de poster van het schilderij van de 
kunstenaar Paulus Pieters wordt verlaagd tot f 2,50, 
de badge van het Border Regiment tot f 7,50 en de 
kleurplaat voor kinderen tot f 4,-.
De poster, de kleurplaat en de Border badge zijn 
alleen verkrijgbaar in de verkoopstands van de ver
eniging, bijvoorbeeld tijdens de aanstaande Airborne 
Wandeltocht (zaterdag 5 september). Het boek 'Een 
Regimental Aidpost' is zowel te koop in 
koopstands als in het Airborne Museum.
(Erik van de Meiden, penningmeester)

Bijzondere aanwinst
Onlangs ontving 'ons' museum van de heer M. 
Verhoef uit Arnhem, lid van de vereniging, een bij
zondere Britse .303 patroon. Deze had hij in maart van 
dit jaar gevonden langs de Johannahoeveweg.
Het bleek dat de patroon bewerkt was en had gediend 
voor het verbergen van radiogegevens. Dit was een 
verplichte methode, die werd beschreven in bijlage C 
van de Britse verbindingsinstructies. De kogel werd

uitgehold, waarna een berichtenformulier voor post
duiven, met daarop de frequenties, slidex en andere 
gegevens, in de huls verstopt werd.
Het gevonden formulier bevat roepnaam-gegevens 
vanaf de 18e september, zodat het vermoedelijk 
afkomstig is van een van de eenheden van de 4e Para 
Brigade. Gezien de lokatie waar de vondst werd 
gedaan, zou de patroon afkomstig kunnen zijn van 
het 156e Para Bataljon of van het Brigade 
Hoofdkwartier. Helaas zijn niet voldoende gegevens 
beschikbaar om te kunnen nagaan van welke eenheid 
de roepnamen zijn geweest.
De patroon is door de heer Verhoef in langdurig 
bruikleen afgestaan aan het Airborne Museum. 
(W. Boersma)

Expositie 1999
Hoewel het nog erg ver weg lijkt, is het Airborne 
Museum alweer bezig met de organisatie van een 
nieuwe expositie, die in het voorjaar van 1999 open 
moet gaan. Als onderwerp is gekozen: Operatie 
Pegasus I en II. Evenals voor de lopende tentoonstel
ling over de Britse en Poolse krijgsgevangenen, zal 
voor het maken van deze expositie een werkgroep 
worden gevormd. Deze zal o.a. de volgende werk
zaamheden verrichten: het schrijven van het draai
boek, het bijeenzoeken van foto's en ander materiaal, 
het maken van de lay-out van de tentoonstelling, het 
schrijven van teksten, het ontwerpen van een poster 
en het afnemen van (video)interviews met voormali
ge deelnemers en/of verzetsmensen.
Zij die interesse hebben om deel uit te maken van 
deze werkgroep kunnen contact opnemen met W. 
Boersma op de eerder genoemde telefoonnummers.

Battlefield Tour
De Battlefield Tour van 6 juni jl., die werd georgani
seerd door Wybo Boersma van de Stichting Airborne 
Museum, werd door 48 mensen meegemaakt. Van 
hen was eenderde lid van de Vereniging Vrienden, 
eenderde van de Documentatiegroep '40-'45, en een
derde was buitenstaander.
Gezien het grote succes van deze tochten organiseert 
het Airborne Museum op zaterdag 12 september a.s. 
opnieuw een dergelijke excursie, met hetzelfde pro
gramma als op 6 juni 1998 (zie Nieuwsbrief No. 69). 
De kosten bedragen f 45,- per persoon. Dit geld kan 
worden overgemaakt op giro 2494354, t.n.v. W. 
Boersma te Ede, onder vermelding van 'Battlefield 
Tour 12 september'. De inschrijving sluit op 7 sep
tember. Voor verdere inlichtingen kan men terecht bij 
Wybo Boersma: overdag op het Airborne Museum, 
telefoon 026 3337710 en 's avonds thuis op nummer 
0318 6396633.
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Op de Joliannalioeve wordt uitleg gegeven tijdens de fiets- 
excursie van 13 juni jl..
(Foto: Joost Egberts)

In Memoriam Ben de Vries

Tot zover onze brief.
Helaas moet het verenigingsbestuur u melden dat op 
21 augustus, dus drie maanden na de verzending van 
de brief, door de Vereniging geen enkele reactie is 
ontvangen en dat zelfs een ontvangstbevestiging en 
een uitleg voor deze trage afhandeling achterwege 
bleven. En wij maar enthousiast doen!

Wordt 'De Tafelberg' gesloopt?
Het zal veel van onze leden die niet in de regio Arnhem 
wonen misschien zijn ontgaan, maar de bovenstaande 
griezelig aandoende vraag weerspiegelt de actuele 
situiatie. In de plaatselijke en regionale bladen hebben 
de afgelopen tijd verschillende artikelen over dit onder
werp gestaan. Het is waar: 'De Tafelberg', een historisch 
gebouw uit de Slag om Arnhem, in september 1944 een 
toevluchtsoord voor gewonde burgers en militairen, en 
in 1945 het decor voor de film 'Theirs is the Glory', staat 
op de verlanglijst van een projectontwikkelaar met geen 
ander doel dan slopen en nieuwbouw.
Natuurlijk heeft de Vereniging Vrienden dit niet aan 
zich laten voorbijgaan, en onder meer in de bestuurs
vergaderingen van april en mei jl. was 'De Tafelberg' 
onderwerp van gesprek. Op 20 mei werd besloten een 
brief te sturen naar het bestuur van de Stichting 
Airbome Museum, waarin een aantal mogelijke plan
nen wordt voorgelegd voor het gebruik van De 
Tafelberg en de rol die het museum hierbij zou kunnen 
spelen. Hieronder volgen de belangrijkste punten uit 
dit schrijven.
1. De in de kranten geuite suggestie om het gebouw te 
benutten als cultuurhistorisch museum/centrum 
spreekt ons zeer aan.
2. Volgens ons ligt hier een 'gouden kans’ om de zo 
gewenste en noodzakelijke uitbreiding van het 
Airborne Museum te verwezenlijken. Grote objecten 
zoals een Brencarrier, een Morris-truck met een 17-pon- 
der, een deel van een glider, een Sturmgeschütz en een 
88mm Flak zouden daar kunnen worden tentoonge
steld. Tussen Hartenstein en 'De Tafelberg' zou een his
torische wandeling kunnen worden uitgezet.
3. In 'De Tafelberg' zouden ook andere musea en orga
nisaties onderdak kunnen vinden, zoals de Stichting 
voor Heemkunde, de Stichting Museum Veluwezoom, 
de Stichting 'Kneppelhout' en het Museum Luchtoorlog 
1940-1945 van de Stichting Dutch Aircraft Examination 
Group.
4. Het gebouw bevat een goede zaal, waarin lezingen 
en filmvoorstellingen kunnen worden gehouden.
5. Wij zijn ons ervan bewust dat dit plan geld kost, 
maar welke van de voorstellen in het voor het Airborne 
Museum opgestelde 'Plan 21e eeuw' kost niets?
6. Laten wij ons op voorhand niet verliezen in een hou
ding van 'Dat kan toch niet!'. Attent reageren en het grij
pen van deze kans getuigen van een alert beleid!
7. Wij verzoeken de Stichting met klem deze optie seri
eus en vanuit een positieve gezichtshoek te onderzoeken.

ranen op video en geluidsband, radio-uitzendingen 
uit de Tweede Wereldoorlog, etc..
Een en ander is echter niet geordend en beschreven, 
waardoor het niet zo gemakkelijk toegankelijk is. 
Daarom zoekt het Airborne Museum een of meer vrij
willigers die het film- en geluidsarchief willen catalo
giseren. Hiertoe moeten de banden bekeken en beluis
terd worden, waarna van elke tape een beschrijving 
gemaakt moet worden van wat erop staat. Dit is een 
tijdrovend werk, waar de vaste museummedewerkers 
niet aan toekomen.
Mensen die willen helpen, wordt verzocht contact op 
te nemen met W. Boersma.

Overigens heeft de Vereniging los van het boven
staande het gemeentebestuur gevraagd het pand 
Pietersbergsewg 46 ('De Tafelberg') op de gemeente
lijke monumentenlijst te plaatsen. Hetzelfde verzoek 
werd ingediend door de Stichting voor Heemkunde, 
de Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen en de Stichting 
Airbome Museum.
De gemeentelijke Monumentencommissie adviseerde 
hierover vervolgens het college van burgemeester en 
wethouders positief, met dien verstande dat het daar
bij gaat om het jongste, noordelijke deel van het 
gebouw. Het gemeentebestuur heeft nog geen (defini
tief) besluit genomen, maar het streven is erop gericht 
het advies op te volgen.
(C. van Roekel)

Afgelopen april overleed op 81-jarige leeftijd de heer 
Ben de Vries. De beroepsofficier De Vries werd eind 
1957 bestuurslid van de 'Stichting Heemkundig 
Museum voor de gemeente Renkum, met afdeling 
Airborne Museum'. In juni 1965 werd hij voorzitter 
van deze stichting, een functie die hij behield tot 1978, 
toen Jhr. mr. H.G. van Hol the tot Echten hem op volg
de. In de lange periode dat hij deel uitmaakte van het 
bestuur heeft hij enorm veel werk verzet voor het 
Airborne Museum, dat toen was gevestigd in de voor
malige stallen van Kasteel Doorwerth.
Door zijn uitgebreide contacten met allerlei instanties 
in Engeland kon in die jaren veel ontbrekend materi
aal voor de collectie worden verworven. Ook was hij 
nauw betrokken bij de modernisering van het muse
um in 1967.
Met het heengaan van Ben de Vries verliezen wij een 
markante persoonlijkheid die veel heeft betekend 
voor het Airbome Museum.
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Rectificatie 2
Van de heer Steffen uit Huizen ontvingen wij de vol
gende correctie.
'Met belangstelling heb ik Nieuwsbrief No. 69 gele
zen, met name het verhaal met betrekking tot het 
Victoria Cross van Flight Lieutenant David Lord. In 
dit artikel wordt vermeld dat tijdens de Tweede 
Wereldoorlog 106 VC's zijn verleend. Dit aantal is 
helaas niet correct. Het totaal aantal verleende VC's is 
182, waarvan 81 postuum. Dit aantal omvat alle 
krijgsmachtonderdelen, inclusief die van de landen 
die tot de 'British Commonwealth' behoorden. Aan 
leden van de Royal Air Force, inclusief David Lord, 
werden 32 VC’s verleend.
Voor het aantal van 182 verwijs ik u naar 'Ribbons and 
Medals’, geschreven door Taprell Dorling, pagina 23.'

Geen 'Muur van Ortner' bij de 
Arnhemse brug
Op dinsdag 30 juni jl. stemde de Arnhemse gemeente
raad met 21 tegen 16 stemmen tegen de plaatsing van 
'De Muur van Ortner', op de noordelijke oprit van de 
John Frostbrug in Arnhem. Hiermee kwam na een 
lange periode een einde aan de discussie tussen voor- 
en tegenstanders van dit kunstwerk. De creatie van de 
Oostenrijkse kunstenaar Manfred Ortner zou bestaan 
uit een hoge stalen constructie, die de vorm van een 
rode, doorzichtige muur zou krijgen.
Bij een enquete bleek dat verreweg het grootste deel 
van de Arnhemse bevolking tegen de plaatsing was 
op deze lokatie, die zo'n dramatische rol heeft 
gespeeld in de Slag om Arnhem. Ook van Britse zijde 
kwam protest tegen het kunstwerk, met name van de 
Arnhem 1944 Veterans' Club en van Tony Hibbert, dit 
jaar Leader of the Pilgrimage.

Rectificatie 1
In de vorige Ministory (No. 58, 'Herinneringen aan 
generaal Sir John Winthrop Hackett' door C. van 
Roekel) werd een foto opgenomen met het volgende 
onderschrift: '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. (foto 20 september 1944)'.
Deze tekst is onjuist, zo bleek uit een nader onderzoek 
in de archieven van het Airborne Museum 
'Hartenstein'. De betrokken historische informatie 
dient als volgt te luiden: 'Tijdens het verblijf in een 
loopgraaf in de buurt van Hartenstein zag kapitein 
Jasper Booty, de Staff Captain van HQ van 4th 
Parachute Brigade, kans met zijn privé-camera een 
foto te maken van brigadier John Hackett (rechts) en 
luitenant H.G. Taylor, commandant van het Defence 
Platoon. (foto 23 september 1944)'. Zie ook het deel 
'Photographs' in het boek 'De oogst van tien jaar'. 
Het bovenstaande impliceert dat de tekst in 'Who was 
who during the Battle of Arnhem', blz. 35 onderaan, 
eveneens moet worden aangepast.
(Geert Maassen)

112th (Wessex) Field Regiment 
RA, TA, 1938-1946
De meeste boeken over geallieerde eenheden die deel 
hebben genomen aan de bevrijding van West-Europa, 
verschenen in de eerste tien jaar na de oorlog. In die 
periode was het nog relatief gemakkelijk om deze 
publikaties samen te stellen: de gebeurtenissen lagen 
nog vers in het geheugen en het merendeel van de 
mannen die de strijd hadden meegemaakt was nog in 
leven.
Nu, meer dan een halve eeuw na het einde van de oor
log, is het schrijven van een dergelijk boek een stuk 
moeilijker. Daarom is het des te opmerkelijker dat af 
en toe toch nog een regimentsgeschiedenis wordt 
gepubliceerd. Zo verscheen vorig jaar het boek 'H2th 
(Wessex) Field Regiment RA, TA, 1938-1946', door 
Douglas Goddard, Eric Rankin en James Vigers. 
De acht jaar geschiedenis van dit artillerie-regiment is 
door de auteurs, alle drie veteranen van het 122 th, 
gereconstrueerd aan de hand van officiële rapporten 
en ooggetuigeverslagen. Van de oorspronkelijke 670 
man die dienden in het regiment bleken ten tijde van 
de samenstelling van het boek nog 90 in leven!
Het grootste deel van de uitgave handelt over de 
periode juni 1944 tot mei 1945, toen het regiment, dat 
was uitgerust met 25-ponder kanonnen, deelnam aan 
de opmars van Normandië tot Noord-Duitsland. 
Operaties waaraan het regiment deelnam, waren o.a. 
de slagen om Odon en Hill 112, en operatie 'Bluecoat' 
in Normandië, en de Seine Crossing, en na 'Arnhem' 
de verdediging van het gebied rond Groesbeek, het 
'Geilenkirchen Offensive' en de operaties 'Veritable' 
en 'Plunder’. Een kort hoofdstuk is gewijd aan 
Operatie Market Garden, toen het regiment vanaf 23 
september, eerst vanuit Oosterhout en later vanuit 
Lienden in de Betuwe, vuursteun gaf aan lst Airborne 
Division in Oosterbeek.
Het boek telt 207 pagina's en is voorzien van kaarten 
en foto's. Het is niet te koop in het Airborne Museum, 
maar kan worden besteld door het sturen van een 
envelop met 15 Engelse Ponden naar Douglas 
Goddard, Quinnells, 38 The Ridgeway, Wargrave-on- 
Thames, Berkshire RG10 8AS, United Kingdom. De 
publikatie wordt u dan zo spoedig mogelijk toege
stuurd.

Herdenkingsbijeenkomst bij het 
'Air Despatch Monument'
Ook dit jaar zal een herdenkingsdienst worden 
gehouden bij het 'Air Despatch Monument' aan de 
Van Limburg Stirumweg, ca. 200 meter voorbij de 
ingang van de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. 
De bijeenkomst, op zondagmiddag 20 september, 
begint om 16.00 uur, en wordt gehouden ter herinne
ring aan de 'Air Despatchers’ van het Royal Army 
Service Corps die hun leven gaven tijdens de moedige 
pogingen om de luchtlandingstroepen tijdens de Slag 
om Arnhem vanuit de lucht te bevoorraden.
De dienst wordt geleid door de Reverend Don Irvine 
(een ex-Air Despatcher), met medewerking van 
Lieutenant Colonel C. Lawrence, de heer Frank van 
den Bergh en de Aerend Heem Scouting Groep. 
(C. van den Bosch)
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Zoals wij reeds in het maartnummer van de 
Nieuwsbrief aankondigden, zal de jaarlijkse thema
middag deze keer plaats vinden op zaterdag 31 okto
ber 1998. Lokatie: Zalencentrum Lebret aan 
Lebretweg 51 in Oosterbeek.

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, aalmoe
zenier bij de Koninklijke Luchtmacht.
(Foto Berry de Reus)
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Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 -14.00 uur: ontvangst van de leden.
14.00 - 14.45 uur: lezing door de heer Wybo Boersma, 
getiteld 'Geallieerde krijgsgevangenen tijdens de Slag 
om Arnhem'.
14.45 - 15.15 uur: lezing door de heer Marcel Anker, 
getiteld 'Het Duitse krijgsgevangenkamp Stalag XI-B 
in Fallingbostel'
15.15-16.00 uur: PAUZE
16.00 -16.45 uur: Vertoning van videofilms met inter
views met voormalige Britse krijgsgevangenen, en 
films die werden gemaakt bij de bevrijding van Duitse 
krijgsgevangenkampen in 1945.
Ca. 17.00 uur: einde themamiddag
Het thema van deze middag sluit aan op de expositie 
die tot en met 1 november wordt gehouden in het

I n II n

Airborne Museum 'Hartenstein'. Gedurende het 
weekend van de themamiddag is het dus de laatste 
gelegenheid om deze tentoonstelling te bezoeken!

Volgend jaar bestaat ons museum vijftig jaar. Dit 
gegeven en het feit dat onze vereniging een jaar later 
haar twintigste verjaardag viert, zijn voor het bestuur 
en de excursie-commissie reden om een feestelijke 
boottocht te organiseren voor leden, medewerkers 
van het museum, familieleden en kennissen.
Deze dagtocht zal plaatsvinden op zondag 16 mei 
1999. De boot zal vertrekkken vanaf de Rijnkade in 
Arnhem, waarna we naar Pannerden varen om ver
volgens de Waal te volgen tot voorbij Nijmegen. De 
boot keert op het punt waar in september 1944 de his
torische overtocht van de parachutisten van de 82e 
U.S. Airborne Divisie plaats vond. Deze overtocht 
leidde uiteindelijk tot de verovering van de bruggen 
over de Waal bij Nijmegen.
Iedere deelnemer ontvangt een
gids, en onderweg zal op verschillende plaatsen des
kundig commentaar worden gegeven op de gebeurte
nissen die 54 jaar geleden plaats vonden in het gebied 
waarlangs we varen.
Behalve de unieke mogelijkheid om historische plaat
sen vanaf de rivier te bekijken, geeft de tocht u ook de 
gelegenheid te genieten van de mooie natuur langs de 
Rijn en de Waal.
U mag deze keer bij uitzondering uw familie, kennis
sen en partner meenemen. Er is plaats voor ca. 300 
personen.
U krijgt koffie met gebak bij vertrek, en aan boord zal 
een uitgebreide koffietafel worden geserveerd.
De prijs van deze boottocht bedraagt ƒ 47,50 per per
soon en u kunt zich opgeven door middel van een 
inschrijfbiljet dat u bij de volgende nieuwsbrief zult 
aantreffen. Op dit formulier zal worden aangegeven 
hoe en wanneer u de reissom kunt overmaken en zul
len tevens de verdere details zoals plaats, tijd en par- 
keermogelijkheden worden vermeld.
Houd dus zondag 16 mei a.s. vrij voor deze gezellige 
en leerzame bootocht!
(Namens de excursiecommissie, C. van Roekel)
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'Arnhem Veterans' 
schenken bank

Monument voor 
Stirling bemanning
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Tijdens de herbegrafenis van stoffelijke overschotten van 
Britse militairen op 18 september 1998, wordt een van de 
drie kisten naar het nieuwe graf op de Airborne 
Begraafplaats gedragen.
(Foto Berry de Reus)

Sinds 1945 leggen Oosterbeekse schoolkinderen ieder 
jaar tijdens de herdenkingsdienst op de Airborne 
Begraafplaats bloemen op de graven. Uit dankbaar
heid hiervoor hebben de 'Arnhem Veterans' een bank 
geschonken ter ere van alle 'Flower childern'. Op vrij
dag 18 september jl. droeg de voorzitter van de 
'Arnhem 1944 Veteran’s Club', David McPhee, de 
bank, die een plaats heeft gekregen bij de ingang van 
de Airborne Begraafplaats, officieel over. Namens de 
kinderen bedankte de Renkumse burgemeester 
Verlinden de veteranen voor dit geschenk.
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de plechtigheid aanwezig. Zeer bijzonder was het feit 
dat de zoon van George Froud pas twee dagen ervoor 
via een oproep op de BBC televisie was opgespoord. 
The Reverend PJ. Howson, Chaplain to the Forces 
(Army), leidde de dienst op een manier die op alle 
aanwezigen diepe indruk maakte.

In Ministory 57, bij Nieuwsbrief no. 69, werd het ver
haal gedaan over Stirling LJ-883 van 570 Squadron, 
die op 23 september 1944 tijdens een bevoorradings- 
vlucht naar Arnhem werd neergeschoten. Het toestel

Op de ochtend van 18 september jl. werden tijdens 
een korte dienst twee kistjes met de as van de eerder 
dit jaar overleden veteranen Company Sergeant 
Major George Gatland MBE en Lance Corporal 
Harold E. Back op de Airborne Begraafplaats begra
ven. De plechtigheid werd geleid door The Reverend 
J.G. Morrison MBE, die ook op zondag 20 september 
voorging in de grote algemene herdenkingsdienst. 
CSM George Gatland was in september 1944 inge
deeld bij de Support Company van het 11e Para 
Bataljon. Het vliegtuig waarin hij op weg was naar de 
Ginkelse Heide werd westelijk van Wageningen door 
luchtafweer geraakt. Gatland kon het toestel tijdig per 
parachute verlaten en voegde zich later bij de rest van 
de divisie in Oosterbeek. Na de oorlog was hij ieder 
jaar nauw betrokken bij de organisatie van de herden
king van de Slag om Arnhem.
L/Cpl Harold Back maakte in september 1944 deel uit 
van het 2e Para Bataljon. Hij vocht bij de brug, waar 
hij de eerste dagen samen met twee andere soldaten 
een strategische positie bezette op de zolder van het 
hoofdkwartier van Lieutenant Colonel Frost. Toen dat 
gebouw afbrandde en zij van Frost de order kregen 
zich in de tuin in te graven, werden zijn twee kamera
den doodgeschoten. Beek vocht door tot al zijn muni
tie op was. Hij werd door de Duitsers krijgsgevangen 
gemaakt en naar een kamp in Duitsland getranspor
teerd. Daaruit wist hij te ontsnappen, maar werd na 
een korte tijd opnieuw gevangen genomen. In april 
1945 werd hij door de Russen bevrijd.

Herbegravingen op de 
Airborne Begraafplaats
In januari 1994 werden bij graafwerkzaamheden op 
de Sonnenberg in Oosterbeek twee stoffelijke over
schotten van Britse gliderpiloten gevonden. Dankzij 
de inspanningen van de Bergings- en Identificatie 
Dienst van de Koninklijke Landmacht in Bussum, de 
Britse Militaire Attaché, de Commonwealth War 
Graves Commission en het Britse Ministerie van 
Defensie konden deze stoffelijke overschotten wor
den geïdentificeerd. De twee gliderpiloten bleken te 
zijn: Sergeant Lawrence Herbert Howes en Sergeant 
David Thompson, die beiden op 20 september 1944 
waren gesneuveld.
Echter, sinds 1946 lag op de Airborne Begraafplaats 
een graf (18-A-20) dat was gemarkeerd met een steen 
met daarop de naam Lawrence Herbert Howes. 
Blijkbaar was in 1946 bij de identificatie van het stof
felijk overschot dat daar werd begraven een ernstige 
fout gemaakt. Het is helaas niet mogelijk om dit graf 
te openen om alsnog te proberen deze militair te iden
tificeren omdat het Britse Ministerie van Defensie dat 
niet toestaat. Het graf is daarom nu voorzien van een 
steen met daarop de tekst 'A Soldier of the 1939-1945 
War, Known unto God'.
In juli 1997 werd in Oosterbeek opnieuw een stoffelijk 
overschot van een Britse militair ontdekt. Dit gebeur
de bij het aanleggen van een telefoonleiding langs de 
Van Lennepweg, ter hoogte van het huis nummer 14. 
Deze militair kon worden geïdentificeerd als Corporal 
George Froud van het Border Regiment. Hij was daar 
gesneuveld op 21 september 1944.
De hierboven beschreven gebeurtenissen kregen een 
indrukwekkend slot op de middag van 18 september 
1998. Toen vond op de Airborne Begraafplaats in 
Oosterbeek een zeer bijzondere dienst plaats, die 
bestond uit twee gedeelten. Eerst was er een korte 
plechtigheid bij het graf 18-A-20, dat nu toebehoort 
aan een onbekende militair. Hierop volgde de herbe
grafenis met volledige militaire eer van Sergeant 
Howes, Sergeant Thompson en Corporal Froud. Dit 
gebeurde in aanwezigheid van een groot aantal 
belangstellenden. Ook was een aantal familieleden bij
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Onderscheidingen

Evacuatie herdacht 'Arnhem Sacrifice'
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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 septem
ber 1944 door de Duitsers werden doodgeschoten. Hibbert, 
die zelfbij deze actie was betrokken, wist te ontsnappen en 
dook onder.
(Foto Berry de Reus)

Op zondag 20 september jl. werden tijdens de tradi
tionele receptie van de Britse ambassadrice Mrs. R. 
Spencer in restaurant Kleyn Hartensteyn in 
Oosterbeek onderscheidingen uitgereikt aan drie 
leden van onze vereniging.
De heer A. Groeneweg, vice-voorzitter van de 
Stichting Airborne Museum, werd 'Officer of the 
Order of the British Empire' (OBE) als erkenning voor 
het werk dat hij al vele jaren doet voor het museum in 
huize Hartenstein. De heer W.J.M. Duyts werd 
benoemd tot 'Member of the Order of the British 
Empire' (MBE) voor zijn arbeid als secretaris van de 
Stichting Airborne Museum, en voor het feit dat hij 
jarenlang een belangrijke rol speelde bij de organisatie 
van de jaarlijkse dropping van militairen van het 10e 
Para Bataljon boven de Ginkelse Heide. De heer H. 
Duinhoven kreeg een MBE voor zijn inzet als voorzit
ter van de Vereniging Nederland-Engeland, en voor 
zijn werk voor de veteranen.

Nog steeds geen spoor 
van jachthoorn Frost
Bijna een jaar nadat de jachthoorn van Lieutenant 
Colonel John Frost door de heer Oosterwijk aan het 
Airborne Museum 'Hartenstein’ was geschonken (zie 
Nieuwsbrief No. 68), is dit unieke museumstuk bij een 
inbraak gestolen. In de nacht van 13 op 14 augustus jl. 
werd een ruit van het museum ingeslagen, waarna de 
dief het glas van de aanwinstenvitrine vernielde, en er 
met de hoorn vandoor ging. Gewaarschuwd door het 
inbraakalarm was conservator Berry de Reus snel ter 
plaatse, maar de dader was verdwenen. Ondanks 
intensief speurwerk is de jachthoorn nog steeds zoek.

Tony Hibbert schenkt rapporten
De 'Leader of the Pilgrimage', Major Tony Hibbert, 
heeft op 17 september jl. een complete set Britse rap
porten over de Slag om Arnhem geschonken aan het 
Airborne Museum. Deze officiële verslagen bevatten 
een grote hoeveelheid informatie over de planning en 
de uitvoering van de operaties bij Arnhem in septem
ber 1944. Ze zullen worden opgenomen in de biblio
theek van het museum.

Op 18 april 1995, vijftig jaar na de bevrijding van 
Arnhem, werd een plaquette onthuld op de hoek van 
de Jansbuitensingel/Apeldoornseweg, als herinne
ring aan de evacuatie van de Gelderse hoofdstad. Dit 
jaar werd daar voor het eerst een officiële bijeenkomst 
gehouden, waarbij door verschillende mensen, onder 
wie de Arnhemse burgemeester P. Schoften, bloemen 
werden gelegd. Naar verwachting zal deze bloemleg- 
ging een jaarlijks terugkerende gebeurtenis worden.

kwam neer in de bossen bij Planken Wambuis, tussen 
Oosterbeek en Ede.
Op initiatief van ons lid Cees van den Bosch, die al 
enige jaren bezig is met een onderzoek naar deze 
Stirling, is nu een eenvoudig monument opgericht op 
de plaats van de crash. Het gedenkteken werd op 6 
september jl. onthuld door Christine Watkins, de zus
ter van de omgekomen piloot, Flying Officer William 
Kirkham. Het monument bestaat uit een houten blok, 
met daarop een tekstplaat met onder meer alle namen 
van de bemanningsleden.
De Vereniging Natuurmonumenten, van wie het ter
rein is, verleende alle mogelijke medewerking. 
Machiel Bosch, opzichter Zuidwest Veluwe, was van
af het begin enthousiast over het idee, en hij assisteer
de Cees van den Bosch bij de werkzaamheden die 
nodig waren voor de plaatsing van het gedenkteken.

Onlangs verscheen het boek 'Arnhem Sacrifice', dat 
werd geschreven door ons lid Colin Cummings uit 
Groot-Brittannië. Het boek bevat een opsomming van 
de logistieke gegevens met betrekking tot de le 
Airborne Divisie en de luchtstrijdkrachten die deelna
men aan de Slag om Arnhem. Het is geen leesboek 
maar een soort vademecum, net zoals 'Who was Who' 
en de 'Roll of Honour'. Het is onvermijdelijk dat op 
sommige gebieden een kleine overlap is tussen deze 
drie boeken, maar de auteurs hebben wel informatie 
uitgewisseld en zorgvuldig hun terreinen afgeba
kend.
'Arnhem Sacrifice' behandelt de volgende onderwer
pen. Hoofdstuk 1: De organisatie van het Allied 
Airborne Corps, met achtereenvolgens de structuren 
van het lst Allied Airborne Army, de Ist British 
Airborne Division, de brigades, bataljons, dienstvak
ken en alle bij Arnhem ingezette kleinere eenheden. 
Verder geeft dit chapiter een overzicht van de com
mandostructuur van de verschillende eenheden. 
Hoofdstuk 2 is gewijd aan 'The Air Transport Forces



’Pitkin’ gids over Arnhem
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'In het Spoor van
Market Garden'
Het Market Garden Comité in Den Dongen (Brabant) 
heeft onlangs een boekje uitgegeven getiteld 'In het 
Spoor van Market Garden, Monumenten en 
Gedenktekens in Noord-Brabant'.
Door middel van kleurenfoto's en begeleidende tekst 
wordt een overzicht gegeven van alle 'Market Garden' 
monumenten en gedenktekens in de genoemde pro
vincie. De fraaie publicatie bevat 64 pagina's en 55 
kleurenfoto's, en de tekst is zowel in het Nederlands 
als in het Engels.
U kunt in het bezit komen van dit zeer informatieve 
boekje door overmaking van ƒ 18,50 (dit is inclusief 
portokosten) op Raborekening 1069.18.680 van het 
Market Garden Comité in Den Dungen, onder ver
melding van 'monumentenboekje'. Het wordt u dan 
zo spoedig mogelijk toegestuurd.

In samenwerking met het Airborne Museum heeft de 
uitgeverij Pitkin in Engeland een battlefieldgids uitge
geven over de Slag om Arnhem. De Pitkin uitgeverij is 
gespecialiseerd in gidsen over historische plaatsen. 
Deze uitgave over Arnhem is van de hand van Martin 
M. Evans. Het is een fraai en kleurig boekje, waarin in 
22 pagina's de geschiedenis van de slag verteld wordt. 
Foto's in zwart-wit en kleur ondersteunen het verhaal. 
Een aantal duidelijke kaarten maakt het mogelijk de 
verschillende punten op het slagveld zelf terug te vin
den.
Het boekje, waarvan zowel een Nederlandse als een 
Engelse editie verscheen, zal mede door zijn lage prijs 
(ƒ 7,95) zijn weg naar de bezoekers van het museum 
zeker vinden. Het is uiteraard te koop in het Airborne 
Museum.
(W. Boersma)

Foto's van De Booys 
tentoongesteld
In hel Gemeentearchief in Arnhem is een kleine expo
sitie ingericht van foto's van de bekende Arnhemse 
fotograaf De Booys.
Na de Slag om Arnhem werd de gehele westelijke 
Veluwezoom op last van de Duitsers geëvacueerd, 
waarbij ruim 150.000 mensen gedwongen werden 
elders een heenkomen te zoeken. Slechts een klein 
aantal burgers kon met een speciale vergunning ach
terblijven, zoals een groep brandweerlieden en enkele 
mensen die in Arnhem opruimingswerk verrichtten 
of belast waren met allerlei technische taken. Een van 
hen was de heer P.J. de Booys, die met een bewijs op 
zak dat hij werkzaamheden verrichtte ten behoeve 
van de waterleiding - waar in werkelijkheid niets van 
waar was - zich betrekkelijk vrij in de verlaten stad 
kon bewegen.
Duitse patrouilles lieten hem ongemoeid. Dat zouden 
ze stellig niet hebben gedaan als ze hadden geweten 
dat hij een fototoestel bij zich had, en overal, als het 
maar even kon, opnamen maakte. Hij fotografeerde 
de ravage: leegstaande huizen, stukgeschoten voer
tuigen, uitgebrande winkels, de verwoeste Grote 
Kerk, en eindeloze hopen puin. Een verbijsterende 
documentatie van de teloorgang van een stad.
Nog veel verbijsterender waren de foto's die De Booys 
met levensgevaar maakte van de georganiseerde 
plundering door Duitse militairen - het 
'Feldwirtschaftskommando 10', dat industrievoorra- 
den, machines en bedrijfsinventarissen ophaalde - en 
de civiele 'Bergungskommandos' uit Düsseldorf, 
Westfalen en Essen die stelselmatig wijk voor wijk, 
straat voor straat, het huisraad uit de verlaten wonin
gen verzamelde en afvoerde.
Deze uitgebreide, absoluut unieke 'reportage' van een 
oorlogsmisdaad, die De Booys onder vaak heel moei
lijke omstandigheden maakte, is in 1946 als bewijsma
teriaal bij de stukken voor het proces in Neurenberg 
gevoegd.
Ook na de bevrijding bleef De Booys in de gehavende 
stad fotograferen. Interessant zijn de beelden van de 
wederopbouw en het langzaam weer op gang komen 
van het normale leven. Ook die foto's zijn, hoewel niet 
uniek, vaak heel bijzonder.
De expositie van de foto's van De Booys werd op 17 
september jl. geopend in het bijzijn van de fotograaf 
zelf, die op 3 oktober jl. zijn honderdste verjaardag 
vierde. De tentoonstelling, die duurt tot en met 27 
november 1998, is op werkdagen tussen 10.30 uur en 
16.30 uur te zien in het Gemeentearchief van Arnhem, 
Westervoortsedijk 2.

and the Airlift'. Hierin worden zowel de Britse als de 
Amerikaanse eenheden beschreven. Hoofdstuk 3 han
delt over de onderscheidingen die na 'Arnhem' zijn 
uitgereikt. Bijzonder is het dat ook worden genoemd 
degenen die wel genomineerd werden, maar aan wie 
de onderscheiding uiteindelijk niet werden toege
kend. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de vliegtuigbeman- 
ningen en de despatchers die tijdens de Slag om 
Arnhem hun inzet met de dood moesten bekopen. 
Zonder te overdrijven kan ik zeggen dat dit een van 
de waardevolste uitgaven over 'Arnhem' is die ik 
onder ogen kreeg. Het is helder geschreven en zeer 
informatief. Het mag een sympathiek gebaar worden 
genoemd dat de auteur alle baten afstaat aan het 
Airborne Forces Museum (Aldershot), het Museum of 
Army Flying (Middle Wallop) en het Airborne 
Museum (Oosterbeek).
'Arnhem Sacrifice' werd uitgegeven door Nimbus 
Publishing, PO Box 3, Yelvertoft, Northhampton NN6 
6ZE, Engeland. Het boek bevat 246 pagina's, en kost 
in Nederland ƒ 54,50. Het is verkrijgbaar in het 
Airborne Museum.
(C. van Roekel)

Bericht van de penningmeester
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de acceptgirokaart 
voor de betaling van de contributie voor 1999. Zoals 
op de Algemene Ledenvergadering van dit jaar is 
besloten, kost vanaf heden een individueel lidmaat
schap f 30,- en een gezinslidmaatschap f 40,-. U wordt 
vriendelijk verzocht uw contributie zo spoedig moge
lijk over te maken.
(É. van der Meiden, penningmeester)
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19e Algemene Ledenvergadering
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de 19e 
Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering 
van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum Oosterbeek op zaterdag 10 april 1999. 
De bijeenkomst zal worden gehouden in 
Zalencentrum Lebret, Lebretweg 51 Oosterbeek (tel.: 
026-3333168), aanvang 14.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uil:
1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van

4 april 1998
3. Algemeen Verslag 1998
4. Financieel Verslag 1998

Na afloop van de Jaarvergadering op 10 april a.s. zal 
ons lid Marcel Anker een lezig houden getiteld 'Het 
Duitse krijgsgevangenkamp Stalag XI-B in 
Fallingbostel'. In dit kamp hebben veel militairen die 
bij Arnhem hadden gevochten, gevangen gezeten. 
Marcel Anker zou deze lezing oorspronkelijk houden 
op de themadag op 31 oktober van het vorige jaar, 
maar hij was toen onverwachts door familie-omstan- 
digheden verhinderd.

Op de plaats in de bossen van Planken Wambuis, waar op 
23 september 1944 Stirling L/-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 
teken. Zie ook Nieuwsbrief 71 en 72.
(foto Luc Enting, Lunleren)
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Ad. 4: De financiële stukken treft u bijgaand aan. 
Ad. 5: Het verslag van de Kascommissie zal een half 
uur voor de aanvang van de vergadering ter inzage 
liggen.
Ad. 7: Aan de beurt van aftreden zijn de heren C. van 
Roekel en E. Wijnhoud. Beiden stellen zich herkies
baar. Tussentijds zal aftreden de heer J. Smits. Het 
bestuur stelt voor de heer C.C. van den Bosch uit 
Arnhem zitting te laten nemen in het bestuur.
Volgens artikel 8 van de Statuten kunnen leden tegen
kandidaten stellen. Een voordracht hiertoe dient 
uiterlijk tien dagen voor de vergadering schriftelijk bij 
de secretaresse (Sportweg 2, 3871 HH Hoevelaken) te 
worden ingediend, ondertekend door minstens tien 
leden, en vergezeld van een bereidverklaring van de 
kandidaat, die lid moet zijn van onze vereniging en 
meerderjarig.

5. Verslag Kascommissie
6. Begroting 1999
7. Bestuursverkiezing
8. Benoeming reservelid Kascommissie
9. Rondvraag
10. Sluiting

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 april 
1998 stelden de aftredende bestuursleden mevr. J.M. 
de Langen en de heer W.T.B. de Ruyter zich herkies
baar, en zij werden opnieuw benoemd.
Twaalf maal werd vergaderd, en enkele bestuursle-
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Unieke boottocht op 16 mei a.s.
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50 jaar Airborne Museum 
'Hartenstein'

M. Anker zijn lezig 
kamp Fallingbostel

te lang met 
unieke kans!
(C. van Roekel)

, Het 
voor

Door middel van een deelnameformulier bij deze 
nieuwsbrief kunt u zich opgeven voor een unieke 
boottocht, met een route die loopt vanaf Arnhem, via 
de Rijn, het Pannerdens Kanaal en de Waal tot voorbij 
Nijmegen, en weer terug. In het kader van ons nade
rende 20-jarige bestaan als Vriendenvereniging en het 
feit dat ons museum dit jaar haar 50e verjaardag viert, 
bieden wij u deze bijzondere dagtocht, die niet op de 
programma's van de rederijen voorkomt, aan.
Behalve langs vele plaatsen die een belangrijke rol 
speelden tijdens Operatie Market Garden, voert deze 
tocht u langs een van de mooiste gebieden van ons 
land en kunt u kennis maken met de internationale 
waterwegen, die zo'n grote rol spelen in onze econo
mie.
Iedereen - ook niet-leden - is welkom! U mag dus op 
het bijgesloten deelnameformulier ook plaatsen reser
veren voor partner, kinderen of kennissen. Wacht niet 

uw opgave, en maak gebruik van deze

aktiviteiten in dit jaar zul- 
dit jubileum staan. Een

Normandië-reizigers opgelet!
De voorbereidingen voor de tocht naar Normandië 
verlopen voorspoedig. De besprekingen omtrent 
logies en verblijf zijn afgerond en het programma is 
vastgesteld. Op het moment wordt gewerkt aan de 
samenstelling van een uitgebreide excursiegids. 
Wij stellen ons voor om met alle deelnemers een voor
bespreking te houden, en wij verwachten hen daar
voor op vrijdag 7 mei a.s. om 20.00 uur in het 
Airborne Museum. Bij die gelegenheid zal het pro
gramma worden doorgenomen en zullen de excursie- 
gidsen worden uitgereikt. Aan de hand van een aantal 
videofilms over D-Day zal het onderwerp worden 
ingeleid. Wij hopen de betrokkenen op het aangege
ven tijdstip te mogen ontmoeten.
Voor 1 maart 1999 dient het restant van het excursie- 
geld op postbankrekening 6547590 t.n.v. de 
Vereniging Vrienden Airborne Museum - Excursie - te 
Oosterbeek te zijn gestort, in verband met de door ons 
te verrichten aanbetalingen.
(Namens de excursie-commissie Normandië,
C. van Roekel)

In 1949 werd het Airborne Museum opgericht, 
was toen onderdeel van de Stichting 
Heemkunde in de Gemeente Renkum. Het museum 
weid eerst ondergebracht in een houten barak op de 
binnenplaats van het grotendeels verwoeste Kasteel 
Doorwerth. Na enige tijd verhuisde de expositie naar 
de voormalige stallen van het kasteel. Een snelle 
rekensom leert ons dat in 1999 het Airborne Museum 
dus 50 jaar bestaat. Tal van 
len dan ook in het kader van 
overzicht volgt hieronder.

den hielden een aantal vergaderingen met de werk
groepen 'Publicaties' en 'Evenementen'. Als vertegen
woordiger van het Stichtingsbestuur was de heer W. 
Boersma bij onze vergaderingen aanwezig, en zijn 
inbreng werd door ons zeer op prijs gesteld. 
Ledenbestand. We begonnen het jaar met 1282 leden. 
Helaas ontvielen ons door overlijden 13 leden t.w. de 
dames C.N. van Dijke, T. Klaassen-Keller en de heren 
G. van Brenk, M.F. Kelderman. M.A. ten Hom, Ph. 
Zwijnenberg, G.A. Versteegh, J.A. Jaspers, G. 
Gatland, R.J. Brough, R. Cook, E.C. Wedgbury en 
W.G. Fillingham.
Gedurende 1998 werden 83 leden wegens opzegging 
of het niet betalen van het lidmaatschap afgevoerd 
van de ledenlijst. Dankzij 153 nieuwe leden sloten we 
het jaar af met 1339 leden.
Nieuwsbrieven. Dankzij de inspanning van de redak- 
tie en de hulp van een aantal leden die altijd behulp
zaam zijn bij het verzendklaar maken, was het weer 
mogelijk vier nieuwsbrieven met mini-stories te laten 
verschijnen.
Werkgroepen. De werkgroep 'Evenementen' is in het 
afgelopen jaar zeer aktief bezig geweest met het orga
niseren van de excursie en de themadag (zie hieron
der), en de werkgroep 'Publikaties' adviseerde bij de 
produktie van het boek 'Verscheurde Horizon'. 
Voor het Scholenproject, waarmee aan de jeugd voor
lichting wordt gegeven over de Slag om Arnhem, 
blijft zowel in het binnen- als het buitenland veel 
belangstelling bestaan. Meer dan 3000 kinderen 
bezochten in dit kader het Airborne Museum. Ook de 
Stichting Airborne Herdenkingen verleende weer 
haar medewerking aan dit educatieve project.
Excursie/Themamiddag. De fietsexcursie op 13 juni, 
die als thema had 'de 4e Para Brigade', was een succes, 
vooral dankzij de inzet van de werkgroep 
'Evenementen'.
De themadag op 31 oktober in Zalencentrum Lebret, 
waarbij de heer W. Boersma een lezing hield over 
geallieerde krijgsgevangenen na de Slag om Arnhem, 
werd door veel leden bezocht. Helaas moest de heer 

over het Duitse krijgsgevangen
om persoonlijke redenen uitstel

len. In plaats daarvan vertelde de heer Boersma het 
een en ander over het Airborne Museum.
De speciale Battlefieldtour, die op 6 juni werd georga
niseerd door de heer Boersma van de Stichting 
Airborne Museum, was zo'n succes dat deze herhaald 
werd op 12 september.
Schenkingen aan het Airborne Museum waren het 
afgelopen jaar een Radioset WS no. 18, een uniform en 
uitrustingsstukken, en een bijdrage in de kosten voor 
een onderzoek over een toekomstvisie voor het 
Airborne Museum.
Nieuwe verkoopartikelen waren de boeken 'Krijt 
onder de schoenen' van ons lid de heer W. van 
Houten en 'Verscheurde Horizon' van de heer C. van 
Roekel.
Verkoopstands werden gehouden op de Algemene 
Ledenvergadering, de themamiddag, de Open Dagen 
van de Koninklijke Luchtmacht, de Airborne Wandel
tocht, de Verzetsdag en de Pegasuswandeltocht. De 
opbrengst bedroeg voor de Vereniging f 3709,50. 
Al met al was 1998 een goed jaar.
(M. de Langen, secretaresse)
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Stuk van Pack Howitser 
gevonden Materiaal uit Huize De Tafelberg 

in veiligheid gebracht

1

10 en 11 april: Landelijk Museumweekend. Onder lei
ding van gidsen wordt de 'Perimeter wandelroute' 
gelopen. Start 12.00,14.00 en 15.00 uur. Afstand 5 km. 
Gidsen geven uitleg. Gratis wandelroute voor iedere 
deelnemer. Het museum geeft dat weekend korting 
op de entree. Als leden van de vereniging als gids wil
len optreden, kunnen ze zich opgeven bij het muse
um. De leiding van de battlefieldtours is in handen 
van de heer A. Groeneweg.
16 april - 1 november: 'Ontsnapt van de Veluwe’. 
Tentoonstelling over de ontsnapping op 22/23 okto
ber 1944 van 138 militairen van de le Airborne Divisie 
en van andere geallieerde eenheden, samen met enke
le Nederlandse burgers, van de Veluwe naar bevrijd 
gebied.
8 mei: Landelijke Fietsdag. Deelnemers aan de VVV- 
fietsroute kunnen tegen groepstarief het Airborne 
Museum bezoeken.
21 mei - 20 juni: 'Invasie ’44-'99'. Leden van de 
Documentatiegroep '40-'45 tonen materiaal uit hun 
collectie met betrekking tot de invasie in Normandië 
op 6 juni 1944.
15 mei: De inmiddels traditionele boekenbeurs in het 
Airborne Museum van tweedehands boeken en docu
menten met betrekking tot de 2e Wereldoorlog. 
Deelname van o.m. de WAM (de heer O. Luursema) 
en leden van de Documentatiegroep '40-'45.
19 juni: Battlefieldtour. Onder leiding van gidsen 
wordt eerst een bezoek gebracht aan het Airborne 
Museum, gevolgd door een busrit en een wandeling 
over het voormalige gevechtsterrein. Aanvang 10.00 
uur in het museum. Einde van de Battlefieldtour ca. 
16.30 uur. Kosten f 52,50, inclusief lunch en informa
tiemap. Opgave door storting van f 52,50 op giro 
2494354 t.n.v. W. Boersma te Ede, onder vermelding 
van 'Battlefieldtour juni'. Er zijn 47 plaatsen.
(W. Boersma)

Noot van de redaktie: Deze artillerie werd tijdens de 
Slag om Arnhem gebruikt door het Ist Airlanding 
Light Regiment, Royal Artillery. De twee Troops van 
No.1 Battery, die op 17 september 1944 waren geland, 
werden een dag later verplaatst van hun posities ten 
zuidoosten van landingsterrein ’Z' naar de oostelijke 
en zuidoostelijke rand van het bouwland tussen Hotel 
de Bilderberg en de Valkenburglaan. Sergeant Dennis 
Smith van de Army Film and Photographic Unit, 
maakte twee foto's van een kanon van deze eenheid in 
aktie op die plaats.
In de middag van 19 september kreeg No.1 Battery 
het bevel om de Bilderberg te verlaten, en nieuwe 
posities in te nemen in Oosterbeek-Laag: A-Troop ten 
noorden van de Concertzaal en B-Troop ten zuiden 
van wasserij Van Hofwegen bij de Ploegseweg. Daar 
bleven ze tot het einde van de slag.

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.
(foto Dick Timmerman, Arnhem)

Op zaterdag 10 oktober 1998 werd tijdens een militair- 
archeologisch onderzoek langs een wandelpad bij de 
Valkenburglaan in Oosterbeek een unieke vondst 
gedaan. Bij het graven stuitten de onderzoekers op 
een droppingscontainer, waar het stootkussen en het 
houten plankje met de lampjes en de batterijen nog 
aanzaten. Bij de container vond men andere WO II 
attributen, zoals een Duitse 5 cm huls, patronen, een 
Duitse zaklamp en een stengunmagazijn. Toen de 
container uit de grond verwijderd was, bleek er nog 
een groot brok metaal in het gegraven gat te liggen. 
Het was een stuk gegoten staal van 50 kilogram, met 
twee handvatten, dat door de kenners direkt werd 
geïdentificeerd als het afdekstuk van de loop van een 
75mm Pack Howitser.
Nog niet eerder is in Oosterbeek zo'n groot compleet 
onderdeel hiervan gevonden. De kanonnen zijn voor
al bekend van hun posities die zij gedurende het 
grootste deel van de Slag om Arnhem innamen in de 
weilanden en bouwlanden rond de Oude Kerk in 
Oosterbeek-Laag.
(Dick Timmerman)

Op 1 januari jl. is Huize De Tafelberg in Oosterbeek in 
andere handen overgegaan. Vijftig jaar was het 
gebouw in bezit van de paters van de Sociëteit voor 
Afrikaanse Missiën, maar die hebben het nu verkocht. 
De laatste bewoners vertrokken op 21 december naar 
onder andere Cadier en Keer in Limburg.
Zoals degenen die het gebouw wel eens bezochten 
weten, hingen er in de hal foto’s en een plaquette die 
herinnerden aan september 1944, toen het gebouw 
fungeerde als noodhospitaal, en aan zomer 1945, toen 
het werd gebruikt bij de opnamen van de film 'Theirs 
is the Glory'.
Om diefstal van deze bijzondere souveniers te vermij
den, zijn ze kort voor het vertrek van de bewoners 
weggehaald uit De Tafelberg en op een veilige plaats 
in het Airborne Museum opgeslagen.
Volgens de laatste berichten bestaan er plannen om 
op de plaats van de Tafelberg 21 luxe appartementen 
te bouwen, waarbij ernaar zal worden gestreefd de 
karakteristieke voorgevel en de hal met de trap van 
het huidige gebouw te sparen.



Medewerking gevraagd
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Bericht van de Penningmeester
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Voor leden in Nederland:
Individueel Lidmaatschap: f30,-;
Gezinslidmaatschap: f 40,-;
Lid voor het Leven: f 400,-.

De meesten van onze leden hebben inmiddels de con
tributie voor 1999 overgemaakt en zij vinden hun lid
maatschapskaart bij deze nieuwsbrief gevoegd. Leden 
die nog niet hebben betaald, wordt vriendelijk doch 
dringend verzocht dit zo snel mogelijk te doen, daar 
anders wordt aangenomen dat men geen prijs meer 
stelt op het lidmaatschap van de’ vereniging. Men 
wordt dan automatisch uitgeschreven uit het ledenbe
stand.

Leden elders in Europa betalen voor een Individueel 
Lidmaatschap f 35,- en leden buiten Europa f 50,-. Zij 
kunnen hun betaling in Nederlandse guldens over
maken naar de Society of Friends of the Airborne 
Museum, ABN-AMRO BANK, Postbox 46, 6860 AA, 
Oosterbeek, The Netherlands, Account number 
53.66.21.128.
(E. van de Meiden, penningmeester)

De per 1/1/1999 geldende contributiebedragen vol
gen hieronder.

Van Brigadier Frank Steers uit Engeland ontvingen 
wij de volgende oproep:
Er wordt op dit moment gewerkt aan een onderzoek 
naar de logistieke ondersteuning ('Logistic Support') 
van de le Airborne Divisie. Graag zou ik in kontakt 
komen met voormalige leden van het Royal Army 
Service Corps (RASC), met inbegrip van de Air 
Despatch, van het Royal Army Ordnance Corps 
(RAOC) en het Army Catering Corps.
Alle informatie over bovenstaande eenheden, hoe 
bescheiden ook, kan waardevol zijn voor het onder
zoek. In het bijzonder zoek ik voormalige koks of 
anderen die zorgden voor de voedselvoorziening. 
Gegevens over deze militairen zijn moeilijk te vinden 
omdat ze waren ingedeeld bij de verschillende eenhe
den van de divisie.
Iedereen die namen weet of andere relevante gege
vens heeft, kan kontakt opnemen met Brigadier Frank 
Steers MBE, 9 Goldfinch Close, Paddock Wood, Kent 
TN12 6XW, Engeland, telefoon 01264-363582, E-mail 
101706.1162@Compuserve.com.

Voor leden in Engeland: Individueel Lidmaatschap. 
10 Engelse Ponden; Gezinslidmaatschap: 13 Engelse 
Ponden; Lid voor het Leven: 125 Engelse Ponden. In 
Engeland kan de contributie (in ponden) worden 
betaald aan de Society of Friends of the Airborne 
Museum, Lloyds Bank, Paignton, Devon TQ3 3ER, 
Account number 7136514.

'Gevangen op de Veluwe'
Onder bovenstaande titel verscheen in oktober van 
het vorige jaar een door de heer Wolter Noordman uit 
Heerde geschreven boek over operatie Pegasus 2. 
Deze operatie vond plaats op 18 november 1944 en 
had tot doel een groep van bijna honderd geallieerde 
piloten en airborne soldaten over de Rijn naar de 
eigen linies terug te brengen. De luchtmacht-militai- 
ren hadden veelal een noodlanding in Nederland 
gemaakt, de airborne soldaten waren na de mislukte 
Slag om Arnhem achtergebleven op de Veluwe. 
Eerder, op 22 oktober 1944, was een groep van 138 
militairen bij Renkum over de Rijn ontsnapt. Dit was 
operatie Pegasus 1. Operatie Pegasus 2 werd door 
allerlei oorzaken een mislukking. Slechts zeven man 
slaagden erin over de Rijn te komen. Van de overigen 
sneuvelden er zeven. Circa dertig man raakten al dan 
niet gewond in Duitse krijgsgevangenschap. De ove
rigen zagen kans weer in kontakt te komen met het 
Verzet.
Acht jaar lang heeft de heer Noordman onderzoek 
gedaan naar de achtergronden van deze operatie. In 
totaal heeft hij de ontsnappingsverhalen van 51 man 
nagetrokken. Het opnemen van al deze verslagen zou 
echter een ingewikkeld en onleesbaar boek hebben 
opgeleverd. Daarom heeft de auteur acht geschiede
nissen van militairen, die hun weg op de Veluwe pro
beerden te vinden, uitgekozen. Hieronder zijn zowel 
piloten als airborne soldaten. De verhalen zijn zoda
nig geschreven dat de militairen zelf aan het woord 
worden gelaten. De verschillende geschiedenissen 
gaan soms in elkaar over en geven een goed beeld van 
de werkzaamheden van het Verzet in Midden- 
Nederland. We komen verschillende bekende namen

Hopelijk wordt wanneer het nieuwe appartementen
complex gereed is, voor de plaquette en de foto's een 
plaats gevonden in de hal van het gebouw.

in het boek tegen, zoals Brigadier Hackett, kapitein 
Noble (RAMC), Tex Banwell en luitenant Du Bois 
(SAS).
Na het mislukken van operatie Pegasus 2 werd een 
aantal alsnog via de Biesbosch of elders over de Rijn 
gebracht. 'Gevangen op de Veluwe' laat vooral zien 
hoe de Veluwse bevolking zich ingezet heeft bij het 
verbergen en verplaatsen van deze geallieerde militai
ren. Zonder hulp van het Verzet waren ongetwijfeld 
veel meer militairen in Duitse krijgsgevangenschap 
geraakt.
Het boek is ruim voorzien van voetnoten en geeft een 
uitgebreide bronvermelding, iets wat in andere publi- 
katies helaas vaak ontbreekt. Een boek om in de win
ter bij de open haard te lezen!
'Gevangen op de Veluwe' door Wolter Noordman 
werd uitgegeven door Voorhoeve in Kampen. Het 
heeft 192 pagina's en is geïllustreerd. De prijs 
bedraagt f 29,50.
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en 
Airborne Museum in Oosterbeek.
(W. Boersma)

De contributie kan in Nederland worden overge
maakt op postbankrekening 4403641, ten name van de 
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, 
St. Bernulphusstraat 8, 6861 GS Oosterbeek.

mailto:101706.1162@Compuserve.com
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Bij de opening van de expositie 'Ontsnapping over de Rijn' 
in hel Airborne Museum 'Hartenstein' op 16 april 1999, 
waren ook Job en Maarten van den Bent aanwezig. Zij 
waren in het najaar van 1944 nauw betrokken bij de orga
nisatie van de Pegasus operaties. Hier ontvangen zij vnn 
museumstichtingsvoorzitter J.W.A.M. Vertinden (tweede 
van rechts) een exemplaar van het boekje 'Ontsnapping 
over de Rijn'. Rechts de heer Wi/bo Boersma, de organisator 
van de expositie.
(foto: Berry de Reus)
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Vanaf 20 maart 1982 was Jan Smits onze voorzitter. 
Zijn rust, weloverwogen oordeel, vriendelijkheid en 
betrokkenheid zijn van doorslaggevende betekenis 
geweest voor de sterke groei die onze vereniging 
heeft doorgemaakt. Van een clubje enthousiastelingen 
zijn we ontwikkeld naar een actieve vereniging met 
1200 leden, in binnen- en buitenland. Daarvoor zijn 
we Jan veel dank verschuldigd.
Nadat hij, geplaagd door gezondheidsklachten, te 
kennen had gegeven zijn functie neer te leggen, is tij
dens de afgelopen jaarvergadering het voorstel aan
genomen hem te benoemen tot erelid. Vanwege Jans 
gezondheid was het niet mogelijk hem tijdens die 
ledenbijeenkomst of de boottocht als zodanig te hul
digen. Robert Voskuil, Wim de Ruijter en ondergete
kende hebben hem thuis opgezocht, en hem de eer
volle benoeming meegedeeld.
In de volgende Nieuwsbrief zullen wij hierover 
berichten.
(C. van Roekel)

J

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 april 
jl. is ons lid Cees van den Bosch (51) uit Arnhem toe
getreden tot het bestuur van de Vereniging Vrienden 
van het Airborne Museum. Hij zal o.a. het bestuur in 
de Commissie Publikaties vertegenwoordigen.
De bloemleggingen op de Airborne Begraafplaats 
waaraan hij deelnam tijdens zijn schooltijd in 
Oosterbeek, waren voor hem het begin van zijn 
belangstelling voor de Slag om Arnhem.
Vooral de rol van de Royal Air Force heeft zijn

10 april jl. kenbaar gemaakt. Ik doe dit werk voor mijn 
plezier, en zolang dit mogelijk is en mijn gezondheid 
het toelaat, kunt u op mij rekenen. Het is mijn bedoe
ling u in iedere nieuwsbrief op de hoogte te houden 
van onze ervaringen en plannen.
(C. van Roekel)

In de bestuursvergadering van 16 april jl. zijn de func
ties in ons bestuur opnieuw verdeeld. Het vertrek van 
Jan Smits, onze voorzitter, en de komst van Cees van 
den Bosch als nieuw bestuurslid, maakten dit wense
lijk.
Het bestuur ziet er nu als volgt uit. Voorzitter: Chris 
van Roekel, secretaresse: Mieke de Langen, penning
meester: Erik van der Meiden, en de 'gewone' 
bestuursleden Eugène Wijnhoud (evenementen), 
Robert Voskuil (redaktie Nieuwsbrief), Wim de 
Ruijter (fotowerk), en Cees van den Bosch (publika
ties).
Mij is dus de eer te beurt gevallen uw vereniging in de 
komende tijd te leiden. Ik zal dit met plezier en 
enthousiasme doen gedurende een periode van vier 
jaar, of korter indien noodzakelijk. Deze wens heb ik 
zowel in ons bestuur als in de jaarvergadering van



Ontsnapping over de Rijn

Boekje over Pegasus I en II
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Drie vrijwilligers
'Ontsnapping over
helaas op 17 februari 1999 overleed, Jaap Jansen en Theo 
Diepenbroek.
(foto: Roland Boekhorst)

men-opdracht een aanvulling gemaakt op het 
bestaande scholenproject.
De tentoonstelling 'Ontsnapping over de Rijn’ is tot 31 
oktober te zien in het Airborne Museum.
(W. Boersma)

interesse. Daarbij gaat het hem niet alleen om de 
vliegtuigbemanningen, maar vooral ook om de inzet 
van de Air Despatchers van het Royal Army Service 
Corps (RASC), die de voorraden tijdens de 'supply 
missions' moesten afwerpen.
Als Nederlands lid van de British Air Despatch 
Association is hij niet alleen geïnteresseerd in de 
geschiedenis van de RASC, maar ook het hedendaagse 
Royal Logistic Corps boeit hem zeer.
Op de voorpagina van de vorige nieuwsbrief stond 
een foto van Cees van den Bosch bij de onhulling van 
een monumentje voor een op 23 september 1944 tus
sen Arnhem en Ede neergekomen Stirling bevoor- 
radingsvliegtuig.

Ter gelegenheid van de expositie 'Ontsnapping over 
de Rijn' in het Airborne Museum, is een herdruk ver
schenen van de herinneringen van majoor Digby 
Tatham Warter. De oorspronkelijke uitgave verscheen 
in de Engelse taal in 1991 onder de titel 'Dutch 
Courage and Pegasus'. Door de zeer beperkte oplage 
was dit boekje binnen korte lijd uitverkocht.
Van de nieuwe, uitgebreide uitgave, die werd samen
gesteld door Robert Sigmond en Cees van den Bosch, 
verschenen zowel een Nederlandse editie ('Ont
snapping over de Rijn') als een Engelse editie ('Escape 
across the Rhine').
Het verhaal van Tatham Warter begint op 21 septem
ber 1944, wanneer hij, nadat de strijd bij de brug in 
Arnhem voorbij is, krijgsgevangen wordt gemaakt. 
Hij weet al snel te ontsnappen, en wordt in de daarop 
volgende weken door het Edese Verzet verzet verbor
gen gehouden. In die periode worden de plannen 
voor operatie Pegasus I gemaakt. De auteur geeft 
daarvan een gedetailleerd beeld, evenals van zijn 
leven als onderduiker. Operatie Pegasus 1 wordt een 
groot succes, en Tatham Warter beschrijft op aan
schouwelijke wijze het verloop van deze massale ont
snapping over de Rijn.
Naast het persoonlijke verhaal van Tatham Warter 
hebben de samenstellers in het boekje een aantal kor
te, algemene hoofdstukken opgenomen over operatie 
Pegasus 1 en 11, en over de Pegasus Wandeltocht die 
sinds 1984 ieder jaar wordt georganiseerd.
Ontsnapping over de Rijn is geïllustreerd met foto's 
(waaionder een luchtfoto van de oversteekplaats) en 
een kaartje. Deze keurig verzorgde uitgave telt 44 
pagina s, en is verkrijgbaar in het Airborne Museum. 
Prijs: ƒ 7,50.

aan het werk voor de expositie 
de Rijn'. V.l.n.r. Barry Tijssen, die

Op vrijdag 16 april 1999 opende de Commissaris der 
Koningin in Gelderland, de heer J. Kamminga, in het 
Airborne Museum 'Hartenstein' de expositie 'Ont
snapping over de Rijn'. Deze tentoonstelling geeft een 
beeld van de operatie Pegasus 1 in de nacht van 22 op 
23 oktober 1944. Tijdens Pegasus I wisten 138 geal
lieerde militairen die na de Slag om Arnhem op de 
Veluwe waren achtergebleven, over de Rijn naar het 
bevrijde deel van Nederland te ontsnappen. Helaas 
werd operatie Pegasus II, waarbij opnieuw werd 
getracht een groep militairen over de Rijn te krijgen, 
een mislukking
Over dit onderwerp zijn wel veel verhalen bekend, 
maar er zijn weinig foto's en voorwerpen bewaard 
gebleven. Voor de tentoonstelling is dan ook gekozen 
voor het uitbeelden van enkele belangrijke scènes uit 
die periode. Allereerst een diorama waarin we het 
transport van gedropte containers zien. Daarin zaten 
uniformen en wapens voor de ondergedoken militai
ren. De deelnemers aan de ontsnappingstocht moes
ten immers als militair herkenbaar zijn.
Een tweede diorama toont een bespreking van enkele 
stafofficieren in een huis van een burger op de 
Veluwe. De operatie stond weliswaar onder Britse 
militaire leiding, maar de hulp van het Veluwse 
Verzet was onontbeerlijk.
Het derde diorama brengt de Crossing over de Rijn in 
beeld. Daarbij is gebruik gemaakt van lichteffekten en 
geluid om het geheel zo realistisch mogelijk te laten 
lijken.
Alle diorama's zijn gebouwd door de vrijwilligers 
Jaap Jansen, Theo Diepenbroek en Barry Tijssen, op 
aanwijzingen van Roland Boekhorst.
Bij de dokumenten op de expositie zijn een paar 
opmerkelijke stukken. Zo ligt er een unieke Duitse 
evacuatie-order voor de bevolking van het dorp 
Bennekom uit oktober 1944, en het vermoedelijk enig 
overgebleven exemplaar van het ondergrondse blad 
'News of the Underworld’, dat in Brummen werd uit
gegeven door majoor Tony Hibbert. Ook hangt er een 
Engelse krant van 20 november 1944, waarin verslag 
wordt gedaan van operatie Pegasus 1.
Bal Bcdrijfsvideo en Berry de Reus hebben een video 
bij de expositie vervaardigd. Tevens verscheen er een 
uitgebreide herdruk van het boekje 'Dutch Courage 
and Pegasus' (zie hieronder).
Twee studenten van de PABO hebben als eindexa-
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'A Tour of the
Arnhem Battlefields'

De bnttledress van generaal Sir John Hackett, die nu, 
met andere persoonlijke bezittingen, in het Airbornesanten i

Museum 'Hartenstein' wordt tentoongesteld.
(foto: Berry de Reus)

Koffiekamer geheel vernieuwd
De koffiekamer van het Airborne Museum heeft de 
afgelopen maanden een totale opknapbeurt gehad. 
Het in de zeventiger jaren aangebrachte verlaagde 
plafond werd eruit gesloopt, evenals de lelijke betim
mering van triplexplaten langs de muren. Daarachter 
kwam tol ieders verrassing de originele houten lam
brisering tevoorschijn. Waar deze, vermoedelijk door 
het oorlogsgeweld, was verdwenen, is die door de 
aannemer bijgemaakt. Het grijze linoleum is vervan
gen door een prachtige houten vloer. De klassieke 
sfeer wordt nog versterkt door fraaie gordijnen en een 
Italiaanse, handgemaakte kroonluchter. Aan de 
muren hangen foto's van Huize Hartenstein rond de 
eeuwwisseling.
Het restauratieproject stond onder leiding van Wil 
van Breeschoten, Adriana van Beintema en Henk van 
de Brand. Zij kunnen trots zijn op het prachtige resul
taat, dat iedereen maar eens met eigen ogen moet 
bekijken!

Vanuit de tijd dat Hackett zat ondergedoken in Ede 
zijn geëxposeerd een valse landbouw-Ausweis op 
naam van Jan van Dalen (Hacketts schuilnaam in 
Ede), een geborduurde lap die boven zijn bed hing in 
zijn onderduikadres bij de dames De Nooij, en het 
speldje 'Slecht Horend', dat Hackett droeg.
Van majoor Geoffrey Powell kreeg het museum een 
brief met gegevens over de slag, die werd geschreven 
door Hackett in Ede en die werd meegegeven met 
operatie Pegasus I.
(W. Boersma)

In Memoriam Barry Tijssen
Op 17 februari jl. overleed op 65-jarige leeftijd de heer 

a5ry. ^’ïssen uit Oosterbeek. Barry was een van de 
vrijwilligers in het Airborne Museum. De afgelopen 
vier jaar heeft hij zowel bij de kassa als in de winkel 
gewerkt. Bij de opbouw van de verschillende exposi
ties was hij een van de technische mensen, die achter 
de schermen veel werk verrichtten. Nooit werd tever
geefs een beroep op hem gedaan. Wij hebben Barry 
leren waarderen als een geliefd en collegiaal mede
werker. Op 22 februari is hij onder grote belangstel
ling in Oosterbeek begraven.
(W. Boersma)

Nieuwe vitrine gewijd 
aan Sir John Hackett
In het Airborne Museum is een vitrine geplaatst met 
voorwerpen die betrekking hebben op generaal Sir 
John Hackett, tijdens de Slag om Arnhem comman
dant van de 4e Parachutisten Brigade. Al bij zijn leven 
schonk generaal Hackett diverse voorwerpen aan het 
Airborne Museum. Na zijn overlijden besloot Lady 
Hackett dat ook zijn uniform en verschillende andere 
voorwerpen in het Oosterbeekse museum thuis horen. 
In de nieuwe vitrine zijn nu onder meer tentoonge
steld de battledress en de onderkleding die Hackett 
droeg toen hij tijdens de slag gewond werd, zijn rode 
baret en zijn horloge.

Onder bovenstaande titel verscheen kortgeleden een 
nieuw boek over de Slag om Arnhem, dat werd 
geschreven door John Waddy. In september 1944 was 
majoor Waddy commandant van de B-compagnie van 
het 156e Para Bataljon.
Mede dankzij zijn encyclopedische kennis van de Slag 
om Arnhem, was de auteur jarenlang betrokken bij de 
organisatie van de battlefieldtours van het Britse Staff 
College. Voor deze tours werden altijd enkele vetera
nen uitgenodigd, die op de verschillende excursie- 
punten hun eigen verhaal vertelden.
Waddy heeft deze en andere verhalen nu verwerkt in 
een omvangrijke excursiegids. Van 46 locaties, die 
verspreid liggen over het voormalige slagveld, geeft 
hij eerst een kort overzicht van de gebeurtenissen die 
daar plaatsvonden. Vervolgens laat hij een aantal 
militairen aan het woord die op de betreffende plek 
daadwerkelijk aan de gevechten deelnamen. De lezer 
en excursieganger krijgt daardoor een uitstekend 
beeld van de gebeurtenissen in september 1944. 
Bovendien heeft hij in het boek een aantal korte, maar 
zeer duidelijke hoofdstukken opgenomen, met de 
nodige achtergrond informatie, zoals over de opera- 
tieplannen en de slagordes van de verschillende 
onderdelen.

.TM

I
t ■ \

iL.

! IIIBfe- ■'| wl

L... I|
r * It l... 7



'The Tommies are coming!'
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Commentaar op
Ministory No. 61

Het boek is rijkelijk geïllustreerd met grond- en lucht
foto's, en met enkele kaarten. Bij het boek hoort een 
grote, gedetailleerde stafkaart.
John Waddy's 'A Tour of the Arnhem Battlefields’ is 
een waardevolle aanwinst in de steeds groeiende 
reeks publikaties over De Slag. Iedereen die zich voor 
het onderwerp interesseert, zal dit na lezing kunnen 
beamen. Van harte aanbevolen!
Het boek werd uitgegeven bij Leo Cooper in Engeland 
(ISBN 0 85052 571 3). Het kost in het Verenigd 
Koninkrijk 12,95 Engelse Ponden. In Nederland is de 
publicatie o.a. verkrijgbaar in het Airborne Museum. 
De prijs is daar ƒ 47,50 (inclusief de grote stafkaart).

Uit Engeland ontvingen wij van ons lid de heer 
F.J. Petrie M.M. het volgende commentaar op de 
Ministory over de Valburg Conferentie.
'Als voormalig lid van de 43e Wessex Divisie (hoewel 
slechts als sergeant bij de genie) ben ik van mening dat 
de onevenwichtige opmerkingen over onze divisie- 
commandant in Ministory No. 61 niet zomaar kunnen 
worden geaccepteerd, zonder dat een meer positieve 
beschrijving van hem aan onze lezers wordt gegeven. 
Het beeld dat Jerzy Dyrda schetst van de militaire 
gestalte van generaal Thomas, past niet bij de man die

In 1987 publiceerde de Vereniging Vrienden van het 
Airborne Museum het dagboek van een 16-jarig 
Oosterbeeks meisje uit september 1944. In het boekje, 
dat verscheen onder de titel 'De Tommies komen!', 
beschrijft het meisje, Marie-Anne geheten, het leven in 
de dagen die vooraf gingen aan en die volgden op de 
luchtlandingen van 17 september 1944. Het verhaal 
speelt zich af in het Benedendorp in Oosterbeek, vlak
bij de Oude Kerk, waar tot het eind van de slag zeer 
zwaar werd gevochten. Er bestaan uit de Slag om 
Arnhem vrijwel geen andere dagboeken van kinde
ren, en dat maakt deze uitgave uniek. Door het grote 
opmerkingsvermogen en de eenvoudige schrijfstijl 
van de auteur is het dagboek zowel voor kinderen als 
voor volwassenen zeer leesbaar en interessant.
Van Nederlandse zijde is er altijd veel belangstelling 
voor dit boekje geweest, en gedurende een aantal 
jaren werd het door de Stichting Airborne 
Herdenkingen cadeau gegeven aan de kinderen die 
deelnamen aan de bloemlegging op de Airborne 
Begraafplaats tijdens de grote herdenkingsdienst in 
september.
Van het verhaal verscheen in 1988 een Engelse editie 
in een oplaag van slechts honderd exemplaren, en in 
een gefotocopieerde vorm. Omdat die reeds jaren is 
uitverkocht, heeft de Vereniging nu een meer profes
sioneel gedrukte editie uitgegeven.
'The Tommies are coming' is geïllustreerd met een 
aantal bijzondere foto's, en telt veertig pagina's. Het is 
verkrijgbaar in het Airborne Museum 'Hartenstein', 
en kost ƒ 17,50.

drie jaar diende tijdens de Eerste Wereldoorlog, die 
twee keer gewond raakte, die drie keer werd onder
scheiden wegens dapperheid, en die ten tijde van 
Operatie Market Garden meer dan dertig jaar onafge
broken in het Britse leger had gediend, waarbij hij in 
1941 de rang van Major-General had bereikt.
In de Ministory wordt een vergelijking gemaakt tus
sen het uiterlijk van generaal Sosabowski (als para
chutist geland, versleten uniform, etc.) en dat van de 
keurige, bijna paradeplaats-achtige verschijning van 
generaal Thomas.
De indruk wordt gewekt dat het totale contrast in het 
uiterlijk van de twee generaals hun verschillende hou
ding benadrukt, en in het geval van generaal Thomas, 
zijn gebrek aan betrokkenheid bij de taak die voor hen 
lag.
Generaal Thomas was een front-commandant, die aan 
het hoofd stond van een divisie die vanaf Normandië 
altijd midden in de actie had gezeten, en die aan het 
eind van de vijandelijkheden meer verliezen had gele
den dan enige andere divisie: een totaal van 12.482 
man. Hij had de reputatie van een medogenloze, 
doordouwende militair, die de bijnaam 'de slager' 
kreeg voor zijn veronderstelde ongevoeligheid voor 
de verliezen. Hij was altijd in de voorste linies te vin
den, staande in zijn Humber pantserwagen, om een 
goed overzicht te krijgen van het slagveld, vandaar de 
stofbril om de verschoten rode band om zijn pet. 
Zijn actieve geest overwoog zelfs dat als de doorstoot 
met tanks noordelijk van Nijmegen zou vastlopen, een 
brigade van de Wessex Divisie aan boord zou gaan 
van een kleine vloot Rijnaken om vervolgens naar 
Arnhem te varen, 'met 25 ponder kanonnen vastge
maakt op de dekken'.
Geoffrey Powell schrijft in zijn boek 'The Devil's 
Birthday' dat het plaatsen van de Poolse Parachutisten 
Brigade onder hel bevel van de 43e Wessex Divisie, 
volgens sommigen wel moest resulteren in wrijving 
tussen de generaals Sosabowski en Thomas.
Het was bekend dat generaal Sosabowski geen 
gemakkelijke ondergeschikte was, en dat het moeilijk 
was met hem te werken, terwijl generaal Thomas door 
velen werd beschouwd als afstandelijk en nors. Als 
commandant van de 43e Wessex Divisie was de laatst
genoemde bijzonder precies, maar aan zijn bekwaam
heid werd nooit getwijfeld.
Bij tenminste twee gelegenheden verving hij generaal 
Horrocks als commandant van het 30e Corps. Zijn 
militaire loopbaan bereikte een hoogtepunt toen hij 
als Sir Ivor Thomas werd benoemd op de post van 
Quarter-Master General van het Britse leger.
Misschien kan het ware karakter van generaal 
Thomas het best worden geïllustreerd door het vol
gende verhaal uit het officiële verslag van de Wessex 
Divisie.
Toen de generaal met zijn gebruikelijke duidelijkheid 
aan Brigadier Essame (214e Brigade) zijn plannen 
voor de aanval op Bremerhaven uiteen zette, stormde 
de Brigade-Major binnen en meldde: 'Sir, de BBC heeft 
zojuist de onvoorwaardelijke overgave van de Duitse 
troepen in Noordwest-Europa bekend gemaakt'. Op 
scherpe toon antwoordde generaal Thomas: 'Ik ont
vang mijn bevelen van de Corps Commander en niet 
van de BBC', waarna de briefing werd voortgezet. 
Hij was een echte vakman’.
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Als cadeau voor het Airborne Museum 'Hartenstein', dat 
dit jaar 50 jaar beslaat, overhandig! Chris van Roekel, voor
zitter van de Vereniging Vrienden, een antieke LE1CA foto
camera aan de voorzitter van de inuseumstichting, drs. 
j.W.A.M. Vertinden. Deze gebeurtenis vond plaats tijdens 
de jubileuinboottocht op 16 mei 1999.
(foto: Peter Klomp)

--- -
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De zon scheen feestelijk toen zo’n 250 personen zich 
op zondag 16 mei jl. in Arnhem inscheepten om te 
genieten van een boottocht over Rijn en Waal. Deze 
speciale boot-excursie was georganiseerd t.g.v. het 
50-jarige jubileum van het Airborne Museum en het 
ophanden zijnde 20-jarige bestaan van onze vereni
ging. Niet alleen leden van de vereniging en hun part
ners en andere betrokkenen bij het museum gaven 
akte de presence, maar ook vele geïnteresseerde 'bui
tenstaanders' maakten van de geboden gelegenheid 
gebruik om een dagje mee te varen.
Dat de trip goed was georganiseerd door de excursie- 
groep van de 'Vrienden', bleek onder meer uit de

53 Leden van de Vereniging Vrienden van het 
Airborne Museum vertrokken woensdagmorgen 
23 mei 1999 prachtig op tijd voor een vijfdaagse
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33 pagina's tellende excursiegids met veel foto's en 
kaarten, die uitgebreide informatie verschafte over de 
oevers en het achterland waarlangs werd gevaren. 
Met de Airborne-vlag op de boeg ging het in oostelij
ke richting de Rijn op, en via het Pannerdens Kanaal 
naar de Waal, tot het punt even voorbij Nijmegen 
waar op 20 september 1944 leden van de 82e 
Amerikaanse Airborne Divisie onder zwaar Duits 
vuur de rivier overstaken.
Niet alleen de geschiedenis van bijna 55 jaar geleden 
kwam deze dag in beeld. Dat de rivieren en hun 
oevers reeds honderden ja ren een belangrijke rol 
speelden bij belegeringen en gevechten werd duide
lijk, alleen al door de talrijke restanten van verdedi
gingswerken langs de waterkant. De excursiegids gaf 
daarover uitgebreide informatie, zonodig aangevuld 
met mondeling commentaar.
De minder in de historie geïnteresseerden kwamen 
ook zeker aan hun trekken, al was het alleen al door 
het fraaie uitzicht waarvan men kon genieten en niet 
te vergeten door de geanimeerde gesprekken, waar
toe, onder het genot van een drankje, volop gelegen
heid was.
De inwendige mens werd zeker niet vergeten; een 
goed verzorgde koffietafel was onderdeel van deze 
bootexcursie.
Het jubileum van het museum kreeg aandacht toen 
verenigingsvoorzitter Chris van Roekel zich tot de 
voorzitter van de Stichting Airborne Museum, de heer 
J.W.A.M. Vertinden, richtte, en hem als aanwinst voor 
het museum een LE1CA fotocamera type IIIb met tele
lens aanbood. Dit type fototoestel werd tijdens de Slag 
om Arnhem gebruikt door de Duitse oorlogsfotogra- 
fen.
Het bestuur van onze vereniging heeft ongetwijfeld 
veel eer gelegd in deze boottocht, waaraan velen met 
zeer veel genoegen hebben deelgenomen. Dank aan 
de organisatoren!
(Han Kardol)
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In memoriam Fokke Westra
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Henk van den Brand 
onderscheiden

Fotoboek over de Airborne 
Herdenkingen 1989-1998

Na een voorspoedige terugreis waren we 
avond weer in Oosterbeek, en konden we t 
op een geslaagde studiereis.
(Th.C.A. Mensing)

Op zaterdag 10 juli 1999 bereikte ons het bericht van 
het plotselinge overlijden van ons gewaardeerde lid 
Fokke Westra. Vele ja ren behartigde hij nauwgezet de 
controle aan de zaal tijdens vergaderingen en andere 
bijeenkomsten van de vereniging. Hij was een rustige 
persoonlijkheid, die zorgvuldig zijn taken verrichtte. 
Wij wensen zijn echtgenote en verdere familie sterkte 
bij het verwerken van deze plotselinge, droevige 
gebeurtenis.
(C. van Roekel)

excursie naar Normandië. Jacques Haegens, onze gids 
gedurende die dagen, vertelde op de heenreis over de 
voorbereidingen voor D-Day, de landingen, en de 
gevechten. Zijn verhaal werd afgewisseld met video
films. Voordat wij in Bayeux aankwamen, had 
jacques onze kennis over het onderwerp behoorlijk 
bijgespijkerd.

? zondag- 
terugzien

Op 29 april jl. werd ons lid Henk van den Brand 
onderscheiden door de benoeming tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Burgemeester Scholten verrichtte 
de plechtigheid in het Arnhemse stadhuis, en memo
reerde de verdiensten van Henk voor de oud-mari- 
niers, voor ons museum en haar vereniging, en voor 
een aantal kerkelijke en maatschappelijke instellin
gen- .. .
Wij feliciteren Henk en zijn vrouw Lies met deze wel
verdiende onderscheiding, en zijn trots hieraan ons 
steentje te hebben bijgedragen.
(C. van Roekel)

De Stichting Airborne Herdenkingen, waarin onze 
vereniging participeert, geeft ter gelegenheid van de 
55e herdenking van de Slag om Arnhem een prachtig 
uitgevoerd boek uit met foto's van de afgelopen tien 
herdenkingen. Het telt 64 pagina's, en heeft een for
maat van 20 x 15 cm. Op iedere bladzijde staat een 
kleurenfoto, voorzien van een Engelse, Poolse en 
Nederlandse tekst.
Voor alle leden van onze vereniging is een gratis 
exemplaar beschikbaar. Echter, om in het bezit te 
komen van deze uitgave moet u de volgende spelre
gels in acht nemen:
1. Gastgezinnen en leden van de Arnhem 1944 
Veterans' Club (AVC) en een aantal andere instellin
gen krijgen het boek via de stichting 'Lest We Forget' 
of via hun eigen organisatie. Zij hoeven dus niet bij 
ons te reageren omdat de verzendlijsten gekoppeld 
zijn, en zij op ons overzicht dus niet voorkomen.
2. Leden die in Nederland wonen, moeten een stevige 
envelop, formaat ongeveer 25 x 18 cm., voorzien van 
hun adres en gefrankeerd met f 2,40 aan postzegels, 
als brief, dus in een envelop, opsturen aan de 
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum, 
Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek.
U krijgt het fotoboek dan medio september in de door 
u gefrankeerde envelop thuisgestuurd.
Onze leden in het Verenigd Koninkrijk, voor zover zij 
geen deelnemer zijn aan de Pelgrimage 1999 of lid zijn 
van de AVC, dienen een met minimaal 75 pence voor-

De eerste excursiedag begonnen we met een bezoek 
aan Arromanches, waar we de restanten van de 
Mulberry haven bekeken en een bezoek brachten aan 
het D-Day museum. Vandaar ging het naar de 
geschutsbunkers bij Longues-sur-Mer met de bij
behorende observatiebunker. Via de Amerikaanse 
Begraafplaats in St. Laurent-sur-Mer kwamen we 
vervolgens bij Pointe du Hoe, dat op 6 juni 1944 werd 
veroverd door het 2e bataljon van de US Rangers. Wij 
waren onder de indruk van de bom kraters en de ver
nielde bunkers. Onderweg naar St. Marie du Mont 
passeerden we de landingsterreinen van de 101e 
Amerikaanse Airborne Divisie. Jacques Haegens ver
telde onder meer over de problemen die het gevolg 
waren van het verspreid neerkomen van de onderde
len van beide Amerikaanse luchtlandingsdivisies. Na 
een bezoek aan het Utah strand en het museum, kwa
men we bij de rivier de Merderet, waar we o.a de 
nodige foto's maakten van het prachtige beeld van de 
Amerikaanse parachutist 'Iron Mike'. Daarna ver
trokken we naar St. Mère Église, waar we het 
Airborne Museum en de beroemde kerk bezochten. 
Op de terugweg naar Bayeux werd een kort bezoek 
gebracht aan het Duitse kerkhof La Cambe.
Vrijdag was een wat rustigere dag. Onze gids in de 
morgenuren was ditmaal Robert Voskuil. Hij vertel
de met kennis van zaken over de landingen en de 
gevechten van de 6e Britse Airborne Divisie. We 
bezochten de batterij van Merville en de begraaf
plaats van Ranville. De lunch werd gebruikt in Café 
Gondree bij de Pegasus Brug. Bij die brug vertelde 
Robert Voskuil over de landing van de drie Horsa 
zweefvliegtuigen en de daarop volgende verovering 
en verdediging van de brug. Ook memoreerde hij de 
rol van majoor John Howard, die kort geleden is 
overleden. In de middag brachten we bezoeken aan 
de stranden Sword en Juno.
Zaterdag, de laatste excusiedag, werd 's morgens 
eerst een bezoek gebracht aan de grote Britse begraaf
plaats in Bayeux en vervolgens aan het Musee de 
Bataille de Normandië.
's Middags bezochten we het gebied bij Falaise, waar 
in augustus 1944 de omsingeling van een groot aantal 
Duitse troepen had plaatsgevonden. Wij konden in 
de kerk van St. Lambert sur Dives een speld horen 
vallen toen Jacques Haegens vertelde over de uit
braak van de ons bekende 10e SS Pantser Divisie 
Frundsberg, die een maand later zo'n belangrijke rol 
zou spelen bij Operatie Market Garden. Het ging vol
gens Jacques te ver om te stellen dat de Slag om 
Arnhem in Falaise reeds verloren was, maar het 
stemde ons wel tot nadenken.



'The Gunners at Arnhem'
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Medewerking aan expositie 
gevraagd

'Blik Omhoog' Band III 
verschenen

In juli jl. verscheen in Groot-Brittannië hel boek 'The 
Gunners al Arnhem' door Peter Wilkinson MC. Het 
boek handelt over de activiteiten van de eenheden 
van de Royal Artillery tijdens de Slag om Arnhem. De 
hoofdrol speelden hierbij het Ist Airlanding Light 
Regiment RA, de Ist Airlanding Anti-Tank Battery 
RA en de 2nd (Oban) Airlanding Anti-Tank Battery 
RA. Ook wordt aandacht besteed aan de Ist Forward 
Observation Unit (Airborne) RA en aan de artillerie-

Op 23 juni 1999 vond in Wolfheze de presentatie plaats 
van 'Blik Omhoog', Band lil. De serie boeken gaal over 
de oorlogsgeschiedenis van het dorp Wolfheze en rui
me omgeving. De auteur, Cor Janse, is al meer dan tien 
jaar bezig met het verzamelen van gegevens over dit 
onderwerp, en heeft honderden mensen geïnterviewd. 
Dit derde boek bevat teksten en illustraties die betrek
king hebben op de periode na de Slag om Arnhem. 
Onderwerpen die ter sprake komen, zijn o.a. de evacu
atie, de belevenissen van mensen die in Wolfheze ach
terbleven, de aanleg van Duitse verdedigingswerken, 
de bevrijding, het herstel van het dorp, etc. De meer 
dan 400 pagina's tellende Band lil bevat een schat aan 
gegevens en persoonlijke verhalen, en is geïllustreerd 
met een groot aantal unieke foto's, waarvan de meeste 
nooit eerder zijn gepubliceerd. Het is verkrijgbaar in 
het Airborne Museum ’Hartenstein’ (evenals de eerste 
twee delen), en kost f 45,-.
In september a.s. verschijnt het Supplement met een 
index, aanvullingen, correcties etc. Dan is het omvang
rijke project van Cor Janse afgerond. In een van de vol
gende nummers van de nieuwsbrief zullen we aan
dacht schenken aan de complete serie.

gefrankeerde stevige envelop te sturen naar Mr Banks 
Middleton, Controller Airborne Forces Security Fund, 
Browning Barracks, Aldershot, Hampshire GUI! 
2BU. Hij zal dan zorgen voor de verzending.
Leden in andere landen krijgen, indien zij dat schrifte
lijk kenbaar maken, het boekje toegestuurd. Aan hen 
wordt verzocht aan de contributie voor het jaar 2000 
de gebruikte portokosten toe te voegen.
Het is dus beslist niet de bedoeling dat u èn bij ons èn 
bij een andere instelling dit kostbare boekje aan
vraagt. Wij doen hiervoor een dringend beroep op uw 
integriteit, want alleen bij een eerlijke verdeling is de 
oplage toereikend voor alle belangstellenden.
Reageert u niet vóór 1 oktober door de inzending van 
de voorgefrankeerde envelop, dan nemen we aan dat 
u geen prijs stelt op dit fraaie fotoboek, dat alleen 
langs deze weg verkrijgbaar is en dus niet kan wor
den afgehaald bij de balie van het museum.
(C. van Roekel)

eenheden van het 30e Britse Korps, die vanaf 21 sep
tember 1944 vuursteun gaven aan de luchtlandings
troepen in Oosterbeek.
De auteur geeft in zijn boek een overzicht van dag tot 
dag van de gebeurtenissen rond de verschillende 
artillerie-eenheden. Zakelijke beschrijvingen van het 
verloop van de strijd worden in ruime mate afgewis
seld met persoonlijke verhalen van militairen die er 
aan deelnamen.
De schrijver kon deels uit eigen ervaringen putten 
want tijdens de Slag om Arnhem was Lieutenant 
Peter Wilkinson Command Post Officer van No. 3 
Battery, Ist Airlanding Light Regiment RA. Zijn com
mandopost was gevestigd in een huis aan het 
Kerkpad in Oosterbeek, midden tussen de posities 
van ’E’ en 'F' Troop.
Wilkinsons boek is vlot en helder geschreven, en 
daardoor makkelijk leesbaar. Het telt 176 pagina's, en 
is voorzien van zeven kaarten en 53 foto’s. Het voor
woord werd geschreven door Brigadier M.D.K. 
Dauncey DSO DL, die in september 1944 als zweef- 
vliegtuigpiloot deelnam aan de verdediging van de 
artillerie-posities rond de Oude Kerk in het 
Benedendorp van Oosterbeek.
'The Gunners at Arnhem’ werd uitgegeven door 
Spurwing Publishing, PO Box 5273, East Haddon, 
Northampton NN6 8YN, England. ISBN 0-9535754-0-3. 
In Nederland wordt het boek verkocht in het 
Airborne Museum (prijs: ƒ 37,95). In het Verenigd 
Koninkrijk is het boek o.a. verkrijgbaar in de winkel 
van het Airborne Forces Museum in Aldershot. Daar 
kost het 11,50 Engelse ponden. Het kan ook worden 
besteld bij 'Airborne Forces Promotion Ltd.', 
Browning Barracks, Aldershot, Hampshire GU11 
2BU, telefoon 01252 316104 of fax 01252 311228. Voor 
de verzending worden geen kosten berekend.

Verschillende leden van de Vereniging Vrienden zijn 
bezig met onderzoek naar aspecten van de Slag om 
Arnhem. In de praktijk blijkt het vaak moeilijk om de 
resultaten van dergelijk speurwerk onder de aandacht 
van een groter publiek te brengen. Eveneens zijn er 
veel leden die voorwerpen of documenten met betrek
king tot de slag verzamelen. Deze zaken zijn ook voor 
anderen interessant om te zien. Daarom wil het 
Airborne Museum van 27 november 1999 tot 9 januari 
2000 een expositie houden, waarbij leden van de ver
eniging de gelegenheid krijgen het resultaat van hun 
onderzoek en/of delen van hun verzameling tentoon 
te stellen. Het is de bedoeling dat deze expositie 
samengesteld wordt door verschillende leden van de 
vereniging. De inbreng kan bijvoorbeeld bestaan uit 
objecten of archivalia met een verhaal, de geschiede
nis van een bepaald huis dat een belangrijke rol heeft 
gespeeld tijdens de strijd, een bepaalde gebeurtenis 
die tot in detail is uitgezocht, gegevens van militairen 
die aan de slag hebben deelgenomen, achtergrondin
formatie over uitrustingsstukken, uniformen, emble
men, etc., of bodemvondsten.
Leden die hieraan willen meewerken, zowel bij de 
organisatie als bij de inbreng van materiaal, kunnen, 
zo mogelijk vóór 1 oktober, contact opnemen met W. 
Boersma, Binnenhof 38, 6715 DP Ede, tel 0318 639633, 
e-mail w.boersma@wxs.nl.

mailto:w.boersma@wxs.nl


Pegasus Wandeltocht

'Airborne Battle Wheels' (ABWO)
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Tentoonstelling in het 
gemeentehuis

Gegevens over gesneuvelde 
Duitsers gevraagd
Ons lid Hans Timmerman, medewerker van het 
Gelders Documentatiecentrum in de Bibliotheek 
Arnhem, verzamelt al enige jaren gegevens over tij
dens de Slag om Arnhem gesneuvelde Duitsers. Hij 
verricht onder andere speurwerk naar militairen die 
in de gemeente Renkum begraven hebben gelegen. 
Voor zover bekend gaat het hierbij om in totaal 479 
gesneuvelden, waarvan de veldgraven destijds in tui
nen, bossen, op begraafplaatsen en langs wegen te

Op woensdag 4 augustus jl. werd in het gemeentehuis 
in Oosterbeek de jaarlijke archief-tentoonstelling geo
pend. Het onderwerp is deze keer, mede in verband 
met het aanstaande verschijnen van de 4e druk van de 
'Roll of Honour', op gesneuvelde en vermiste militai
ren van de Slag om Arnhem. Als titel werd gekozen: '1 
regret to have to inform you'. Met deze zinsnede 
begon in veel gevallen het telegram dat de familie ont
ving wanneer een Britse militair was gesneuveld of 
vermist.
Voor de expositie deed het Gemeentearchief Renkum 
in ruime mate en niet tevergeefs een beroep op de 
medewerking van de 'Arnhem Battle Research Group' 
(Philip Reinders uit Rheden en Peter Vrolijk uit 
Rotterdam) en van Alex Junier uit Den Haag. Hans 
Timmerman uit Arnhem zorgde voor materiaal, 
documentatie en foto's over aan Duitse zijde gesneu
velde militairen. Zeer bijzonder is in dit kader het 
materiaal dat Dr. Lothar Dinkel uit Heilbronn 
beschikbaar stelde over zijn broer Wolfgang, die als 
Wehrmacht-soldaat op 22 september 1944 sneuvelde 
bij de Ploegseweg in Oosterbeek.
De tentoonstelling, die wordt gehouden in het 
gemeentehuis in Oosterbeek, blijft geopend tot en met 
vrijdag 1 oktober 1999.

vinden waren. Deze veldgraven zijn in 1948 door de 
Dienst Gemeentewerken opgegraven, waarbij de stof
felijke overschotten werden overgebracht naar het 
Duitse kerkhof Zypendaal in Arnhem.
Hans Timmerman zou graag in contact komen met 
burgers die, op welke wijze dan ook, betrokken zijn 
geweest bij het begraven van Duitse soldaten in 1944, 
of bij het ruimen van dergelijke veldgraven na de oor
log. Daarnaast zoekt hij mensen die locaties van voor
malige veldgraven kunnen aanwijzen of die over 
foto’s hiervan beschikken.
Iedereen die informatie over het bovenstaande onder
werp heeft, wordt verzocht contact op te nemen met 
Hans Timmerman, Mr. D. van Ruyvenpad 1, 6814 NA 
Arnhem, telefoon 026 4430904.

Op 23 oktober a.s. zal in de omgeving van Bennekom 
voor de 16e keer de Pegasus Wandeltocht worden 
gehouden. Deze volgt voor een belangrijk deel de rou
te die in de nacht van 22 op 23 oktober 1944 werd 
afgelegd tijdens operatie Pegasus I, waarbij een groot 
aantal geallieerde militairen met behulp van het 
Nederlandse Verzet over de Rijn wist te ontsnappen. 
Voor informatie en inschrijving kunt u bellen naar het 
VVV: 0318 614444.

Dit jaar organiseert de ABWO voor de vierde achter
eenvolgende keer een bijeenkomst op camping de 
Bilderberg in Oosterbeek. Het evenement heeft van
wege de 55e herdenking van de Slag om Arnhem een 
speciaal karakter, en wijkt af het programma van de 
afgelopen jaren.
Vanaf dinsdag 15 september 1999 is het ABWO-kamp 
op de Bilderberg toegankelijk voor deelnemers. 
Vrijdagmiddag is er een demonstratie van 75mm 
houwitsers bij de Westerbouwing. Zaterdag, na de 
dropping op de Ginkelse Heide, vindt de 'Race to the 
Bridge' plaats, een tocht met legervoertuigen uit de 
periode 1940-1945, die wordt georganiseerd door Rob 
van Meel. Na afloop, om ca. 16.00 uur, worden de 
voertuigen bij het Airborne Museum 'Hartenstein' 
opgesteld.
Zondagmiddag is de ABWO mede-organisator van de 
'Trip of Honour', een tocht met een groot aantal mili
taire voertuigen door alle dorpen van de gemeente 
Renkum. Deze tour voor veteranen moet een van de 
hoogtepunten van de herdenkingsweek worden. Dat 
geldt ook in het bijzonder voor het vervolg, de zgn. 
Farewell Parade' van Hartenstein naar het 
Raadhuisplein in OOsterbeek.
Ons kamp op de Bilderberg zal dit jaar wederom het 
aanzien waard zijn. Er zullen veel deelnemers zijn 
met authentieke kleding en voertuigen. Ook zullen 
originele tenten uit de Tweede Wereldoorlog op het 
terrein staan. Het ABWO-kamp ligt net vóór de 
hoofdingang van camping de Bilderberg, rechts in het 
bos. De weg er naar toe is bewegwijzerd. Iedereen is 
welkom om het kamp te bezoeken.
(Dick Timmerman)

I
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Hans 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 hel gemeente
huis te Oosterbeek door Berry de Reus.
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Het programma ziet er als volgt uit: 
13.00 -13.30 uur: 
13.30- 14.45 uur:

AIRBORNE
MUSEUM

Op zaterdag 18 september jl. werden tijdens een bij
zondere plechtigheid de twee vaandels van het lOth 
Battalion The Parachute Regiment overgedragen aan 
het Airborne Museum. Voorafgaand daaraan werd 
een dienst gehouden in de Oude Kerk in Oosterbeek- 
Laag. Daarbij ging The Reverend R.F. Bowers, die in 
1944 als geestelijke bij het 10e bataljon diende, in op 
de band die er bestaat tussen het bataljon en onze

Op zaterdag 20 november a.s. zal de jaarlijkse thema
middag plaats vinden in de Concertzaal, Rozensteeg 1 
in Oosterbeek.
Deze middag zal geheel in het teken staan van het 
werk van de Bergings- en Identificatie Dienst van de 
Koninklijke Landmacht. Deze dienst is in Nederland 
verantwoordelijk voor o.a. het opgraven en identifice
ren van stoffelijke overschotten van geallieerde mili
tairen die tijdens de oorlog zijn gesneuveld.

Op vrijdagavond 26 november a.s. zal in het Airborne 
Museum een reünie plaats vinden van deelnemers 
aan onze voorjaarsexcursie naar Normandië. De zaal 
zal open zijn vanaf 19.30 uur. Neemt u vooral uw 
foto's en videobanden mee!

De 55e herdenking van de Slag om Arnhem ligt 
alweer anderhalve maand achter ons. Het waren 
drukke dagen, waarin veel gebeurtenissen plaats von
den die het vermelden waar zijn. Het spreekt dan ook 
vanzelf dat een belangrijk deel van deze uitgebreide 
nieuwsbrief gevuld is met foto's en berichten daar
over.
Daarnaast vindt u uiteraard nieuws over de 
Vereniging Vrienden en over hel Airborne Museum. 
Het is de bedoeling om in de nieuwsbrief een aantal 
vaste rubrieken over het museum op te nemen. Deze 
zullen worden verzorgd door bestuursleden van de 
Stichting Airborne Museum of door de vaste mede
werkers. De volgende rubrieken kunt u afwisselend 
tegemoet zien: 'Het Museum' en 'Museumaktiviteiten' 
door W. Boersma; 'Uit het archief en de bibliotheek' 
door A. Groeneweg; 'Het museum op internet' en 'De 
museum winkel' door B. de Reus; 'Uit de collectie' en 
'Recente aanwinsten' door R. Boekhorst.
De afgelopen tijd verschenen er weer veel boeken 
over de Slag om Arnhem. In dit en in het volgende 
nummer zullen we aandacht besteden aan die publi- 
katies.

Hl
De 'Leader of the Pilgrimage', Major-general A.J. Deane 
Drummond (links), in gesprek mei Major Ton\j Hibbert, 
vlakbij hel 'crossingpoint' van Operatie Pegasus I.
(foto: C. van Roekel)

Ontvangst van de leden.
Lezing over het werk van de 
Bergings- en Identificatie Dienst in 
het algemeen.

14.45- 15.30 uur: PAUZE
15.30 -16.30 uur: Lezing over het werk van de dienst 

in de gemeente Renkum en omge- 
ving.
Einde themamiddag.

, rii |
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Met militair ceremonieel worden de vaandels van het 10e 
Battalion The Parachute Regiment overgedragen aan het 
Airborne Museum.
(foto Berry de Reus)

... T

Vink 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.
(foto Berry de Reus)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de 
Arnhem 1944 Veteran's Club op donderdagavond 16 
september jl. vond de presentatie plaats van de nieu
we 'Roll of Honour, Battle of Arnhem 1944'. Meer dan 
een jaar voorbereiding waren aan deze dag vooraf 
gegaan. Geert Maassen en Chris van Roekel hadden, 
samen met de samensteller Jan Hey, intensief gewerkt 
aan de voorbereiding van deze 4e editie. Veel mensen

Na de Tweede Wereloorlog werd hel 10e bataljon een 
territoriale eenheid ('Volanteer Battalion'), hetgeen te 
vergelijken is met de Nederlandse 'Nationale 
Reserve'.

Het 10e Britse parachutistenbataljon werd in 1942 
opgericht in Kabrit in Egypte, en het kwam voor het 
eerst in aktie in Italië. Op 18 september 1944 landde 
het onder bevel van luitenant-kolonel K.B.I. Smyth 
met ca. 600 man op de Ginkelse Heide. Het bataljon 
maakte deel uit van de 4e Para Brigade, die de noord
zijde van Arnhem moest bezetten. Tijdens de opmars 
stuitten ze ter hoogte van het restaurant 'De Leeren 
Doedel' op sterke Duitse tegenstand, waardoor de 
opmarsroute moest worden verlegd richting 
Oosterbeek. Na aankomst in het dorp kreeg het batal
jon bevel posities in te nemen in een aantal huizen 
langs de Annastraat en de Ut rechtse weg, oostelijk van 
Hotel Schoonoord. Tot het eind van de slag werd die 
sektor van de perimeter verdedigd tegen Duitse aan
vallen vanuit oostelijke en noordoostelijke richting. In 
de nacht van 25 op 26 september 1944 trok het restant 
van het bataljon zich met de rest van de divisie terug 
over de Rijn. Van het 10e bataljon bereikten slechts 35 
militairen de geallieerde stellingen.

gemeente. Na afloop van de dienst marcheerde de 
vaandelwacht met de vaandels naar Hartenslein.

In 1952 kreeg het lOth (Volanteer) Battalion The 
Parachute Regiment haar Colours. Deze werden in 
1983 vernieuwd, waarna de oude opgehangen wer
den in de Regimentskerk St. Lawrence Jewry vlakbij 
de Guildhall in Londen. Bij de reorganisatie van het 
Britse leger in 1999 werd het 10e bataljon parachutis
ten opgeheven. Om de verbondenheid met 
Oosterbeek aan te geven, wilde het bataljon graag dat 
de Colours zouden worden opgehangen in de Oude 
Kerk in Oosterbeek-Laag. In Nederland is het echter 
niet gebruikelijk om vaandels in kerken op te hangen. 
Daarop heeft het bataljon besloten de Colours over te 
dragen aan het Airborne Museum.
De overdracht van de vaandels vond met militair 
ceremonieel plaats op het grasveld voor het museum. 
Namens het Britse leger was hierbij aanwezig gene
raal Sir Rupert Smith, KCB, DSO, OBE, QGM, plaats
vervangend opperbevelhebber van de NAVO. In zijn 
rede benadrukte hij dat het op de dag af 55 jaar gele
den was dat het lOth Parachute Batallion was afge
sprongen boven de Ginkelse Heide, en dat het batal
jon na een week van zware gevechten vrijwel was 
vernietigd op enkele honderden meters van de plaats' 
waar nu de vaandels werden overgedragen. Dat de 
vaandels nu in Oosterbeek worden bewaard is uniek, 
want het is vrijwel nooit eerder voorgekomen dat 
Colours buiten Groot-Brittannië of de Common- 
wealth bleven.
In het Airborne Museum is in de hal een grote vitrine 
gebouwd waarin de vaandels, goed zichtbaar voor 
het publiek, zullen worden bewaard.
(W. Boersma)

Het gebruik van vaandels bij legereenheden gaat ver 
terug in de geschiedenis. Al vanuit de 17e eeuw stamt 
in het Britse leger de term 'Colours' voor vaandels. De 
vaandels hadden toen namelijk verschillende kleuren 
om de betreffende eenheden goed te kunnen herken
nen. In de 18e eeuw werd het aantal vaandels per een
heid tot twee teruggebracht. Dit zijn de 'Queens 
Colour', die bestaat uit de Britse vlag met daarop de 
namen van de veldslagen waaraan de betreffende 
eenheid heeft deelgenomen, en de 'Regiments 
Colour', met de kleuren van het regiment en het regi
ment semb leem.
Wanneer de Colours vernieuwd moeten worden of 
wanneer een eenheid wordt opgeheven, is het gebrui
kelijk dat de oude Colours worden opgehangen in een 
kerk waarmee de eenheid zich verbonden voelt.

■ r ■ y'4 TL
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Na de onthulling van de REME bank achter het Airborne 
Museum bekijkt burgemeester Vertinden de inscriptie die 
op de rugleuning is aangebracht.
(foto: Berry de Reus)

Bijzondere bulldozer aangekocht
Waarschijnlijk weten niet veel mensen dat dele Britse 
Airborne Divisie in september 1944 een kleine

Mr. Mervyn Potter poseert bij de Clarkair bulldozer die 
door de Vereniging Vrienden voor het Airborne Museum is 
aangekocht. Mr. Potter zvas in september 1944 ingedeeld 
bij de 261 Field Park Company Royal Engineers, die een 
dergelijke bulldozer meenamen naar Arnhem.
(foto: Berry de Reus)

Op zaterdagmiddag 18 september werd in park 
Hartenstein een bank onthuld ter nagedachtenis aan 
de leden van de Ist Airborne Division Workshop 
Royal Electrical and Mechanical Engineers (REME) 
die in september 1944 deel namen aan de Slag om 
Arnhem, De bank is vervaardigd door soldaten van 
de huidige Britse REME. De bank, die is neergezet niet 
ver van de plaats waar de REME in 1944 haar posities 
had, werd namens de gemeente Renkum in ontvangst 
genomen door burgemeester Verlinden. Het initiatief 
voor de plaatsing werd genomen door de heer Don 
Jacobs, die zelf bij de REME diende, en die nu part
time werkzaam is in het Airborne Museum.

Amerikaanse bulldozer heeft meegenomen naar 
Arnhem. Dit voertuig, de AMM/Clark CAI 'Clarkair', 
werd vervoerd in een Horsa zweefvliegtuig. De bull
dozer zou worden gebruikt door de 261e Field Park 
Company, Royal Engineers, voor het vrijmaken van 
de landingsterreinen, en de eventuele aanleg van een 
airstrip. Hiervan is door het verloop van de Slag om 
Arnhem niets terecht gekomen. De bulldozer is van 
de landingsterreinen naar Oosterbeek gereden, en is 
daar neergezet op het terrein voor het toenmalige 
Kasteel de Sonnenberg.
Begin dit jaar bood de heer E. Janssens, verzamelaar 
van militaire voertuigen in Zele (België), een Clarkair 
bulldozer te koop aan. Na overleg met het 
Stichtingsbestuur heeft het bestuur van de Vereniging 
Vrienden besloten dit unieke voertuig voor het muse
um te kopen. Op maandag 13 september werd het bij 
het museum afgeleverd.
Voorlopig wordt de kleine bulldozer opgeslagen in 
Oosterbeek, waarna deze winter zal worden begon
nen met de restauratie. Dit zal gebeuren onder leiding 
van vrijwilliger Jaap Jansen, adjudant buiten dienst 
van de Technische Dienst. Leden van de vereniging 
die bij dit projekt willen helpen, wordt verzocht zich 
op te geven bij het museum, telefoon 0263337710. 
Naar verwachting zal de restauratie bij de Airborne 
herdenking in september 2000 klaar zijn. Het is de 
bedoeling dat een van de volgende ministeries aan de 
Clarkair gewijd zal worden.

Herdenkingsenvelop 1999
Op 17 september jl. verscheen een nieuwe herden
kingsenvelop. Deze uitgave van het Airborne 
Museum is de vierde van een serie met als onderwerp 
'De monumenten van de Slag om Arnhem'.
De nieuwe envelop toont het Airborne Monument in 
Arnhem, dat bestaat uit een deel van een gebroken 
zuil van het in 1944 verwoeste Paleis van Justitie. Het 
idee om dit stuk zuil te gebruiken, kwam van de

hebben de afgelopen jaren nieuwe informatie aange
dragen, en die is nu in deze uitgave verwerkt.
De eerste druk verscheen in 1986, een jaar later volgde 
de tweede. In 1993 werd besloten tot de publikatie 
van een herziene editie, en nu ligt er alweer een vier
de, geheel herziene uitgave.
De 'Roll of Honour' bevat de namen en alle andere 
informatie van de leden van de Ist British Airborne 
Division, de Ist Polish Independent Parachute 
Brigade Group, de Royal Air Force en de overige mili
taire eenheden die aan de zuidwesteljke Veluwezoom 
en bij Driel betrokken waren bij de Slag om Arnhem, 
en die tijdens de gevechtshandelingen in september 
1944 of ten gevolge daarvan om het leven zijn geko
men.
Deze editie van de Roll of Honour werd in een oplage 
van 500 exemplaren uitgegeven door de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum. Het naslagwerk 
op A4 formaat bevat 174 bladzijden, en is geïllus
treerd met foto's en kaarten. Het is verkrijgbaar bij het 
Airborne Museum en bij de Oosterbeekse boekhande
laren. Prijs f 40,-.

I! .
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Achtergronden 
van een bodemvondst

De restauratie van de 
gevonden radioset WS 22

Tijdens de herdenking bij de brug in Arnhem worden de 
vaandels gestreken.
(foto: Berry de Reus)

de Slag 
van de

Arnhemse architekt J. van Biesen. Op advies van stad
genoot en beeldhouwer Gijs Jacobs werd de zuil langs 
de oprit van de Rijnbrug geplaatst als tijdelijk monu
ment. In 1953 werd een definitief gedenkteken 
geplaatst op het Kerkplein bij de Eusebiuskerk, maar 
het 'tijdelijke' Airborne monument bij de brug bleef 
gehandhaafd. In 1954 werd de zuil verplaatst naar het 
Damcircuit aan het einde van de noordelijke oprit van 
de John Frostbrug. Ieder jaar in september worden 
hier ter herdenking van de Slag om Arnhem kransen 
gelegd.
Van de herdenkingsenvelop zijn 500 genummerde 
exemplaren uitgegeven. Ze zijn gefrankeerd met de 
twee 80 cent herdenkingszegels '100 jaar inhuldiging 
Koningin Wilhelmina' uit 1998, en ze zijn gestempeld 
op 17 september 1999 met het filateliestempel van het 
postkantoor te Oosterbeek. De enveloppen zijn te 
koop in het Airborne Museum. Prijs f 7,-. Na overma
king van f 8,50 op giro 4184300 t.n.v. het Airborne 
Museum Oosterbeek onder vermelding van 'Envelop 
1999', wordt deze toegestuurd.

Een van de radiozenders die tijdens de Slag om 
Arnhem door de le Britse Airborne Divisie werd 
gebruikt, was de 'Wireless set no. 22'. De 22 set werd 
in 1941 door de Britse firma Pyte Ltd. ontwikkeld als 
vervanging van de verouderde No. 11 (High Power) 
set. Het toestel werd in het algemeen in voertuigen 
vervoerd, hoewel het ook als draagbare radio 
gebruikt kon worden. Hiervoor waren dan drie man 
nodig. Midden 1944 werd er een modificatie aange
bracht waardoor afstemming door middel van kristal
len mogelijk werd. Uit dit toestel, de 'WS no. 22 MK 1' 
is later de 'WS no. 62' ontwikkeld. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zijn er ongeveer 55.000 exemplaren van 
de wireless set no. 22 gemaakt.
Bij de le Britse Airborne Divisie was de 22 set onder 
meer in gebruik voor de verbindingen van de bri
gades naar de bataljons, en van de brigades naar het 
hoofdkwartier. Verder werd het toestel gebruikt voor

de verbindingen bij de Royal Artillery. Het afstandsbe- 
reik was 15 km voor telefonie, en 30 km voor telegrafie. 
In het begin van de jaren negentig werd in Oosterbeek 
een tijdens de slag gebruikte 22 set opgegraven op de 
noordelijke hoek Kneppelhoutweg-Hoofdlaan tussen 
een stenen paal en een eikenboom. De veteraan 
Robert Whelan had eerder aan mevrouw Beelaerts 
van Blokland uit Oosterbeek verteld dat hij daar zijn 
radioset begraven had. Captain John Lee, Troop 
Commander van 'A' Troop van de Ist Airlanding 
Light Regiment Royal Artillery had enige jaren daar
voor verteld dat hij het was die zijn 22 set daar had 
begraven. Volgens John Lee was dat echter bij de ste
nen paal aan de zuidkant van de weg. Toen de radio 
gevonden werd, schreef hij in 1994 aan wijlen Ed van 
Dam: "Natuurlijk ben ik gefascineerd door het verhaal 
van de 22 set. Er was slechts één set in dat gebied en 
die kwam van mijn jeep. Ik gebruikte een loopgraaf 
ten zuiden van de wegkruising. Of er ook één aan de 
noordkant was, herinner ik mij niet. Ik weet zeker dat 
ik de set begroef onder in de loopgraaf aan de zuid
kant van de weg. De naam Whelan zegt me wel iets 
maar ik kan hem niet voor de geest halen. Mijn Gun 
Position Officer, luitenant Tom Barron, denkt dat het 
een van onze mensen was. Ik ben benieuwd waar de 
informatie vandaan komt dat Robert Whelan de set 
begroef en hoe die aan de andere kant van de weg 
kwam. Van mijn kant denk ik dat het een mysterie 
blijft".
(W.Boersma)

De gerestaureerde 22 radioset die bijna 50 jaar na 
om Arnhem werd opgegraven op de hoek 
Kneppelhoutweg en de Hoofdlaan in Oosterbeek. 
(foto: R. Boekhorst)

Kort na het opgraven van de in het bovenstaande arti
kel genoemde radioset, kwam die in bezit van het 
Airborne Museum, waar het apparaat eerst moest 
drogen in een verwarmde ruimte. Daarna werd 
begonnen met de restauratie. De voorkant werd 
gedeeltelijk bewerkt met anti-roest omdat de corrosie 
alles had aangevreten. Het aluminium en het koper 
hadden kontaktcorrosie veroorzaakt, waardoor het 
aluminium deels vergaan was. Na behandeling met
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In een lange koloime van meer dan 100 oude militaire voer
tuigen worden de veteranen op zondag 19 september 1999 
door de dorpen van de gemeente Renkum rondgereden, 
(foto: Berry de Reus)

Http// www.airbornemuseum.com is het adres van 
de site van het Airborne Museum op internet. Sinds 
een paar maanden zijn Mr. J. van Slooten, Peter 
Klaassen en Berry de Reus bezig met de opzet van 
deze website. In eerste instantie zal die informatie 
bevatten om het museum te promoten. Men kan 'sur
fen' naar een eenvoudige presentatie waarin de alge
mene gegevens zoals openingstijden, toegangsprij
zen, etc. vermeld worden. Ook bevat de site een 
fotopagina waarin enkele opnamen van het museum 
en van diorama's te zien zijn. Door een van de zgn. 
'thumbnails' aan te klikken kan een foto ook op groot 
formaat met een hoge resolutie 'opgehaald' worden. 
Verder is een jaaroverzicht opgenomen van de aktivi- 
teiten in en rond het museum. Het is de bedoeling dat 
in de toekomst de site verder wordt uitgebouwd met 
berichten over bijzondere voorwerpen in het museum 
en met een overzicht van het assortiment van de 
museumwinkel. Deze kunnen dan eventueel via 
internet besteld worden. De presentatie zal verder 
worden verfraaid met 'links' naar andere sites. Voor 
informatie en inlichtingen over allerlei zaken kan men 
ook gebruik maken van het e-mail adres van het 
museum: hartenstein@wxs.nl.
(Berry de Reus)

De eerste aflevering van deze rubriek heeft tot onder
werp het kleinste archiefstuk in het museum. Het is 
een met potlood geschreven opdracht van brigade 
generaal P.H.W. Hicks, commandant van de le 
Luchtlandingsbrigade, die op 17 en 18 september 1944 
rond Reyerscamp landde en die bestond uit Ist 
Battalion The Border Regiment, 2nd Battalion The 
South Staffords en 7th Battalion The King's Own 
Scottish Borderers.
Het Ist Border Battalion nam stellingen in aan de 
westzijde van wat de Perimeter zou worden. Het was

de enige eenheid die dit deed volgens het oorspronke
lijke operatiebevel. Van noord naar zuid lagen van de 
Sonnenberglaan tot de toenmalige gasfabriek in het 
Benedendorp de A, C, D, en B compagnieën met HQ 
compagnie en het bataljons hoofdkwartier aan de Van 
Lennepweg. Het hoofdkwartier van de D compagnie 
was gevestigd in de lange boerderij halverwege de 
Van Borsselenweg.
Op 25 september kreeg Corpora 1 Alan Fisher van D 
compagnie opdracht orders te verkrijgen van het 
bataljons hoofkwartier. Onwetend van de plannen tot 
het terugtrekken van de divisie over de Rijn, kreeg hij 
een briefje mee van brigade generaal Hicks. 
Onderweg terug naar zijn compagnie kreeg hij een 
mortierbombardement te verduren, dat hem belette 
zijn compagnies-commandant te bereiken. Wel trof hij 
een aantal militairen van zijn eenheid, die hij mee 
terugnam. Korporaal Fisher wist over de Rijn te 
komen maar de rest van D Compagnie, onwetend van 
de terugtocht, werd gevangen genomen. Later schonk 
Korporaal Fisher het briefje aan het Airborne 
Museum. Het is op slecht papier geschreven en het 
schrift is vaag, te slecht om te reproduceren. De tekst 
luidt: 'Coy: Monument 21.00, P. Hicks, 25-9'. Bedoeld 
wordt het monument voor mevrouw ’U.M. 
Kneppelhout, geboren Van Braam, en wijlen haren 
onvergetelijken echtgenoot. Het dankbare 
Oosterbeek', te vinden aan de westzijde van de 
Hoofdlaan op de Hemelse Berg. Hicks bedoelde met 
het briefje dat de D compagnie zich op 25 september 
om negen uur 's avonds moest verzamelen bij het 
monument om vervolgens over de Rijn terug te trek
ken.
Het origineel is na afspraak met A. Groeneweg op het 
museum te bezichtigen.
(A. Groeneweg)

het anti-roestmiddel kwam er weer beweging in de 
meeste bedieningsknoppen van het toestel. Op de 
meter was het jaartal 1942 nog duidelijk leesbaar. 
Nadat de radioset uit zijn kast was gehaald, bleek dat 
hij nog geheel kompleet was. De aanslag van roest en 
corrosie werd verwijderd. Om de lampen van het toe
stel zat een laag vuil van ongeveer een cm. dik. Door 
deze voorzichtig te frezen, konden de buizen uit hun 
houders gehaald worden. Na reiniging werden ze 
weer teruggeplaatst. De bekabeling was nog groten
deels intakt.
De kast werd geheel roestvrij gemaakt. Een deel hier
van was weggeroest, terwijl hij bij het uitgraven waar
schijnlijk extra beschadigd is. Aan de bovenzijde kan 
men nu het inwendige van het toestel zien. Aan de 
buitenzijde is nog de originele kleur zichtbaar. Alle 
webbing draagbanden zijn weggerot.
Hoewel het Airborne Museum in het bezit is van bijna 
alle typen radiosets die tijdens de Slag om Arnhem 
zijn gebruikt, is dit de enige originele set waarvan de 
herkomst bekend is.
(Roland Boekhorst,
behoudsmedewerker Airborne Museum)

L\

http://www.airbornemuseum.com
mailto:hartenstein@wxs.nl
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'Door de lens van De Booys'
Vorig jaar werd in het Gemeentearchief in Arnhem 
een tentoonstelling gehouden van werk van de beken
de Arnhemse fotograaf PJ. de Booys. De aanleiding

in Britse en Duitse handen en lagen met grote regel
maat onder vuur van do artillerie en van lichtere 
wapens. Toen de beslissing werd genomen om de res
tanten van de lst Airborne Division terug te trekken, 
kregen de medische eenheden de opdracht achter te 
blijven met de gewonden. Voor hen volgde krijgsge
vangenschap en ook hieraan wordt in het boek aan
dacht besteed. Het laatste hoofdstuk gaat over de 
inzet in Noorwegen, de Duitse overgave en tot slot de 
opheffing van de eenheden.
Het boek, dat is geïllustreerd met meer dan honderd 
foto's (waarvan vele hier voor het eerst worden gepu
bliceerd), kaarten en tabellen, kan worden beschouwd 
als een zeer belangrijk en waardevol naslagwerk. De 
auteur, die zelf bij het Royal Army Medical Corps 
diende, mag worden gefeliciteerd met dit prachtige 
stuk werk."
Tot zover Captain Peter Starling.

Niall Cherry, auteur van het boek 'Red Crosses and Red 
Berets' poseert voor 'De Tafelberg' in Oosterbeek met de 
helm van Corpora! Ken Holdsworth, van het 181 
Airlanding Field Ambulance, die daar in '1944 gewerkt 
heeft.
(foto: R. Voskuil)

Het duurde niet lang voordat leden van hel Royal 
Army Medical Corps in aktie kwamen. Dat was in 
februari 1942 bij de aanval op het radarstation bij 
Bruneval op de Franse westkust. De daarop volgende 
operaties in Noord-Afrika, Sicilië en Italië worden in 
het boek gedetaileerd behandeld en we lezen over de 
persoonlijke ervaringen van leden van het RAMC en 
de moeilijkheden waarmee ze te maken kregen wan
neer zij probeerden hun gewonde kameraden te hel
pen.
De grote kracht van dit boek ligt in het verslag dal 
wordt gegeven van het werk van de medische eenhe
den gedurende de Slag om Arnhem. Dit aspekt is 
nooit eerder in zo'n detail behandeld. Persoonlijke 
verhalen van leden van de medische dienst worden 
afgewisseld met verslagen uit de officiële rapporten. 
Het grootste deel van de slag vond plaats in en rond 
het gebied waarin de hospitalen van de divisie lagen. 
De verband plaatsen en hospitalen waren afwisselend

'Red Berets and Red Crosses' werd uitgegeven door 
Robert Sigmond in Renkum en het werd gedrukt bij 
Veenman Drukkers in Ede (ISBN: 90-804718-1-X). In 
Nederland is hel boek verkrijgbaar bij het Airborne 
Museum en bij een aantal lokale boekhandels. Prijs 
f 49,50. In Engeland wordt het verkocht bij het Army 
Medical Services Museum in Aldershot en bij het 
Border Regiment Museum in Carlisle Castle. De prijs 
is daar 17.95 Engelse Ponden.

Onder bovenstaande titel verscheen op 3 september jl. 
een prachtig uitgevoerd boek over de medische dienst 
van de lst Airborne Division tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Het werd geschreven door ons Engelse 
lid Niall Cherry (40), die gedurende een groot aantal 
jaren onderzoek heeft gedaan naar dit onderwerp. 
Captain (Retd) Peter H, Starling, Curator van het 
Army Medical Services Museum in Aldershot schreef 
over dit nieuwe standaardwerk: "Er zijn veel boeken 
geschreven over de 'Airborne Forces' gedurende de 
Tweede Wereldoorlog, maar slechts enkele vertellen 
het verhaal van de mannen van de Airborne Medical 
Services. Nu is er eindelijk een boek waarin het com
plete verhaal van een deel van deze medische dienst, 
die van de lst Airborne Division, wordt beschreven. 
Het beslaat de gehele periode van het begin van de 
oorlog tot de opheffing van lst Airborne Division in 
november 1945.
Vanaf het begin van de oprichting van de luchtlan- 
dings-troepen was er behoefte aan medisch personeel, 
niet alleen om met de gevechtstroepen mee te gaan, 
maar ook om intensief deel te nemen aan de ontwik
keling van deze nieuwe strijdkrachten. Dit hield ook 
in het uitproberen van verschillende typen vliegtui
gen en soorten uitrusting en hun effect op het mense
lijke lichaam.
Kolonel A. Austin Eagger OBE was de eerste hoge 
medische officier die werd ingedeeld bij de divisie en 
kort daarop volgde Kapitein T.R.B. Courtney, die zijn 
assistent werd. Deze twee officieren kunnen worden 
beschouwd als de oprichters van 'Airborne Medical 
Services’, toen nog Royal Army Medical Corps 
(RAMC) geheten. De auteur van dit boek neemt ons 
mee naar die begintijd, die o.a. werd gekenmerkt door 
problemen met het transport van troepen door de 
lucht, het probleem van luchtziekte waaraan 80% van 
de glidertroepen leed, het gebrek aan lichtgewicht uit
rusting, en het zoeken naar transportmiddelen om na 
de landing brancards te vervoeren.
Niall Cherry interviewde meer dan zeventig vetera
nen van de medische onderdelen van de divisie, en 
hun herinneringen zijn verwerkt in de beschrijvingen 
van deze begintijd. . I
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Staande in een jeep leidt Brigadier Mike Dauncey de 
Farewell Parade.
(foto: B. de Reus)

Tijdens de 'Farewell Parade' op zondagmiddag 19 septem
ber 1999 marcheren de veteranen onder luide toejuichingen 
van de burgerij van het Airborne Museum naar het 
Gemeentehuis.
(foto: Berry de Reus)

was zijn 100e verjaardag. Nu is er, mede als gevolg 
van de vele positieve reakties op die expositie, een 
zeer interessant boek verschenen, getiteld 'Door de 
lens van De Booys, Een Arnhemse reportage 1944- 
1954'. Het werd samengesteld door drs. P.R.A. van 
Iddekinge.
Fotograaf De Booys verwierf vooral bekendheid door 
de koelbloedige wijze waarop hij in de herfst van 
1944, toen Arnhem op last van de Duitsers was geëva
cueerd, de plundering van de stad heimelijk in tien
tallen foto's vereeuwigde. Als de Duitsers hadden 
gemerkt dat hun wandaden op de gevoelige plaat 
werden vastgelegd, dan had De Booys dit zeker met 
de dood moeten bekopen.
Deze fascinerende foto's van de plundering en die van 
de evacuatie geven ons een indringend beeld van de 
situatie in Arnhem in het najaar van 1944. Wanneer in 
april 1945 de bevrijding begint, is De Booys in Velp, 
waar hij de intocht van de geallieerde troepen in een 
serie foto's vastlegt. Na de bevrijding keert De Booys 
terug naar Arnhem. Hij fotografeert de enorme ver
woestingen in de stad en omgeving, en laat zien hoe 
de bewoners trachten weer een normaal bestaan op te 
bouwen. In de jaren na de oorlog legt hij de wederop
bouw van de stad op foto's vast, evenals allerlei festi
viteiten.
Uit de duizenden foto's die De Booys maakte, heeft de 
samensteller er voor het boek 212 geselekteerd. Het 
resultaat is een fascinerend beeld van een van de 
meest bewogen periodes uit de Arnhemse geschiede
nis.
'Door de lens van De Booys’ telt 160 pagina's en werd 
uitgegeven bij Matrijs in Utrecht. Prijs f 39,95.

'Capture at Arnhem'
In de serie Military Memoirs/World War II verscheen 
in Engeland het boek 'Capture at Arnhem, A Diary of 
Disaster and Survival', door Captain H.R. Roberts. 
Tijdens de Slag om Arnhem was hij als luitenant 
plaatsvervangend commandant van het 'Advanced 
Worshop Detachment' van de 'Ist Airborne Divisional

Workshop, Royal Electrical and Mechnical Engineers'. 
Harry Roberts werd op 18 september 1944 direkt na 
de landing op landingszone ’Z' ten zuiden van de 
spoorlijn Amhem-Ede getroffen door Duits mitrail- 
leurvuur. Hierdoor heeft hij van de eigenlijke slag en 
de inzet van de REME niets meegemaakt. In zijn boek 
geeft Roberts zijn persoonlijke belevenissen weer, 
eerst als gewonde tijdens de slag en daarna als krijgs
gevangene in Duitsland.
Als gewonde werd hij via Wolfheze naar Hotel 
Vreewijk in Oosterbeek gebracht. Na de slag ging hij 
via Apeldoorn naar Stalag XIB in Duitsland. 
Aanvankelijk had hij zijn rang geheim gehouden, 
maar later werd hij toch overgebracht naar een kamp 
voor officieren, Oflag IX A/Z bij Rotenburg.
Zijn boek is hoofdzakelijk gebaseerd op het dagboek 
dat hij heeft bijgehouden tot 18 april 1945, de dag dat 
hij bevrijd werd. Zijn verhaal geeft een goede indruk 
van de lotgevallen van de meer dan 6000 Britse krijgs
gevangenen na de Slag om Arnhem. Roberts beschrijft 
het dagelijkse leven in de hospitalen en de kampen. 
Eten is een belangrijk onderwerp, en hij beschrijft o.a. 
hoe hij kans ziet zijn rantsoen aan te vullen door kon
takten met de burgerbevolking. Roberts sluit zijn boek 
af met een verslag van de 16 dagen durende gedwon
gen mars door Duitsland, zijn bevrijding door 
Amerikaanse troepen en zijn terugkeer naar huis. 
'Capture at Arnhem' laat eens een andere kant zien 
van de Slag om Arnhem. Tijdens de expositie 
'Bevrijders achter Prikkeldraad' in 1998 in het 
Airborne Museum, bleken er veel meer ongepubli
ceerde verhalen van en over krijgsgevangenen te 
bestaan dan vermoed werd.
In 1992 overleed Roberts en zeven jaar na zijn dood 
heeft zijn vrouw zijn manuscript als boek kunnen uit
geven.
'Capture at Arnhem' is in een paperback editie uitge
geven bij de The Windrush Press, Moreton-in-Marsh, 
Gloustershire (ISBN 1 900624 27 3). Het boek telt 148 
pagina's en is geïllustreerd met foto's en een kaart. 
Het is verkrijgbaar in het Airborne Museum en kost 
f35,-.
(W. Boersma)

j
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Unieke herdenkingspenning
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Gerrit Pijpers onderscheiden

'Point Blank, Open Sights'
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Laatste deel 'Blik Omhoog' 
verschenen

Philip Reinders erelid van de 
'Arnhem Veteran's Club'
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Op 17 september jl. verscheen het vierde boek van de 
door ons lid Cor Janse geschreven serie 'Blik 
Omhoog’, over de oorlogsgeschiedenis van Wolfheze 
en de Zuid-Veluwe. Dit Supplement deel ('S') bevat 
naast een uitgebreid register met 3100 persoons- en 
ruim 900 plaatsnamen allerlei aanvullingen en toe
lichtingen bij de eerder verschenen delen. Een van de 
onderwerpen die wordt behandeld, is de rol van de 
Nederlandse SS-ers tijdens de Slag om Arnhem. 
Boek 'S' bevat 144 pagina’s en kost f 25,-. Het is ver
krijgbaar bij het Airborne Museum en bij de boekhan
delaren in Ooslerbeek.

Een Brencarrier was een van de oude militaire voertuigen 
die door de vereniging 'Airborne Baltle Wheels' tijdens de 
herdenking aan het publiek werd getoond.
(foto: Berry de Reus)

Onder bovenstaande titel verscheen op 5 juni jl. een 
boekje dat de geschiedenis vertelt van de Ist 
Airlanding Anti-Tank Battery, Royal Artillery. De 
schrijver, John C. Howe, diende tijdens de oorlog bij 
dit onderdeel.
Het boekje begint met de gevechten in Frankrijk, de 
terugtocht via Duinkerken en de heropbouw van de 
eenheid in Engeland. Nadat de eenheid als lst

Bestuurslid van de Stichting Airborne Museum, 
Gerrit Pijpers, is op 19 september jl. onderscheiden in 
de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden. Gerrit 
Pijpers, die als majoor dient bij de Koninklijke 
Luchlmacht, heeft zich sinds 1975 ingezet voor de 
organisatie van tal van aktiviteiten in het kader van de 
herdenkingen van de Slag om Arnhem. Sinds 1994 is 
hij als Nederlandse vertegenwoordiger van het 
Airborne Forces Security Fund organisator van de 
herdenkingsdienst op de Airborne Begraafplaats. Het 
bestuur van de Vereniging Vrienden feliciteert Gerrit 
van harte met deze welverdiende onderscheiding.

De organiserende comités van respectievelijk de 
Airborne Wandeltocht, de Pegasus Wandeltocht en de 
Capitulatie Bevrijd ings tocht hebben een zgn. 
'Bevrijdingswandelpaspoort' gepresenteerd. Met dit 
wandelpaspoort wordt de mogelijkheid geboden om 
in het bezit te komen van een herinneringspenning 
'Wageningen Bevrijdingsstad 2000'. Loopt men in de 
periode van 4 september 1999 tot en met 12 mei 2001 
elk van de bovengenoemde tochten een keer, dan kan 
men een stempeltje in het paspoort sparen. Heeft men 
de drie stempeltjes, dan komt men in aanmerking 
voor een herinneringspenning.
(B. de Reus)

Op de Algemene Ledenvergadering van de Arnhem 
1944 Veteran's Club op 16 september jl. werd ons lid 
Philip Reinders uit Rheden benoemd lot erelid. Hij 
kreeg deze onderscheiding voor het vele historische 
onderzoek dat hij heeft verricht naar onderwerpen 
met betrekking tot de Slag om Arnhem.

Op het moment wordt gewerkt aan een videofilm 
over de herdenkingen op de Ginkelse Heide en in 
Driel. De film volgt met name de veteranen die dit jaar 
sprongen. Voor deze herdenkingsfilm wordt ook 
gebruik gemaakt van materiaal van TROS-TV en 
TV-Gelderland. Het eind van de video bevat beelden 
van de kranslegging in Driel.
Wie belangstelling heeft voor deze professionele 
video moet binnen 14 dagen schrijven naar C.C. van 
den Bosch, Utrechtseweg 173, 6812 AC Arnhem. Bij 
voldoende belangstelling zal de film naar verwach
ting begin volgend jaar beschikbaar zijn- voor ca. 25 
gulden.
(C. van den Bosch)

Airlanding Anti-Tank Battery bij de lst Airborne 
Division is geplaatst, volgen de akties in Noord- 
Afrika en Sicilië. Het is in feite de eerste eenheid die 
hun kanonnen per zweefvliegtuig naar het slagveld 
vervoert. Na terugkeer in Engeland komt de lst Anti- 
Tank Battery bij de lst Parachute Brigade. In septem
ber 1944 nemen ze deel aan de Slag om Arnhem, 
waarbij zware verliezen worden geleden. De laatste 
operatie waarbij ze is betrokken, is de bevrijding van 
Noorwegen.
Het boekje 'Point Blank, Open Sights' telt 118 pagina's 
en is geïllustreerd met foto's en kaartjes en voorzien 
van een namenlijst en een 'Roll of Honour'. Het werd 
uitgegeven bij Hough Publishing, 16 Merrick House, 
Reigate Road, Reigate, RH2 0QH, England. In 
Nederland kost het f 35,- en is het te bestellen bij 
Eugène Wijnhoud, Bernardlaan 41-1, 6824 LE 
Arnhem, telefoon 0263513100.
(Eugène Wijnhoud)



MUSEUM
ISSN 1383-3413

Nieuwsbrief No. 77, februari 2000

Van de voorzitter

'Over & Over'

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar
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Airbome Museum 'Hartenstein' te Oosterbeek, 17 decem
ber 1999. De militaire attaché van de Britse ambassade, lui- 
tenant-kolonel Sirnon Lloyd, heeft uit handen van de 
samensteller, Peter Alexander van Teeseling, het eerste 
exemplaar ontvangen van het bock 'Over & Over'.
(foto: B. de Reus)
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dient er dan ook op gericht te zijn hiervoor actieve en 
enthousiaste medewerkers aan te trekken, en met hen 
een zodanige structuur op te bouwen en te hand
haven dat het bouwen aan een zich steeds vernieu
wende vereniging een leuke uitdaging blijft.
(C. van Roekel, voorzitter)

Op vrijdag 17 december jl. vond in het Airbome 
Museum de presentatie plaats van een nieuw boekje 
over de Slag om Arnhem, getiteld 'Over & Over'. Het 
werd samengesteld door een van de jongste leden van 
onze vereniging, de 13-jarige Peter Alexander van 
Teeseling uit Oosterbeek. Het eerste exemplaar werd 
aangeboden aan de Britse militaire attaché, luitenant- 
kolonel Simon Lloyd, die zijn bewondering uitdrukte 
voor het initiatief van de jonge Oosterbeker.
Peter Alexander is al vanaf zijn negende jaar geïnte
resseerd in de gevechtshandelingen van september 
1944, en in de afgelopen jaren correspondeerde hij

Pi«

Zeker bij zo'n gedenkwaardige eeuwwisseling als we 
achter de rug hebben, willen wij als bestuur van de 
Vereniging Vrienden u in de eerste plaats een hele
boel geluk, voorspoed en gezondheid toewensen. 
Wij hopen u ook in de toekomende tijd van dienst te 
kunnen zijn met onze vele voorgenomen aktiviteiten, 
en het voorrecht te hebben u veelvuldig te ontmoeten 
bij excursies, lezingen en vergaderingen.
Een nieuw millennium is aangebroken, waarvan we 
het begin meemaken, maar waarvan het einde zich 
zelfs in onze stoutste fantasieën niet laat raden! Hel 
noopt tot vernieuwing en frisse ideeën, ook bij ons. 
Een van de veranderingen is de organisatie van een 
Verenigingsdag, die in de plaats komt van de jaarlijk
se vergadering. Dit jaar vindt die plaats op zaterdag 
15 april. Wij stellen ons voor de Jaarvergadering te 
combineren met een gezamenlijke lunch, gevolgd 
door een interessante excursie per touringcar. U kunt 
voor de gehele dag intekenen, zodat onze evenemen- 
ten-commissie de logistiek kan verzorgen. Natuurlijk 
zal het ook mogelijk blijven alleen maar de 
Jaarvergadering te bezoeken; het omgekeerde kan 
echter niet. U kunt dus niet aan de lunch en de excur
sie deelnemen wanneer u niet op de Jaarvergadering 
aanwezig bent geweest. Zie verder het losse blad bij 
deze Nieuwsbrief.
Onze vereniging mag zich verheugen in een gestage 
groei, en het is opvallend en verheugend dat de 
belangstelling van jongeren toeneemt.
Meer dan 1400 nieuwsbrieven (de Nederlandse of de 
Engelse editie) worden elk kwartaal naar leden in 
zowel Nederland als het buitenland verstuurd. Dit 
vergt veel werk van de redactie, onze onmisbare 
inpakploeg en ons bestuur, met name van de pen
ningmeester en van onze vertegenwoordiger in 
Groot-Brittannië, de heer Ted Shaw, MC.
De evenementen-commissie heeft de handen vol om 
inventieve ideeën om te zetten in reële plannen en een 
perfecte uitvoering. Onze publikatie-commissie buigt 
zich over manuscripten om deze te begeleiden op de 
lange weg, die via auteur en drukker eventueel kan 
leiden naar uw boekenkast’
Kortom, onze ijver en enthousiasme genereren steeds 
meer leden en dus meer werkzaamheden. Het beleid

...
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Herhaling Normandië-excursie?

Fraaie haard in de koffiekamer

2

Rondvraagpunten 
jaarvergadering 1999
Zoals toegezegd tijdens onze jaarvergadering van 
1999, hebben wij enige punten uit de rondvraag nader 
in het bestuur besproken c.q. uitgevoerd.

met verschillende veteranen, en verzamelde hij aller
lei ooggetuigeverslagen. In het boekje zijn tien van 
deze herinneringen van oud-strijders bijeengebracht. 
Daarnaast is een aantal algemene hoofdstukken op
genomen, zoals 'Oorlog en Bezetting', 'De Slag om 
Arnhem, een kort historisch overzicht' en 'Evacuatie 
en Terugkeer'. Ook is het verhaal gepubliceerd van de 
Oosterbeker Han Kardol, die september 1944 als 
9-jarige jongen meemaakte..
De titel 'Over & Over' verwijst naar het feit dat de 
veteranen sinds de Tweede Wereldoorlog ieder jaar 
terugkomen om de Slag om Arnhem te herdenken. 
Het boekje is geïllustreerd met een groot aantal min
der bekende foto's, en telt 95 bladzijden.
'Over & Over' werd geproduceerd door Lukas Rosing 
van uitgeverij Kontrast in Oosterbeek. Het is verkrijg
baar bij de lokale boekhandel en het Airborne 
Museum, en de prijs bedraagt f24,50. Er bestaan plan
nen voor een Engelse vertaling.

Een fraaie antieke haard siert sinds kort de koffiekamer van 
het Airborne Museum.
(foto: C. van Roekel)

In Nieuwsbrief no. 74 deden wij verslag van de reno
vatie van de koffiekamer van het Airborne Museum. 
Het enige wat in deze prachtig gerestaureerde ruimte 
nog ontbrak, was een haard onder de fraaie schoor
steenmantel. Maar waar vind je een gave kolenhaard 
uit het begin van de 20e eeuw? De heer Johan Nijhuis, 
een 90 jaar oude smid uit Oosterbeek, die nog dage
lijks in zijn smederij werkte, bleek op zijn werkplaats-

1. De staat van onderhoud van het Oosterbeekse 
Airborne Monument (een vraag van P. Hoek).
Er is contact geweest met de desbetreffende mede
werker van de gemeente Renkum en met de gemeen
telijke Monumentencommissie. Dit resulteerde in een 
jaarlijks onderhoudsplan. In 1999 is het gedenkteken 
grondig gereinigd; dit jaar zullen in ieder geval het 
voegwerk en de conditie van de vier uitstekende 
muurtjes nader worden bekeken.
2. Een oorkonde voor mensen die zich verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de Vereniging Vrienden (een 
vraag van P. Hoek).
Het bestuur is van mening dat zowel aan aftredende 
bestuursleden als aan degenen die zich voor de ver
eniging verdienstelijk maken, per gebeurtenis op een 
passende wijze dank zal worden gebracht. De vorm 
waarin dit gebeurt, is een van de aandachtspunten.
3. Het financiële voordeel uit het verenigingskapitaal. 
Na een uitgebreide en diepgaande bestudering door 
professionele bank- en gelddeskundigen uit onze ver
eniging, bleek dat geringe rentevoordelen en risico
dragende manoeuvres met het verenigingskapitaal 
niet opwegen tegen de zekerheid en praktische voor
delen van onze huidige gelddeposito. Wij hebben 
daarom besloten om wat onze Nederlandse rekenin
gen betreft te handelen conform deze adviezen, en de 
bestaande rekeningen te handhaven. Op het moment 
wordt gekeken naar de situatie van onze bankreke
ning in Engeland, mede in verband met de komst van 
de Euro.
(C. van Roekel)

De excursie naar Normandië, die wij in april van het 
vorige jaar organiseerden, was in ruime mate overte- 
kend, waardoor een aantal leden moest worden 
teleurgesteld.
Naar aanleiding van vragen die werden gesteld op 
onze jaarvergadering en tijdens de reünie op 
26 november jL, werd meegedeeld dat het bestuur van 
de Vereniging Vrienden zal nagaan of er voldoende 
belangstelling is voor een herhaling van deze excursie 
in het voorjaar van 2000. Als de tocht doorgaat, vindt 
deze plaats van woensdag 10 mei tot en met zondag 
14 mei. De prijs bedraagt f 850,- per persoon. Er kun
nen 48 personen mee. De heer Jacques Haegens heeft 
zich opnieuw bereid verklaard om als reisleider op te 
treden.
Indien u interesse heeft om mee te gaan naar 
Normandië, schrijft u dan even een briefje aan de 
voorzitter van de vereniging, de heer C. van Roekel, 
p/a Airborne Museum, Utrechtseweg 232, 6862 AZ 
Oosterbeek. U ontvangt dan per omgaande een inte
kenformulier en nadere inlichtingen. Wacht echter 
niet te lang met reageren, want ui terlijk half maart 
moet de organisatie weten waar men aan toe is. Dit in 
verband met opties met betrekking tot een touringcar 
en het Hotel Campanile in Bayeux, waar de deelne
mers vorig jaar hebben gelogeerd.
Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact 
opnemen met C. van Roekel op nummer 026 3333261. 
Opgemerkt moet nog worden dat ook leden die de 
vorige keer meegingen en nogmaals willen deelne
men, zich kunnen opgeven. Leden die niet eerder de 
gelegenheid hadden mee te gaan, hebben bij overteke- 
ning echter prioriteit.
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Waarom zouden burgers van Arnhem of Oosterbeek 
het stoffelijke overschot van een Britse militair, aan
vankelijk in een tuin aan de Rijnkade begraven, over
brengen naar een tuin in Oosterbeek, en daar herbe
graven?

Het volledige dagboek van mejuffrouw Schouten is in 
het archief aanwezig, in fotokopie, en is op afspraak te 
lezen in het museum.
(A. Groeneweg)

Volgens de Roll of Honour werd het veldgraf van Cpl. 
Maybury in 1945 gevonden 'in the garden of a bunga
low on Utrechtseweg, Oosterbeek'. Waarschijnlijk 
wordt bedoeld de tuin van de familie Berghege, waar 
nu de ABN-AMRO bank staat.

Videoproduklie MFTM uit Maastricht heeft een één 
uur durende videofilm uitgebracht over de Farewell 
Parade op 19 september 1999. Het filmverslag begint 
met een korte impressie van de dropping op de 
Ginkelse Heide op de voorafgaande dag. Het grootste 
deel van de band bestaat uit beelden van de tocht van 
de meer dan honderd militaire voertuigen uit de 
Tweede Wereldoorlog door alle dorpen van de 
gemeente Renkum. Veel veteranen hadden in deze 
historische voertuigen plaatsgenomen. De film is niet 
voorzien van commentaar, maar wel van het geluid 
zoals dat tijdens het filmen werd opgenomen.
Belangstellenden kunnen de videoband bestellen via 
het telefoonnummer 043 3433778. De prijs bedraagt 
f 40,-, inclusief verzendkosten.
Ook de volgende films zijn nog leverbaar: 'Arnhem 
1994' (60 minuten), 'Herdenking Market Garden 1989 
en 1994' (90 minuten) en 'Normandië herdenkingen 
1989,1994 en 1999' (90 minuten).

Samen met Wybo Boersma van het Airborne Museum 
ben ik bezig met materiaal te verzamelen voor een 
publikatie over de Britse verbindingseenheden tijdens 
de Slag om Arnhem. Wybo zal hierin hel technische 
gedeelte verzorgen, en ik de verhalen.

Officer van 89 Field Security Section (Intelligence 
Corps).
In een brief die hij per kerende post terugstuurde, 
schreef hij dat hij de foto nooit had gezien, en - 
belangrijker - dat hij op die maandag op zoek was 
naar zijn korporaal Maybury, die hij op zondagavond 
bij de pontonbrug was kwijtgeraakt. Geen wonder, 
die lag inmiddels zo'n vijftig meter ten zuiden van de 
Weerdjesstraat op sterven of was al begraven. Ik heb 
Sir John Killick hiervan in 1992 op de hoogte gesteld, 
maar nooit antwoord gekregen. Hij overleed vorig 
jaar.

Jaren geleden, in 1985, stuurde ik Sir John Killick, 
voormalig Brits ambassadeur in Washington en 
Moskou, de foto die van hem was genomen door de 
fotograaf Sem Presser in de Weerdjesstraat in Arnhem 
op 18 september 1944. Presser was destijds onderge
doken in de stad. Killick was toen Commanding

Tijdens het bezoek dat Martin Middlebrook in 1992 
aan Oosterbeek en Arnhem bracht ter voorbereiding 
op het schrijven van zijn boek 'Arnhem, The Airborne 
Battle', nam hij interviews af van een aantal 
Nederlandse ooggetuigen van de slag. Dankzij de 
bemiddeling van de toenmalige Arnhemse gemeente
archivaris P.R.A. van Iddekinge, kon hij spreken met 
mejuffrouw Wilhelmina Schouten, in 1944 onderdi
rectrice van de Huishoudschool aan de Rijnkade in 
Arnhem. Zij vertelde onder meer dat in de avond van 
17 september 1944 door Britse militairen op de deur 
van de school werd gebonsd, en dat deze twee 
gewonden binnenbrachten. Een van hen overleed de 
volgende dag, en werd door haar en andere burgers 
'stiekem' in de achtertuin begraven.
Ik was bij dat interview met mejuffrouw Schouten 
aanwezig, en ik kon niet laten te vragen of zij de naam 
van de gesneuvelde nog wist. 'Jazeker, hij heette 
Maybury, en zijn moeder is na de oorlog op bezoek 
geweest'. Haar zoon, Corporal Arthur Maybury (30 
jaar oud) was schrijver, en zij overhandigde een exem
plaar van twee van zijn boeken, getiteld 'Thrills with 
the Paratroops' en 'More Thrills with the Paratroops', 
beide geschreven onder het pseudoniem 'Pegasus'. 
(De exemplaren berusten nu in het Gemeentearchief 
in Arnhem).

zolder een exemplaar te hebben staan, dat afkomstig 
was uit een op Huize Hartenstein lijkende 
Oosterbeekse villa.
Toen de heer Nijhuis vernam wat de bedoeling van 
ons was, aarzelde hij geen moment, en stelde de in uit
stekende staat verkerende kachel tot onze beschik
king.
Door een toeval was deze in de zomer van 1944 in de 
smederij beland, en daar, na een volledige revisie, tot 
het stookseizoen 1944-1945 opgeslagen. Daar heeft de 
haard op een wonderbaarlijke wijze de oorlog over
leefd, en is vervolgens op de zolder blijven staan. 
Nadat de haard door onze technische ploeg weer in 
een onberispelijke staat was gebracht, en de heer 
Harry Benter een stijlvolle zwarte marmeren onder
plaat had vervaardigd, werd de bijzondere aanwinst 
in de koffiekamer van het museum geplaatst.
Met veel voldoening heb ik de heer Nijhuis kort daar
op als VIP-gast in het museum ontvangen, en hem het 
resultaat van onze ijver laten bewonderen.
Toen ik hem medio november jl. een foto wilde bren
gen van zijn schenking, bleek de smederij gesloten. De 
oude smid Nijhuis was op 10 november overleden. 
(C. van Roekel)
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Evenementen georganiseerd 
door het Airborne Museum

Jaap Jansen bezig met hel demonteren van de motor van de 
Clarkair bulldozer.
(foto: W. Boersma)

Een ieder die informatie en/of documentatie bezit 
over het Royal Corps of Signals in september '1944, en 
die wil meewerken aan de nieuwe publikatie, wordt 
vriendelijk verzocht contact op te nemen met Wybo 
Boersma (Airborne Museum 'Hartenstein') of met de 
Arnhem Battle Research Group, p/a Margrietstraat 
40, 6991 XH Rheden.
(Philip Reinders)

De Boekenbeurs van het Airborne Museum zal dit 
jaar plaatsvinden op zaterdag 27 mei a.s. van 
10.00 - 16.00 uur. Er zullen dan tevens demonstralies 
te zien zijn van het uit elkaar halen en in elkaar zetten 
van een 75mm Pack Howitser.
De jaarlijkse expositie zal als onderwerp hebben: 'De

historie van de Air Despatch voor, tijdens en na de 
Slag om Arnhem'. De tentoonstelling zal duren van 
20 april t/m 5 november.
Op zaterdag 10 juni en zaterdag 9 september organi
seert het Airborne Museum een 'battlefield tour' over 
de voormalige slagvelden bij Arnhem. De deelname 
staat open voor iedereen. De kosten bedragen per per
soon f 55,-; leden van de Vereniging Vrienden betalen 
f 47,50. Wil men deelnemen, dan dient het verschul
digde bedrag te worden overgemaakt op giro 2494354 
t.n.v. W. Boersma te Ede, onder vermelding van 
'Battlefield Tour juni' of 'Battlefield Tour september'. 
Leden van de Vereniging Vrienden dienen tevens hun 
lidmaatschapsnummer te vermelden.
(W. Boersma)

In het vorige nummer van de Nieuwsbrief is in het 
verslag over de vondst van de radioset op de Hemelse 
Berg een vergissing gemaakt. Niet wijlen Ed van den 
Dam was degene die de gegevens over de vindplaats 
aandroeg, maar ons, gelukkig nog steeds actieve, lid 
Ed van Dam. Hij zette ons, door middel van inlichtin
gen van Captain Lee, op het spoor van de opmerkelij- 
ke vondst.
(W. Boersma)

Het boek 'Jood zonder ster' (ISBN 90-75879-04-0) ver
scheen bij uitgeverij Van Gruting in Westervoort. Het 
is verkrijgbaar bij de boekhandel, en kost f 29,90.

Onder leiding van de heer Jaap Jansen is een aantal 
vrijwilligers afgelopen december begonnen met de 
restauratie van de Clarkair bulldozer, die het museum 
vorig jaar met hulp van de Vereniging Vrienden heeft 
kunnen kopen. Nadat eerst alle beplating was verwij
derd, en de bekabeling was losgemaakt, konden de 
rupsbanden gedemonteerd worden. Daarna werden 
de motor, de versnellingsbak en de aandrijving er 
afgetakeld. Uiteindelijk bleef een grote berg losse 
onderdelen over. Deze zullen worden gestraald, en 
vervolgens gespoten. De juiste groene kleur was 
gelukkig nog terug te vinden op een aantal onderde
len. Uiteindelijk zal de bulldozer in het museum weer 
in elkaar worden gezet.
Via internet heeft 'Hartenstein' contact gekregen met 
een aantal verzamelaars in Amerika, die ook bezig 
zijn een Clarkair te restaureren. Wij hopen via hen aan 
ontbrekende onderdelen te kunnen komen.
Vrijwilligers die willen meewerken aan de restauratie 
van de bulldozer, kunnen zich opgeven bij de heer 
Jaap Jansen in het Airborne Museum. Er wordt alleen 
overdag aan de Clarkair gewerkt.
(W. Boersma)

In september van het vorige jaar verscheen het boek 
'Jood zonder ster', dat werd geschreven door Albert 
Heymans. De auteur, die werd geboren in 1922, ver
telt hierin hoe hij tijdens de Duitse bezetting er steeds 
weer in slaagt om aan de jodenvervolging te ontsnap
pen. Hij draagt geen jodenster, en door zijn sterke per
soonlijkheid en inventiviteit weet hij zich in gevaarlij
ke situaties steeds weer een alibi te verschaffen, 
waardoor hij uileindelijk overleeft.
Na een razzia en een korte onderduikperiode zwerft 
hij vanaf de zomer van 1943 maandenlang door de 
bossen en velden bij Arnhem. Op een zeker moment 
kan hij onder de valse naam Gerrit Kapel als knecht 
aan het werk op een boerderij aan de 
Amsterdamseweg, aan de rand van Mariëndaal. Daar 
zal hij lot het eind van de oorlog blijven.
Wanneer de Slag om Arnhem woedt, maakt hij op die 
plaats o.a. mee hoe grote hoeveelheden voorraden 
door Britse vliegtuigen achter de Duitse linies worden 
gedropt. Ook helpt hij met het begraven van lijken 
van gesneuvelde militairen. Na de slag verricht hij 
hand- en spandiensten voor het Rode Kruis in het 
geëvacueerde Arnhem. Het leven in en bij de vrijwel 
lege stad weet hij op een indringende wijze te 
beschrijven.
In april 1945 wordt Arnhem bevrijd. Na er nog een tijd 
te zijn gebleven, gaat hij zich elders inzetten voor de 
emigratie van Nederlandse joden naar I ” " J 
1950 emigreert hij zelf naar dit land.

me
k. " -kW
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De heer M. Kremer van de Nederlandse Luchtmobiele 
Brigade en Mr. ]. Elliot, de jongste Britse Air Despatcher, 
drukken gezamelijk de knop op de lessenaar in, waarmee de 
tentoonstelling ‘Green On' is geopend.
(Foto: Berry de Reus)
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Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering, die 
plaatsvond op 15 april jl., hebben wij afscheid moeten 
nemen van drie mensen die gedurende lange tijd 
enorm veel voor de vereniging hebben betekend: 
mevrouw Mieke de Langen, de heer Wim de Ruijter 
en Mr. Ted Shaw.
Mieke de Langen was vanaf 1982 met geestdrift en 
nauwgezetheid onze secretaresse, en behalve deze 
taak beheerde ze ook onze voorraden. Ze wist die 
bovendien bij talloze gelegenheden, zoals open dagen 
van leger en luchtmacht, en wandeltochten, aan de
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explosieven gedropt voor de verzetsgroepen in bezet 
gebied. Daarbij bleek dat het verpakken van materi
aal, en het afwerpen uit vliegtuigen, werk was voor 
specialisten. Hiervoor werden militairen van het 
Royal Army Service Corps tot zgn. Air Despatchers 
opgeleid.
Tijdens de Slag om Arnhem, tussen 18 en 25 septem
ber '1944, werden 610 bevoorradingsvluchten uitge
voerd met Stirlings en Dakota's. Hierbij waren 426 Air 
Despatchers betrokken. Een aantal van hen maakte 
meerdere vluchten. Er gingen 84 toestellen verloren, 
waarbij voor zover bekend 78 Air Despatchers om het 
leven kwamen. In totaal werd 1500 ton materiaal afge
worpen, maar daarvan viel slechts 7,4 % in Britse han
den. Door slechte verbindingen met Engeland kon 
niet tijdig worden doorgegeven dat de afwerpterrei- 
nen in Duitse handen waren.
Na de oorlog is er veel aandacht geweest voor de vlie
gers die hun leven waagden, maar de mannen die de 
voorraden moesten afwerpen, werden vergeten. Pas 
in 1994 werd in Oosterbeek een monument opgericht 
voor de Air Despatchers die bij Arnhem hun leven 
verloren.
De geschiedenis van de Britse Air Despatchers, inclu
sief hun rol tijdens de humanitaire operaties uit het 
recente verleden, wordt in deze tentoonstelling door 
middel van een diorama, voorwerpen, foto's en docu
menten tot leven gebracht. De expositie 'Green On' 
duurt tot en met 5 november.

- EB ' sr BS1 I i

Expositie 'Green On' geopend
Op woensdag 19 april jl. vond in het Airborne 
Museum 'Hartenstein' de opening plaats van de ten
toonstelling '"Green On', Air Despatchers, de verge
ten helden van Arnhem". De openingshandeling 
werd verricht door J. Elliot, het jongste lid van hel 47e 
Air Despatch Squadron uit Engeland, samen met het 
jongste lid van de Nederlandse Luchtmobiele 
Brigade, M. Kremer.
Hoewel al tijdens de Eerste Wereldoorlog op eenvou
dige wijze eenheden op de grond vanuit de lucht wer
den bevoorraad, werd dit systeem pas tijdens de 
Tweede Wereldoorlog op grote schaal toegepast. Zo 
werden al vanaf het begin van de oorlog wapens en
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Nieuwe Britse 
vertegenwoordiger

Op 25 april 2000 werden tijdens de Ledenvergadering lot 
nieuwe bestuursleden benoemd: Ben Kotster en Gerard 
Gijsberts.
(Foto's: mw. ld. Kotster en (via) G. Gijsberts)

De nieuwe vertegenwoordiger van de Vrienden in het 
Verenigd Koninkrijk is Mr. Niall M.G. Cherry, 
3 Church Road, Warton, Lancs, PR4 1BD, UK. 
Telefoon thuis: 01772632764, en op zijn werk: 
0177284593. E-mail adres: Niall.Cherry@bae.co.uk. 
Onze Britse leden wordt verzocht alle corresponden
tie, bestellingen van artikelen, en betalingen aan hem 
te richten.

Onze nieuwe vertegenwoordi
ger in hel Verenigd Koninkrijk 
is Niall Cherry, onder meer 
bekend van zijn vorig jaar ver
schenen boek Red Bereis and 
Red Crosses, over de medische 
dienst van lst British Airborne 
Division.
(Foto: R. Voskuil, september 
1999)

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 waarde
ring voor hun inzet een exemplaar van het Pegasusbeeldje. 
(Foto: mw. H. Kotster)

Crosses', over de medische dienst van de le Britse 
Airborne Divisie.
Tijdens onze Jaarvergadering hebben we tot ons 
genoegen ook twee nieuwe bestuursleden mogen 
begroeten. Gerard Gijsberts en Ben Kolster zullen 
respectievelijk de functies van secretaris en bestuurs
lid (o.a. belast met public relations) vervullen. Wij 
hebben alle vertrouwen in hun capaciteiten, en wen
sen hen een prettige tijd in het bestuur.
In 1999, tijdens de Jaarvergadering, werd besloten het 
predikaat 'Lid van Verdienste' in te stellen voor dege
nen die uitzonderlijk veel voor de vereniging beteken
den. Onze scheidende voorzitter, de heer Jan Smits, 
was de eerste die deze eervolle benoeming ontving. 
Echter, op voorstel van het bestuur is tijdens de afge
lopen Jaarvergadering ook de heer Rinke Fennema, 
die vele jaren onze penningmeester was, alsnog 
benoemd tot Lid van Verdienste.
(C. van Roekel)

man of vrouw te brengen. Zij heeft op onnavolgbare 
wijze kans gezien aanzienlijke bedragen voor onze 
vereniging te verdienen. Zonder dit zou het niet 
mogelijk zijn geweest onze contributie, die groten
deels opgaat aan de afdracht aan het museum en aan 
de Nieuwsbrief, op het huidige niveau te houden. 
Op talloze vergaderingen heeft zij op enthousiaste 
wijze haar zegje gedaan, en mede door haar zakelijke 
inzicht en gezonde verstand heeft zij menig besluit 
helpen nemen. Veel autoritten vanuit Hoevelaken zijn 
hier de afgelopen jaren voor nodig geweest.
Wim de Ruijter is van onschatbare waarde geweest 
voor ons museum en de vereniging. Honderden foto- 
afdrukken van hoge kwaliteit sieren de wanden van 
Hartenstein, en zijn gepubliceerd in onze Nieuws
brieven en Minislories. Duizenden scholenprojecten 
en Nieuwsbrieven heeft hij mee helpen samenstellen 
en verzendklaar maken. Nooit was hem iets te veel. 
Vanaf 1984 heeft hij deel uitgemaakt van ons bestuur, 
en nog steeds komt hij iedere dinsdag vanuit Duiven 
naar hel museum teneinde allerlei karweitjes op te 
knappen.
Beide bestuursleden zijn van grote waarde geweest 
voor de vereniging en voor hel museum, en het is met 
vreugde dat zij beiden tijdens onze 20e 
Jaarvergadering met algemene stemmen tot Lid van 
Verdienste werden benoemd.
Gelukkig hebben zij, ondanks het feit dat zij het kal
mer aan gaan doen, ingestemd met ons voorstel dat 
Mieke bij vergaderingen en themadagen het winkeltje 
blijft doen, en dat Wim nog fotowerk blijft verzorgen. 
De derde persoon van wie wij afscheid nemen, is Mr. 
Ted Shaw, MC. Als luitenant, troop-commander bij de 
T1 Anti-Tank Battery, verdiende hij bij Arnhem het 
Military Cross. Na de oorlog bleef hij nauw betrokken 
bij de herdenkingen in Oosterbeek. Negen jaar lang 
heeft hij op bescheiden maar secure wijze onze ver
eniging bij de Britse leden vertegenwoordigd, maar 
nu, op 82-jarige leeftijd, draagt hij zijn functie over 
aan Niall Cherry, een van onze jongere leden in het 
Verenigd Koninkrijk. Niall is de auteur van het 
onlangs verschenen boek 'Red Berets and Red
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In memoriam 
korporaal Tom Italiaander

'Silent Invader, A glider pilot's story of the invasion of 
Europe in World War II' door Alexander Morrison, is 
uitgegeven bij Airlift Publishing Lid, 101 Longden 
Road, Shrewsbury SY3 9EB England, ISBN 1 84037 
058 0. Hel boek is geïllustreerd met foto's, en telt 160 
pagina's. De prijs in Engelse Ponden is 19,95.
(W. Boersma)

Veel leden verzoeken ons om de toezending van 
oudere exemplaren van de Nieuwsbrief en Ministory. 
Tot nog toe hanteerden wij een vaste prijs van ƒ 50,- 
per complete set. Inmiddels zijn we bij nummer 78 
respectievelijk 66, en dat betekent dat het, mede door 
de stijgende kosten voor het drukken, tijd wordt om 
de prijs te herzien.
Van nu af aan zal ƒ 1,50 per Nieuwsbrief met 
Ministory worden berekend. U kunt op de girokaart 
de gewenste nummers aangeven, en zelf het verschul
digde bedrag berekenen en invullen. Voor de porto
kosten dient u ƒ 5,- extra te betalen.
Indien geen Nederlands exemplaar van een bepaald 
nummer meer aanwezig is, nemen wij de vrijheid u 
een Engelse editie toe te zenden.
(C. van Roekel)

Een opmerkelijk boek met de titel 'Silent In vader' 
kwam ik onlangs tegen bij een bezoek aan het 
Museum of Army Flying in Middle Wallop. Het werd 
geschreven door kapitein J.A. Morrison, die tijdens de 
Slag om Arnhem commandant was van No. 5 Flight, 
The Glider Pilot Regiment.
Hij kwam als vrijwilliger bij dit regiment nadat hij 
eerst had gediend bij de Honourable Artillery 
Company en bij The Royal Fusiliers Regiment.
Op een vlotte manier beschrijft hij in nog geen dertig 
pagina's zijn voorgeschiedenis en de training op 
Horsa zweefvliegtuigen. Op 6 juni 1944 landt hij met 
een eenheid van de Ox & Bucks (The Oxfordshire and 
Buckinghamshire Light Infantry) in Normandië. 
Omdat zweefvliegtuigpiloten niet geacht worden 
lang aan de gevechten deel te nemen, is Morrison op 
11 juni al weer terug in Engeland. Vervolgens landt hij 
op 18 september met een eenheid van een Antï-Tank 
Battery op landingszone 'Z' bij Wolfheze.
De volgende dag verliest hij met nog enkele andere 
piloten het contact met de rest van de divisie. Nadat 
hij enkele dagen door burgers verborgen is gehouden, 
raakt hij toch in Duitse krijgsgevangenschap. Via 
Stalag 12A en verhoren door de Gestapo, komt hij uil
eindelijk terecht in Stalag Luft 1. Meer dan de helft 
van het boek gaat over het leven in dit kamp, vol offi
cieren van verschillende naties. Bij het naderen van de 
Russische legers bevrijden de gevangenen zichzelf, en 
bezetten ze zelfs het nabijgelegen vliegveld, om ver
volgens nog enkele andere kampen te bevrijden. 
Al met al een bijzonder boek dat eens een andere kant 
laat zien van de Slag om Arnhem, en vooral wat daar
na gebeurd is. Zoals bij de expositie 'Bevrijders achter 
Prikkeldraad' in 1998 werd gezegd: 6500 krijgsgevan
genen betekent 6500 verschillende verhalen. Dit ver
haal is zeker de moeite waard om te lezen.

Op 28 maart 2000 overleed Tom Italiaander in zijn 
woonplaats Bilthoven.. Tom wordt geboren in 
Rotterdam op 29 april 1914. Bij het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog werkt hij voor de BPM in Zuid- 
Amerika. Na het beëindigen van zijn contract meldt 
hij zich op 29 oktober 1941 in Canada als vrijwilliger 
bij het Nederlandse leger. Via de Prinses Irene 
Brigade komt hij vervolgens bij No. 2 (Dulch) Troop 
No. 10 (Inter Allied) Commando. Na de training in 
achtereenvolgens Schotland, Port Madog in Wales, en 
bij Eastborne in Zuid-Engeland, vertrekt hij met No. 2 
Troop naar India. In augustus 1944 is hij weer terug in 
Engeland. Met twaalf andere Nederlandse comman
do's wordt hij ingedeeld bij de le Britse Airborne 
Divisie.
Op 17 september landt hij met het le Airborne 
Reconnaissance Squadron bij Wolfheze. Een dag later 
fotografeert Sergeant Dennis Smith op de 
Duitsekampweg de ontmoeting van de commando's 
Italiaander en Van der Meer met twee inwoonsters 
van Wolfheze. Deze foto is vele malen gebruikt in 
publikalies over de Slag om Arnhem. (Noot redactie: 
recentelijk nog, met een uitleg, in Blik Omhoog II van 
Cor Janse, blz. 798).
Tijdens de slag doet Italiaander vooral dienst als koe
rier tussen de verschillende Britse eenheden. Dage
lijks moet hij onder meer radiofrequenties doorgeven. 
Bij de evacuatie van het restant van de divisie weet 
ook Italiaander over de Rijn te komen. In november 
1944 neemt hij deel aan de landingen op Walcheren. 
In 1945 verlaat hij als sergeant de militaire dienst. 
Voor zijn inzet tijdens de beide akties in Nederland 
wordt hij onderscheiden met de Bronzen Leeuw. 
Tom Italiaander bezocht verschillende malen het 
Airborne Museum. Vorig jaar was hij met zijn echtge-

A1 vele jaren geeft de Glider Pilot Regimental 
Association een tijdschrift uit, getiteld 'The Eagle'. 
Tot nog toe werd deze periodiek alleen toegestuurd 
aan oud-zweefvliegtuigpiloten, en aan mensen die 
een speciale band hebben met dit regiment.
Sinds 1 januari van dit jaar is het abonnement op 'The 
Eagle' echter opengesteld voor iedereen die belang
stelling heeft voor dit onderwerp. Wie in Nederland 
een abonnement wil, betaalt 18 Engelse Ponden. 
Hiervoor krijgt u drie maal per jaar een prachtig tijd
schrift met artikelen over het gebruik van gliders tij
dens en kort na de Tweede Wereldoorlog. Veel aan
dacht wordt in ieder nummer besteed aan de 
landingen in Normandië, bij Arnhem en bij 
Hamminkeln. Ook de geschiedenis van de training 
van de piloten komt uitgebreid aan bod.
Het tijdschrift, dat gedrukt wordt op glanspapier, is 
zeer goed verzorgd en fraai geïllustreerd met foto's, 
kaarten en tekeningen.
Indien u belangstelling hebt voor een abonnement op 
'The Eagle', stuurt u dan een cheque ter waarde van 
18 Pond (s.v.p. in Britse valuta!) naar Mr. David 
Brook, Birds Hill, Gt. Bealings, Woodbridge, Suffolk 
IP13 6NR, England. Telefoon 01394 382285.
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Commentaar op
‘ Uit het archief (2)'

De heer Groeneweg deelde ons mede dat in tegenstel
ling tot wat in zijn artikel 'Uit het Archief (2)' over 
Corporal Maybury stond, Sir John Killick gelukkig 
niet is overleden. Uit Engeland kwam het bericht dat 
hij nog in leven is, zij het in een slechte gezondheid.

Werkgroep ' Westgruppe'
Omdat in verhouding tot de geallieerde kant nog zeer 
weinig bekend is over de geschiedenis van de Duitse 
legeronderdelen die onder Generaal Von Tettau aan 
de Slag om Arnhem deelnamen, hebben Geert 
Maassen, Hans Timmerman en Peter Vrolijk besloten 
om gezamenlijk onderzoek te doen naar de zgn. 
'Divisie Von Tettau', ook wel 'Westgruppe' genoemd. 
Plet doel is om de uitkomsten van het onderzoek t.z.t 
te publiceren in boekvorm,
De Divisie Von Tettau omvatte alle Duitse eenheden 
die de Britse en de Poolse posities vanuit het westen 
aanvielen, terwijl de restanten van de 9e SS 
Pantserdivisie, samen met een groot aantal onder haar 
bevel gestelde eenheden, hetzelfde deden vanuit het 
oosten en het noorden.
Een ieder die informatie kan en wil aandragen over 
dit onderwerp, zoals verhalen, documenten, oogge- 
tuigeverslagen, kranteberichten, tijdschriftartikelen, 
foto's of boeken, wordt vriendelijk verzocht om tij
dens kantooruren contact op te nemen met Geert 
Maassen, telefoon 026 3348303. Schrijven mag ook: 
Gemeentearchief Renkum, t.a.v. de heer G.PI. 
Maassen, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.
(Peter Vrolijk)

In de vorige Nieuwsbrief schreef de archivaris van het 
Airborne Museum, drs. A. Groeneweg, een stukje 
over onder andere Corporal Arthur Maybury (89th 
Parachute Security Section, Intelligence Corps), die op 
17 september 1944 sneuvelde. Het verdient wellicht 
aanbeveling dat daarbij enige kanttekeningen worden 
geplaatst.
Groeneweg meldt onder meer dat volgens de Roll of 
Honour het veldgraf van Maybury in 1945 werd 
gevonden "'in the garden of a bungalow on 
Utrechtseweg, Oosterbeek.' Waarschijnlijk wordt 
bedoeld de tuin van de familie Berghege, waar nu de 
ABN-AMRO bank staat". En verder memoreert hij 
een interview met mejuffrouw Wilhelmina Schouten, 
in 1944 onderdirectrice van de Huishoudschool aan 
de Rijnkade te Arnhem. Zij verklaarde dat Maybury 
in de achtertuin van de school werd begraven. 
Archivaris Groeneweg vraagt zich vervolgens af: 
'Waarom zouden burgers van Arnhem of Oosterbeek 
het stoffelijk overschot van een Britse militair, aanvan
kelijk in een tuin aan de Rijnkade begraven, overbren
gen naar een tuin in Oosterbeek, en daar herbegraven?' 
De heer Groeneweg zit op het verkeerde spoor. 
In de eerste plaats staat in de nieuwste editie van de 
Roll of Honour over Maybury het volgende: "The ori- 
ginal FB was in the garden of the Huishoudschool,

Rijnkade Arnhem, map 40-23-6. His body was remo- 
ved later by the Germans and taken to an undisclosed 
location. The CWGC registers read 'in garden of bun
galow along Utrechtseweg'". CWGC staat overigens 
voor Commonwealth War Graves Commission (de 
Britse Oorlogsgravenstichting).
Die gegevens zijn afkomstig uit de volgende bronnen. 
In de Arnhemse Koerier van 8 mei 1996 staat over 
Maybury: 'De Duitse SS-ers eisen het lichaam van de 
gesneuvelde Engelsman op, dat in de tuin bij het 
schooltje ligt begraven'. En ook de Arnhemse Courant 
meldt (19 september 1998): 'De Duitsers kwamen later 
het lichaam opeisen'. Mejuffrouw Schouten vertelt 
zelf (in het tijdschrift 'De Tweede Wereldoorlog - Met 
eigen ogen', 1996) dat op maandag 18 september hard 
op de achterdeur van de school werd gebeukt, en dat 
daar een Duitser stond die vervolgens vroeg of er een 
dode Engelsman was. Wilhelmina ontkende, maar 
haar verhaal maakt duidelijk dat de vijand blijkbaar 
op de hoogte was van het sneuvelen van Maybury. 
Via de CWGC kwam een kopie van het desbetreffen
de Graves Registration Report Form en het Graves 
Concentration Report Form ter beschikking. Daaruit 
blijkt dat Maybury op 10 september 1945 uitzijn veld
graf werd opgegraven, en een plek kreeg op het oor- 
logskerkhof in Oosterbeek. Als locatie van het veld
graf staat vermeld: 'In garden of bungalow', met als 
bijbehorende kaartcoördinaten 693783. Op de ge
noemde formulieren staan met dezelfde veldgrafloca- 
tie en kaartcoördinaten ook Gunnet W.N. Howard, 
Lieu tenant C.E.P. Sankey, Private A.H.A. Boland en 
Private W.H. Reeve genoteerd.
We hebben dan een probleem. Want de kaartcoördi
naten verwijzen naar een huis langs de Utrechtseweg 
in Oosterbeek, ter hoogte van landgoed Hartenstein. 
En van Private Reeve weten we dat hij bij de brug in 
Arnhem vocht (zie ook de foto in de Roll op blz. 65). 
Van Sankey's veldgraf is eveneens een foto bekend (in 
de Roll op blz. 17), en die locatie is te vinden in de 
voortuin van het door Groeneweg genoemde huis van 
Berghege. Kunt u het nog volgen?
In ieder geval, op grond van het bovenstaande kwam 
ik, als medewerker aan de nieuwe Roll, tot de conclu
sie dat Maybury oorspronkelijk in de achtertuin van 
de Huishoudschool ter aarde werd besteld, en dat de 
Duitsers hem daar hebben opgegraven en naar elders 
vervoerd. Onbekend is waarheen, omdat mijns in
ziens de formulieren van de CWGC in dit geval fou
ten bevatten en niet betrouwbaar zijn.
Overigens, in Groenewegs artikel staat dat Maybury 
behoorde tot de 89,h Field Security Section. De Roll of 
Honour rept van de 89lh Parachute Security Section 
(blz. 53) en de 89 Parachute Field Security Section 
(blz. 3). De Who was Who tenslotte vermeldt (ook) de 
89 th Parachute Field Security Section.
*Welke naam is de juiste?
(Geert Maassen)

note de gast van het museum bij de boottocht van 
onze vereniging.
De besturen van de Stichting Airborne Museum en 
van de Vereniging Vrienden wensen zijn echtgenote, 
kinderen en kleindochter veel sterkte toe na het over
lijden van hun echtgenoot, vader en grootvader. 
(W. Boersma)



Een Duitse foto
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herkent iets of iemand? En wat betekent 3482 Orbis I 
E.M.?
Uw reacties worden met belangstelling tegemoet 
gezien door de redactie, via Geert Maassen (p/a 
Gemeentearchief Renkum, Postbus 9100, 6860 HA 
Oosterbeek, tel. 026 3348303).

In memoriam
drs. P.R.A. van Iddekinge
Ons bereikte het bericht dat op 29 april jl. geheel 
onverwachts op 66-jarige leeftijd is overleden drs. 
P.R.A. van Iddekinge. Piet van Iddekinge was sinds 
1959 werkzaam bij het Gemeentearchief in Arnhem. 
Dertig jaar later werd hij gemeentearchivaris, en hij 
bleef dat tot aan zijn pensionering in mei 1999.
Piet was een groot kenner van de geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog, en van de Slag om Arnhem in 
het bijzonder. Hij schreef verschillende publikaties 
over dit onderwerp, waaronder de bekende boeken 
'Arnhem, September 1944' (1969) en 'Arnhem 44/45, 
evacuatie, verwoesting, plundering, bevrijding, 
terugkeer' (1981). Vorig jaar verscheen ter gelegen
heid van zijn afscheid het boekje 'Arnhem Sextet, 
opstellen voor drs. P.R.A. van Iddekinge'. Achterin 
staan niet minder dan 52 titels van publikaties die hij 
schreef.
De archivaris was zeer geïnteresseerd in het Airborne

^^Kri^sbêrichterAdendorf hanteerde in september 1944 in de regio Arnhem zijn camera.
On deSrond Duitse soldaten op weg naar het front!?); achter hen en links Britse kri/gsgevangenen, d.e materieel (waar
onder een bevoorradingscontainer) aan het opruiinen/verzamelen zijn(?).
Wie weel waar exact deze foto is gemaakt ?
(Foto: Frihedsmuseet, Kopenhagen)

Enkele jaren geleden begon een van onze leden een 
speurtocht naar gegevens over de Duitse oorlogsfoto- 
graaf Oberscharführer Peter Josef Adendorf. Het 
zoekwerk leidde onder andere naar het Friheds
museet in Kopenhagen. Een van de foto's die het 
Deense museum naar Nederland stuurde, wordt hier
bij afgedrukt. Het originele bijschrift luidt:

Die entschlossene Gegenwehr der deutschen im 
Westen eingesetzten Truppen, hal die von den Anglo- 
Amerikanern untemommene Offensive, die zur 
schnellen Eroberung Deutschlands führen sollte, zum 
Stehen gebracht. Selbst nach eigenen Aussagen des 
Feindes sind seine Verluste über Erwarten hoch.

Die Enttausschung von Arnheim. Grenadiere des 
Heeres marschieren als Verstarkung nach vorn, wah- 
rend gefangene B riten die Strassen von den 
Trümmern voraufgegangener Kampfe saubern.

Aannemende dat de foto inderdaad in de regio 
Arnhem/Oosterbeek is gemaakt, zouden we graag 
willen weten waar dat dan wel precies is geweest. Wie

&k 
*1
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Het adres van de website is: 
http: / www.rward.cJara.net/index.lt tm. 
(Peter Clark)

Vriendelijk maar dringend verzoeken wij u eens te 
overwegen zich beschikbaar te stellen voor deelname 
aan deze activiteiten, waarbij enthousiasme meer telt 
dan ervaring. Mocht u ervoor voelen onze en uw ver
eniging bij een of meer van de genoemde gelegenhe
den te helpen, aarzel dan niet, en neem contact op met 
C. van Roekel (026 3333261 of via het e-mail adres 
chris.van.roekel@12move.nl).
U zult zien dat uw medewerking aan dit project u veel 
voldoening zal schenken!
(C. van Roekel)

In onze exploitatierekening over het jaar 1999 trof u 
de post 'diverse inkomsten' aan. Zoals u heeft kunnen 
zien, betreft deze een niet onaanzienlijk deel van onze 
verenigingsinkomsten. Eigenlijk is dat het bedrag bij 
de gratie waarvan wij een gezonde bedrijfsvoering 
kunnen realiseren. Een groot deel hiervan wordt ver
diend in de verkoopstands die wij bij verschillende 
manifestaties bemannen. Enkele voorbeelden zijn: de 
Airborne- en de Pegasus Wandeltocht, de Dag van het 
Verzet, en de diverse Open dagen bij de krijgsmacht- 
onderdelen. Wij verkopen dan in het 'winkeltje' onze 
artikelen en die van het museum, en geven voorlich
ting over de beide instellingen.
Tot nu toe runde Mieke de Langen, tot voor kort onze 
secretaresse, samen met een vriendin en hulp van 
vrienden en het museum, met veel elan deze activitei
len. Haar gezondheidstoestand staat het helaas echter 
niet meer toe dat zij dit blijft doen.

Het dorp Keevil in Wiltshire, Engeland, heeft sinds 
kort haar eigen website. Vanaf de basis Keevil ver
trokken in september 1944 grote aantallen gliders 
voor Operatie Market, en ook werden vanaf dit vlieg
veld veel bevoorradingsmissies naar Arnhem gevlo
gen. Bij operatie Overlord in juni 1944 speelde de 
basis eveneens een belangrijke rol.
Hoewel de website hoofdzakelijk gaat over het fraaie 
dorp, bevat deze ook een gedetailleerd hoofdstuk 
over het vliegveld, vanaf de bouw tot nu toe.

Wij zoeken daarom vrijwilligers die ons winkeltje wil
len en kunnen bemensen. Het gaat hoofdzakelijk om 
verkoopactiviteiten en hel nauwkeurig bijhouden van 
de financiën. Het is dus verantwoordelijk en, eerlijk 
gezegd, enigszins vermoeiend werk, en vereist man
nen en vrouwen op wie we aankunnen. Maar, het is 
ook leuk, en geeft veel voldoening.
Dit jaar willen we present zijn op de Dag van het 
Verzet (in de Oranjekazerne te Schaarsbergen, op 
31 augustus), de Airborne Wandeltocht (2 september 
in Oosterbeek), de Open Dag van de Koninklijke 
Luchtmacht (te Volkel, ook op 2 september), en de 
Pegasus Wandeltocht in Lanteren (op 28 oktober).

Museum en in de Vereniging Vrienden. Meerdere 
malen hebben wij een beroep op hem gedaan, en nooit 
tevergeefs. De laatste keer was dat in augustus vorig 
jaar. Toen schreef hij het hoofdstuk 'Duitse oorlogsfo- 
tografen in september 1944' in Ministory No. 63 
'PK-Berichter im Raum Arnheim' (bijlage van 
Nieuwsbrief No. 75).
Het is moeilijk te geloven dat Piet van Iddekinge er 
niet meer is. We zullen hem missen, en wij wensen 
zijn familie de kracht toe om dit verlies te verwerken. 
(Robert Voskuil)

Al sinds begin 1998 hebben wij ons beziggehouden 
met de ontwikkelingen die zouden kunnen leiden tot 
de totale sloop van Huize 'de Tafelberg', en de bebou
wing van het terrein met riante appartementen. 
Het bestuur heeft gemeend zich sterk te moeten 
maken voor het behoud van een historisch deel van 
het oorspronkelijke gebouw, met name waar het nog 
steeds herinnert aan de Slag om Arnhem, toen hel als 
noodhospitaal in gebruik was. Net als de Stichting 
Airborne Museum, de Stichting voor Heemkunde en 
de Vereniging Vijf Dorpen in 't Groen hebben wij het 
gemeentebestuur in januari van het genoemde jaar 
schriftelijk verzocht over te gaan tot plaatsing op de 
gemeentelijke Monumentenlijst. Naar aanleiding van 
de desbetreffende verzoeken adviseerde de gemeen
telijke Monumentencommissie drie maanden later 
aan het college van B&W om het voorfront en de hall 
tot monument te verklaren.
Na een zeer lange tijd, waarin over en weer veel werd 
gesproken en geschreven over dit, ook vanwege de 
film 'Theirs is the Glory'(1946), internationaal befaam
de pand, besloot het gemeentebestuur op 16 februari 
jl. het advies over te nemen. Sinds die dag is het voor
ste deel van het gebouw (de gevel, de hall, de trap en 
de lambrisering) beschermd. Dit is dan inclusief de 
raampartijen in de voorgevel, die weer in de staat van 
1944 zullen worden teruggebracht.
De terrazzo vloer, waaraan vanwege de zich daarin 
bevindende bloedvlekken een hoge emotionele waar
de loegekend moet worden, is enige tijd aanleiding 
geweest tol een meningsverschil tussen de projectont
wikkelaar en de Vrienden. Ook hiervoor was van 
gemeentelijke zijde begrip, maar de bouwkundige 
staat bleek, na consultatie van landelijke deskundi
gen, niet naar genoegen van de huidige eigenaar te 
herstellen van scheuren en andere beschadigingen. 
Ten aanzien van het behoud van deze historische 
waarde werd een middenweg gekozen. Een aanzien
lijk deel van de vloer, 2 x 1,5 m., met de typische ken
merken waarom het gaat, zal in het muurdeel naast de 
trap worden opgenomen.
Door de feiten genoodzaakt, hebben wij hiermee 
genoegen moeten nemen. Tegelijkertijd hebben wij 
aangeboden met voorstellen te komen ter verduidelij
king van de historische betekenis van De Tafelberg, 
als de ruimte wordt ingericht.
Al met al vinden wij, terugziende op de vele tijd en 
moeite die het gekost heeft, dat door ons een aan
vaardbaar resultaat is bereikt.
(C. van Roekel)

http://www.rward.cJara.net/index.lt
mailto:chris.van.roekel@12move.nl
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Het gezin Heijbroek, 25 juni 1943 (de 26' trouwdag van de 
ouders), in de tuin van 'Valkenburg', Van links naar rechts: 
Vader, Daan, Netje, Hans, Moeder en Noor.
(Collectie mw. J.T. Carp-Heijbroek)

;n aan het

De volgende dag drong het tot ons door dat we ons 
geen zorgen over de Jannen hoefden te maken. Er 
kwam rust in ons leven. We begonnen aan onze eigen

Hier zal ik mijn broer uit zijn herinneringei 
woord laten.

Het plan was dat de Jannen op 20 oktober zouden 
proberen bij Drie! de Rijn over te zwemmen. Mijn 
broer zou hen naar de uiterwaarden brengen. Hij ging 
eerst op verkenning uit. Hij trok door de Hemelse 
Berg, waar hij in de catacomben de familie terugvond. 
De heer Beelaerts gewond, en verzorgd door zijn zoon 
en dochter. Zij konden veel vertellen over de toestand 
van de bossen. Mijn broer ging terug via de 
Oorsprong, waar door de verwoesting in de bossen, 
de beek nauwelijks te vinden was.

Op 20 oktober kregen de Jannen hun laatste diner met 
drie sigaretten. Ze kregen scheermesjes om zich te 
scheren. Ze schreven een brief voor ons, en tekenden 
hun namen op twee bankbiljetten. Om 00.30 uur ver
trokken ze. Het was een donkere regenachtige nacht.

Ons kruispunt bleek zeer strategisch gelegen. Er was 
veel Duits legerverkeer, en er werd geregeld uit de 
Betuwe op geschoten. Ook op de Westerbouwing en 
de Duno, waar veel Duitsers gelegen waren, werd, 
vooral 's nachts, veel geschoten. We zagen dan de 
lichtkogels in het zuiden.

Op 15 oktober, op de 16e verjaardag van mijn zusje, 
dronken we s avonds een feestelijk kopje surrogaat- 
thee bij kaarslicht. Mijn Vader zat voor zijn bureau. 
Plotseling een enorme klap. Een granaat uit de 
Betuwe sloeg in. De scherven vlogen om mijn Vaders 
hoofd, in zijn bureau, op de grond, maar hij was onge- 
deerd. Wat waren we geschrokken.
Vanaf dat moment gingen we aan de noordkant van 
net huis wonen.

Daans verslag.
"De volgende morgen lig ik met Langejan op het dak om het 
terrein te verkennen en de route uit te stippelen. Hij gaat 
ermee akkoord om rechtstreeks naar het zuiden, door het 
beekdal van de Oorsprong, de beek te volgen, en bij de 
Benedendorpsweg op eigen krachten door de beek naar de 
Rijn te trekken.
Ze maken zwembroekjes van parachutezijde; hun unifor
men nemen ze mee in gascapes.
We zullen op zo'n 10 meter van elkaar lopen; Langejan, die 
een goede zwemmer is, heeft de leiding. Ze besluiten zich in 
de Rijn aan elkaar te binden. Ik bezweer hen niet tegen de 
stroom in te zwemmen, maar rustig naar de overkant te 
komen.
Die nacht was het heel slecht en guur weer. We wachten tot 
half één 's nachts, en dan vertrekken zve.
We zijn nog niet buiten de achterdeur of hel gaat al mis. Als 
ik 10 meter het erf op ben, hoor ik lawaai en onderdrukt 
gevloek. Ik draai me om en zie een lichtgevend kompas. Ik 
hoor gesis aan de andere kant en zie een lichtgevend horlo
ge, beide hadden beplakt moeten zijn. De Jannen zijn tegen 
een kar gebotst, en totaal hun oriëntatie kwijt. Het idee van 
10 meter tussenafstand blijkt onmogelijk. Ik pak de hand 
van Langejan, en zo sluipen we mei zijn vieren door de 
tuin. We spreken fluisterend af bij onraad in eikaars hand 
te knijpen. Als we door de tuin zijn, klimmen we over ons 
kapotte hek, en gaan naar beneden het beekdal in. Het 
regent en het stormt, en je ziet telkens flitsen van ont
ploffende granaten, als bliksem en donder. Telkens is ons 
pad even verlicht. Er is een paadje dal langs het beekje loopt. 
Dat probeer ik te volgen. Daar ligt een dikke beuk over het 
pad. We moeten er omheen, en dan komen we in de beek zelf 
terecht. We soppen verder stroomafwaarts. Dan stoot ik 
tegen een voetbruggetje, waardoor ik weer op het voetpaad
je kom.
We sluipen verder, en opeens knijp ik. We stoppen. Ik zie 
een donkere vorm, die daar doodstil zit; gehurkt, als het 
ware op de grond met een geweer tussen zijn knieën. We 
staan doodstil, en onze gebukte houding begint pijnlijk te 
worden. Er moet dus wat gebeuren, ik strek mijn hand 
uit.... En raak een stalen container aan, die door zijn para
chute in de bomen overeind wordt gehouden. We gaan ver
der. Het beekdal verbreedt zich, en er zijn een paar grote vij
vers waar we omheen moeten. We raken weer de weg kwijt, 
raadplegen ons kompas, en ploeteren verder, tot ik een punt 
herken waar het paadje uit het bos komt, en tussen een akker 
en een hek met veel hoog onkruid, langzaam glooiend uit
komt op de Benedendorpsweg.
Langejan heeft besloten om door de duiker onder de weg 
door te waden, en dan de beek te volgen, die uitkomt bij de 
Rijn. Ik hoop er het beste van. We geven elkaar de hand, 
‘Good luck', en ik ga, nu alleen, weer terug door het donke
re bos. Weer een angstige tocht. Steeds was ik de weg kwijt, 
viel in eenmansgaten met onontplofte munitie. Tenslotte 
kwam ik weer in onze tuin. Ik klopte op onze luiken. 'Ik ben 
het'. Mijn zusjes doen open en mijn Moeder staat snikkend 
in de gang. Over de tocht van een half uur had ik vier uur 
gedaan".

IKI
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NB. De oude Oosterbekers zullen "De Valkenburg" 
herkend hebben.

De drie Engelsen in onze kelder waren: Luitenant 
John Howard (Langejan; lOth Battalion The Parachute 
Regiment) en twee mannen van het Royal Army 
Medical Corps, de soldaten R. Pitcher (Kleinejan) en 
James O. McLean (Middeljan).

*) Het betrof soldaat August M. Bakhuis Roozeboom, een 
Nederlandse commando die op 19 september 1944 sneuvelde.

“) Generaal Miles C. Dempsey was commandant van het Britse 
Tweede Leger.

Men vraagt zich misschien af waarom de Engelsen in 
onze kelder zijn blijven zitten. Wij weten het ook niet, 
en hebben het hun niet gevraagd. De twee rodekruis- 
soldaten hebben twee keer gewonden weggebracht, 
en zijn weer teruggekomen. De officier ontmoetten 
wij tijdens de conferentie met meerdere officieren in 
onze kelder. Hij was de enige die achterbleef, mis
schien had hij een speciale opdracht. Uiteindelijk was 
hij zijn regiment kwijl. Volgens mij heeft hij wel 
gevochten; zijn stengun was uit elkaar gesprongen, en 
die was hij aan het repareren. Later hoorde ik dat hij 
bij ons koetshuis gevochten had.
Zij werden alle drie overvallen door de stroom bur
gers, en de plotselinge overval van de Duitsers. Zij 
konden de hele kelder niet in gevaar brengen door te 
voorschijn te komen.
Hel zijn vragen die we ons zelf niet meer stellen. We 
werden door de situatie overvallen, en het belangrijk
ste was zoveel mogelijk levens te redden. Hel is ons 
uiteindelijk niet gelukt. Na de oorlog hoorden we dal 
Langejan en Middeljan vermist waren, waarschijnlijk 
verdronken. Kleinejan is bewusteloos teruggeworpen 
op de oever, en krijgsgevangen gemaakt. Hij heeft de 
oorlog overleefd. Pas veel later heeft hij er met mijn 
Ouders over gesproken.

toestand te denken. We begonnen rekening te houden 
met de mogelijkheid van evacuatie. Oosterbeek was 
'Sperrgebiet' geworden; de mensen moesten weg. 
Omdat wij aan de grens woonden, hadden wij niets 
officieels gehoord.
In Oosterbeek bleven mensen die in hun huis konden 
blijven wonen, zitten. Zo ontstonden er buurten. Een 
daarvan was bakker Riksen op de Mariaweg. Bij hem 
konden we meel brengen (tarwe, gemalen in een oude 
koffiemolen), en broden laten bakken. Hij leerde ons 
hoe we zelf brood moesten bakken, maar dat lukte 
niet goed omdat ons oventje in de kachelpijp niet 
warm genoeg was.
De schilder Anton Markus en zijn vrouw kwamen een 
nachtje bij ons slapen, en werden de volgende dag 
door hun dochter Aline opgehaald. De familie 
Beelaerts kwam langs ons huis, de gewonde op een 
kruiwagen. De familie Frowein bracht een hondje bij 
ons, dat ze niet mee konden nemen. Een klein poesje 
kwam aanlopen, en we hadden weer een geit. Alles 
van waarde verstopten we. We begroeven het over
gebleven porselein in een eenmansgat in de tuin. 
Mijn zusje ging samen met mijn Moeder naar het huis 
van de heer Van Leeuwen op de Van Lennepweg. Zij 
begroeven daar een groot gedeelte van de oude glas
verzameling, die later is teruggevonden
Even beleefden we een spannend moment. Op ons 
kruispunt stond een kapotte Renault tank (wij dach
ten een Tiger tank). Mijn Vader schreef daar later 
over: "30 nieter vanaf mijn huis stond een tank, die door de 
Engelsen was kapotgeschoten. Er lag een oranje parachute 
overheen. Later vertelde de Engelse majoor MacNeil ons 
dal hij met een piat deze tank had vernield, zittende achter 
de dikke plataan in onze tuin. De tank had nog juist een 
treffer op de boom kunnen afvuren, en daarbij was de 
majoor gewond, en twee van zijn mannen waren daarbij 
gesneuveld. La Ier zijn deze in mijn tuin begraven, en later 
overgebracht naar het Airborne cemetery. Op deze tank zijn 
later nog oefeningen gehouden met een zgn. Panzer- 
schreck".
Mijn dagboekje beschrijft dit als volgt:
Op een gegeven moment kwamen we aanlopen uit 
Oosterbeek toen we een groep Duitse militairen onder 
leiding van een sergeant zagen. Zij stonden bij onze 
voordeur, en oefenden met gerestaureerde Panzer- 
fauste op de tank. De kapotte zetten ze in onze vesti
bule. We moesten allen naar de kelder, wat we 
natuurlijk niet deden, en stilletjes keken.

Op zekere morgen bleken vlak voor onze voordeur 
13 Duitsers begraven te zijn. Mijn broer begroef de 
gesneuvelde luitenant Kiaer, een grote vriend van 
Langejan, en zette een houten kruis op het graf. 
Op vrijdag 27 oktober brachten we meel naar bakker 
Riksen, en haalden we 's avonds 13 broden op. Het 
roggebrood was pas maandag klaar. Dat hebben we 
nooit gekregen. Zaterdagmiddag kwam de Feld- 
gendarmerie. We moesten om vier uur weg zijn uil 
ons dierbare huis. Het huis dat volgens de Duitsers 
een fort was, en dat ons met zijn dikke muren zo 
beschermd had.
Met een mandenwagentje, een Engels karretje, en een 
grote driewielkar vertrokken we naar Ede. Met geit, 
poes, hondje en een hart vol teleurstelling de lange 
hongerwinter tegemoet.

3) Hij bleek Arie van Veelen te zijn, de inmiddels overleden broer 
van de heer H. van Veelen die Ministory No. 64 schreef

4) Paulus Johannes Ooms woonde op het adres Bilderberg 1 (de 
beheerderswoning van hel Sportpark; thans Sportlaan 1). Hij stierf 
op 9 oktober 1944, en werd 53 jaar oud.

Nu ik het opschrijf, is het net of het gisteren gebeurd 
is. Het was een lijd van grote diepten en grote hoogten - 
een tijd van onvermoede mogelijkheden in de mens - 
ook een tijd van afschuw en verdriet - een tijd van 
moed en angst - van vriendschap en saamhorigheid - 
een tijd van leven en van dood.
Maar ook een tijd waar we doorheen moesten, om ten
slotte onze vrijheid terug te krijgen. Een vrijheid 
waarvoor ik iedere dag van deze 55 jaar dankbaar 
ben.
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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 aan
staande.
(foto Engine Wijnhoud)

De kosten voor deelname bedragen ƒ 75,- per persoon. 
Hiervoor krijgt u de bustocht, de lunch en de excur- 
siegids. Dit bedrag kan worden overgemaakt op post- 
gironummer 4403641 van de Vereniging Vrienden, 
onder vermelding van 'Corridor excursie'. Dit bedrag 
moet uiterlijk op 20 september a.s. binnen zijn. 
Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van 
binnenkomst. Er zijn maximaal 48 plaatsen beschik
baar. U krijgt bericht wanneer u mee kunt. Wilt u zo

15

Op zaterdag 7 oktober a.s. organiseert onze vereni
ging een busexcursie door een gedeelte van de 
'Corridor', de opmarsweg van het Britse 
30e Legerkorps door Brabant, die bekend zou worden 
als Heli's Highway, en waarlangs de doelen lagen die 
moesten worden veroverd door de Amerikaanse 101e 
en 82e Airborne Divisies. De tocht zal worden geleid 
door ons lid Jacques Haegens. Hij zal tijdens de rit en 
op een aantal geselecteerde excursie-punten uitleg 
geven.

Het programma ziet er als volgt uit:
9.00 uur: Vertrek van de bus vanaf het parkeerterrein 
bij de Goede Herderkerk in Oosterbeek, oostelijk van 
het Airborne Museum, naar Neerpelt in België. 
Onderweg wordt kort gestopt in Grave, waar deel
nemers uit Zuid-Nederland eventueel kunnen 
opstappen. Deze opstapplaats is het parkeerterrein bij 
het busstation voor 'Het Wapen van Grave', aan de 
N324, aan de zuidzijde van de Maasbrug.
11.00 uur: Aankomst in Neerpelt en begin van de 
tocht over Heli's Highway. Excursie-punten zijn o.a. 
de brug over het Schelde-Maaskanaal, de markt in 
Valkenswaard (tevens koffiestop), de brug over het 
Wilhelminakanaal in Son, en het Joe E. Mann monu
ment in Best.
Ca. 13.00 -14.00 uur: Lunch in Best.
14.00 uur: Vertrek voor het tweede deel van de excur
sie, met bezoeken aan o.a. de landingsterreinen ten 
noordwesten van Son, het monument voor de 501st 
Parachute Infantry in Eerde, de brug over de Zuid- 
Willemsvaart in Veghel, en de Maasbrug in Grave. 
Indien de tijd het toelaat, zal ook een bezoek worden 
gebracht aan de (voormalige) sluisbrug in Heumen.

vriendelijk zijn op uw girokaart te vermelden of u in 
Grave wilt opstappen?

Oproep aan leden in Engeland
Er zijn plannen om in juni 2001 in Oosterbeek een the- 
ma-weekend over de Slag om Arnhem te organiseren, 
speciaal voor onze leden uit het Verenigd Koninkrijk. 
Voor twee achtereenvolgende dagen, bijvoorbeeld 
een vrijdag en een zaterdag, wordt een programma 
samengesteld, dat waarschijnlijk zal bestaan uit een 
bus- en wandelexcursie, een lezing, een bezoek aan 
het Airborne Museum onder leiding van Engels spre
kende gidsen, en een diner. Het geheel zal worden 
georganiseerd door onze vertegenwoordiger in 
Engeland, Niall Cherry, in samenwerking met de 
excursie-commissie van de Vereniging Vrienden. De 
overtocht naar Nederland en overnachtingen in 
Oosterbeek of omgeving dienen door de deelnemers 
zelf te worden geregeld, hoewel hierbij, indien nodig, 
vanuit Nederland assistentie kan worden verleend. 
De uitvoering van dit plan hangt uiteraard af van een 
voldoende aantal deelnemers. Daarom verzoeken wij

iM J! n JBfc
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Portemonnee terug

Fout
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Er zijn plannen om de traditionele tentoonstelling in 
het Airborne Museum volgend jaar te wijden aan 'De 
Royal Engineers van Ist Airborne Division'. Ons lid 
Patrick Pronk wees ons erop dat deze eenheid in 2001 
haar 60-jarige bestaan viert. Patrick werkt momenteel 
aan een boek over de Airborne Engineers, dat ver
moedelijk in september volgend jaar zal verschijnen, 
en hij heeft reeds zijn medewerking aan de expositie 
toegezegd. Leden die eveneens aan de samenstelling 
en opbouw hiervan willen meewerken, of materiaal, 
foto's en/of documenten ter beschikking willen stel
len, kunnen contact opnemen met ondergetekende. 
(W. Boersma)

Bijzonder fotoboek geschonken
Via Wybo Boersma is het Airborne Museum in het 
bezit gekomen van een vrijwel gaaf exemplaar van 
een fotoboek over de Slag om Arnhem, dat werd 
samengesteld in het najaar van 1944. Hiervan werden 
slechts tien exemplaren vervaardigd op fotopapier, en 
dit gebeurde door de Foto Afdeling van de Ist British 
Airborne Division. Het boek bevat hoofdzakelijk 
afbeeldingen die in september van het genoemde jaar 
werden gemaakt door de fotografen van de Army 
Film and Photographic Unit.

Het Airborne Museum heeft onlangs door ruiling een 
bijzonder exemplaar van de Fairbairn-Sykes 
Commando dolk aan haar collectie kunnen toegevoe- 
gen. Deze dolk met koperen heft heeft oorspronkelijk 
toebehoord aan kapitein C.C. Chidgey, plaatsvervan
gend commandant van de Ist Airborne Ordnance 
Field Company, Royal Army Ordnance Corps. Hij 
had in Engeland bij de REME zijn naam in de dolk

Registratie van museum objecten
Museummedewerker Roland Boekhorst heeft samen 
met de vrijwilligers Theo Diepenbroek en Jaap Jansen 
alle voorwerpen in het depot van het Airborne 
Museum geregistreerd. In totaal bleken daar ca. 2700

Door een betreurenswaardig misverstand tussen de 
drukker en de uitgever, was de kwaliteit van de vori
ge editie van onze Nieuwsbrief niet helemaal van het 
niveau dat u van ons gewend bent. Met name waren 
de pagina's niet in de volgorde gedrukt, gesneden en 
gevouwen zoals had mogen worden verwacht. De 
redactie biedt u daarvoor excuses aan.

Jaren geleden ontving het museum de portemonnee 
die oorspronkelijk had toebehoord aan soldaat 
Edward Emmanuel Hird, die diende bij het Ist Batal- 
lion The Border Regiment. Hird sneuvelde op 23 sep
tember 1944, maar zijn stoffelijke overschot is nooit 
gevonden. Toen bleek dat zijn moeder nog leefde, kon 
de portemonnee door de bemiddeling van de Britse 
ambassade enkele jaren geleden aan haar worden 
geven. Toen zij onlangs overleed, besloot de familie 
dat dit persoonlijke souvenir weer terug moest naar 
het Airborne Museum. En aldus geschiedde.
(W. Boersma)

Herdenkingsenvelop 2000
De traditionele herdenkingsenvelop van het Airborne 
Museum heeft dit jaar als thema het monument voor 
de Air Despa tchers. Deze envelop is de vijfde in de 
serie 'Monumenten van de Slag om Arnhem'. Vanaf 
17 september a.s. is hij voor ƒ 7,- te koop in 
'Hartenstein'. Hij kan ook worden toegestuurd. 
Hiervoor dient u ƒ 8,50 over te maken op gironummer 
4184300 t.n.v. het Airborne Museum in Oosterbeek, 
onder vermelding van 'Envelop 2000'.
Enveloppen van de voorgaande jaren zijn nog in een 
beperkte mate verkrijgbaar in het museum. Zie ook de 
website www.airbornemuseum.com.

laten graveren.
Kapitein Chidgey raakte tijdens de Slag om Arnhem 
zwaar gewond, en werd krijgsgevangen gemaakt. Hij 
kan zich niet herinneren waar hij het mes is kwijt 
geraakt, in Engeland of tijdens de Slag om Arnhem.

'Getuigen van de Slag'
Van 25 november 2000 tot 18 februari 2001 wordt in 
het Airborne Museum een kleine tentoonstelling 
gehouden onder de titel 'Getuigen van de Slag'. Na 
het succes van de expositie 'Graven in het verleden' in 
1999, wil het museum ook dit jaar de winter-tentoon- 
stelling inrichten in samenwerking met leden van de 
Vereniging Vrienden. Velen van hen bezitten voor
werpen, documenten en foto's, vaak met een verhaal 
erachter, die bijna nooit iemand te zien krijgt. 
'Hartenstein' wil deze mensen graag de gelegenheid 
geven met dit materiaal naar buiten te treden.
In 1999 was er veel belangstelling om aan de expositie 
mee te werken, en het bestuur van de Stichting 
Airborne Museum gaat ervan uit dat dit deze keer 
weer het geval is. Wie mee wil werken aan de aan
staande tentoonstelling, en materiaal beschikbaar wil 
stellen, kan contact opnemen met W. Boersma, tele
foon (privé) 0318 639633, e-mail w.boersma@wxs.nl 
of overdag in het museum (026 3337710).
(W. Boersma)

leden in het Verenigd Koninkrijk die in principe 
belangstelling hebben voor een dergelijk themaweek- 
end in Oosterbeek, contact op te nemen met Niall 
Cherry, 3 Church Road, Warton, Lancs, PR4 1BD, UK. 
Telefoon thuis 01772632764 en op het werk 
01772854593, e-mail Niall.Cherry@bae.co.uk.
Wij zullen u op de hoogte houden van de resultaten.

http://www.airbornemuseum.com
mailto:w.boersma@wxs.nl
mailto:Niall.Cherry@bae.co.uk
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Het stempel op de achterzijde van de foto van de Horsa. Wie 
weet iets over deze eenheid?
(foto via Niall Cherry)
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Voor informatie en inschrijving kunt u bellen naar het 
VVV: 0318 614444.

Pegasus Wandeltocht
In tegenstelling tot wat in de bijgevoegde folder van 
de Stichting Airborne Herdenkingen staat, wordt op 
28 oktober a.s. (en niet een week eerder) in de omge
ving van Bennekom en Renkum voor de 17e keer de 
Pegasus Wandeltocht gehouden. Deze volgt voor een 
groot deel de route die in de nacht van 22 op 23 okto
ber 1944 werd afgelegd tijdens operatie Pegasus I, 
waarbij een groot aantal geallieerde militairen met 
behulp van het Nederlandse Verzet over de Rijn wist 
te ontsnappen.

objecten te worden bewaard.
Momenteel zijn ze bezig met het registreren van alle 
voorwerpen die in het museum worden tentoonge
steld. De verwachting is dat het project in de loop van 
dit jaar kan worden afgerond.

strijd op 26 september 1944, is gefotografeerd, staande 
rond een piano. We komen hier in een van de volgen
de nieuwsbrieven op terug.

De Horsa glider die op 17 september 1944 een vroegtijdige 
landing maakte bij het dorp Melksham in Engeland, 
(foto via Niall Cherry)

Ook aan een ander onderwerp uit de geschiedenis 
van het Royal Army Medical Corps in Arnhem wordt 
gewerkt, namelijk de moord op Brian Brownscombe. 
Ons lid Bob Gerritsen uit Duiven heeft het plan om 
hierover een boekje uit te geven.
(Niall Cherry)

'Red Berets and Red Crosses' (II)
In september 1999 werd mijn boek 'Red Berets and 
Red Crosses' gepresenteerd, en iets meer dan zeven 
maanden later was de eerste druk uitverkocht. Ook 
voor de tweede editie is veel belangstelling, en deze is 
o.a. te koop in de winkel van het Airborne Museum. 
Een van de aardigste brieven die ik naar aanleiding 
van de publicatie ontving, was van de Arnhem-vete- 
raan Roland MacFarlane, die mij een zeer interessant 
verhaal vertelde. Roland was als lid van het Royal 
Army Medical Corps toegevoegd aan het 
Hoofdkwartier van Ist Airborne Corps van generaal 
Browning. Hij vertrok op 17 september 1944 per 
glider van het vliegveld Harwell met als bestemming 
Groesbeek. Hij bereikte Nederland die dag echter 
niet, omdat het zweefvliegtuig een noodlanding 
moest maken bij het plaatsje Melksham in Wiltshire. 
In een plaatselijke krant werd gemeld dat, nadat de 
glider perfect was geland in een veld vlakbij een dorp, 
een aantal soldaten met volle bepakking uitstapte. 
Staande bij het toestel rookten ze een sigaret, terwijl 
een politiekordon nieuwsgierige toeschouwers op een 
afstand moest houden.
Roland was zo vriendelijk mij zijn album uit te lenen, 
dat hij kort na de oorlog samenstelde. Daarin schrijft 
hij dat de lading van de Horsa bestond uit een jeep, 
een aanhangwagen, twee motorfietsen, negen man 
met een complete uitrusting, plunjezakken, slaapzak
ken, en een grote hoeveelheid voedsel en medische 
voorraden.
Iemand heeft een foto van de Horsa gemaakt, die hier
bij is afgedrukt. Het lijkt er op alsof het in de krant 
genoemde politiekordon slechts bestond uit de lokale 
politieagent, en dat slechts één burger was komen kij
ken, hetgeen overeenkomt met Rolands verhaal. 
Hij zei ook dat na het uitladen van de jeep, de slaap
zakken boven op de aanhangwagen werden geladen 
en vastgebonden. Op de foto is de volgeladen aan
hangwagen duidelijk te zien.
Roland vertrok op een dag later opnieuw naar 
Nederland, maar in plaats van bij Nijmegen landde hij 
in de buurt van Renkum. Daar aangekomen vroeg hij 
zich vervolgens af wat hij moest doen, en uiteindelijk 
kwam hij terecht in hotel de Tafelberg, waar hij zich 
de rest van de slag heeft nuttig gemaakt. Maar dat is 
een ander verhaal.

Graag zou ik in contact willen komen met mensen die 
meer informatie hebben over deze vroegtijdig neer
gekomen glider. Wie waren bijvoorbeeld de gliderpi- 
loten, en wie waren de andere passagiers? Op de ach
terkant van de foto staat een stempel van 'No. 1 Mobile 
Photographic Enlargement Section (Airborne)'. Weet 
iemand iets over deze eenheid?
Verder is nieuwe informatie binnengekomen over de 
in hotel Schoonoord genomen Duitse foto van Brits 
medisch personeel, dat, na de beëindiging van de



'A Heil of an Education'Battlefield tour

BBC-documentaire

'Arnhem Spookstad' op Internet

Tweedehands boeken gezocht

Onbekende soldaat begraven
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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.
(foto: Robert Voskuil)

Eind juni jl. vertoefde een televisieploeg van de BBC 
in Nederland om opnamen te maken voor een docu
mentaire over Operatie Market Garden. De presenta
tor van deze film is Professor Richard Holmes. Deze is 
o.a. bekend van de documentaire-series 'War Walks' 
en 'The Western Front', die de afgelopen jaren zijn 
vertoond op de Britse televisie. De nieuwe reeks, 
waaraan nu wordt gewerkt, zal volgend jaar worden 
uitgezonden.

Op zaterdag 9 september a.s. organiseert het Airborne 
Museum weer een algemene battlefield tour over de 
voormalige slagvelden. Deelname is voor iedereen 
mogelijk. De kosten bedragen ƒ 55,- per persoon. 
Leden van de Vereniging Vrienden betalen ƒ 47,50. 
Liefhebbers kunnen zich opgeven door de storting 
van het verschuldigde bedrag op postgironummer 
2494354 t.n.v. W. Boersma te Ede, onder vermelding 
van 'Battlefield tour september'.
(W. Boersma)

De heer Doug F. Willies uit Engeland heeft onlangs 
een boek geschreven over de militaire loopbaan van 
soldaat Jack Hewett, getiteld 'A Heil of an Education. 
The story of a British paratroeper signaller 1942-1947'. 
De auteur beschrijft de opleiding van Hewitt, de 
acties in Noord-Afrika, Italië en Arnhem, en de inzet 
in Denemarken, Maleisië, Java, en Palestina, tot aan 
zijn demobilisatie in 1947. In de twee hoofdstukken 
over de Slag om Arnhem vertelt hij over zijn ervarin
gen tijdens de gevechten rond Hartenstein, en de ont
snapping over de Rijn. Tevens bevat het boek een 
overzicht met technische gegevens over de gebruikte 
radio's bij Arnhem.
Deze uitgave is te bestellen bij het Airborne Museum 
(contactpersoon: W. Boersma). Omdat het boek van
uit Engeland geïmporteerd moet worden, dient reke
ning te worden gehouden met een ruime levertijd. 
'A Heil of an Education' telt 140 pagina's, en is voor
zien van illustraties. Het werd gedrukt bij Interprint, 
Norwich (May 2000), en is uitgevoerd met een een
voudige ringband. De prijs bedraagt ƒ 27,50 + porto. 
Een Engelse pond van elk verkocht exemplaar is 
bestemd voor het Airborne Forces Security Fund. 
(W. Boersma)

Op dinsdag 11 juli jl. werd op de Airborne 
Begraafplaats in Oosterbeek tijdens een eenvoudige 
ceremonie een onbekende Britse militair begraven. 
Zijn stoffelijke overschot was eind 1995 gevonden bij 
graafwerkzaamheden in de omgeving van de 
Westerbouwing in Oosterbeek. De Bergings- en 
Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht 
heeft in samenwerking met de Commonwealth War 
Graves Commission alles in het werk gesteld om de 
stoffelijke resten te identificeren, maar helaas ontbra
ken alle aanknopingspunten om dit mogelijk te 
maken. Daarom is besloten hem als een onbekende 
soldaat zijn laatste rustplaats te geven.

In 1995 schreef de journalist van de Arnhemse 
Courant André Horlings het boek 'Arnhem 
Spookstad, Herinneringen en foto's van evacués, gast
gezinnen en achterblijvers na de Slag om Arnhem, 
1944-'45'. Uit de opbrengst werd een 'monument van 
de evacuatie' bekostigd, een plaquette aan het begin 
van de Apeldoornseweg in Arnhem.
De publicatie is al enkele jaren uitverkocht, maar de 
auteur heeft hem in zijn geheel op Internet gezet. Het 
adres is: http:/ / www.geocities.com/capitolhill/ 
1557 / arnhemO.html.

Bij de balie van het Airborne Museum wordt regel
matig door bezoekers gevraagd naar boeken over de 
Slag om Arnhem. Zoals bekend zijn hierover nog 
maar weinig Nederlandstalige publicaties in de han
del. Men is dus aangewezen op tweedehands titels. 
Voor leden van de Vereniging Vrienden bestaat de 
boekendienst, die altijd zeer goed voorzien is.
Om ook niet-leden op dit gebied te kunnen helpen, is 
men in het museum bezig met het aanleggen van een 
voorraad van de meest gangbare boeken over de Slag. 
Als er leden zijn die voor dit doel exemplaren over
hebben, of deze op rommelmarkten goedkoop op de 
kop weten te tikken, dan houdt het museum zich aan
bevolen ze over te nemen. Het is echter beslist niet de 
bedoeling om naast de voortreffelijke boekendienst 
van Okko Luursema, een tweede, soortgelijke service 
in het leven te roepen.
Voor verdere inlichtingen hierover kan contact 
den opgenomen met de heer A. Groeneweg.
(W. Boersma)

file://p:/_/_www.geocities.com/capitolhill/
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De Herdenkingsdienst op de Airborne Begraafplaats te 
Oosterbeek was op zondag 17 september 2000, en daarbij 
waren drie geestelijken betrokken. De Britse Keverend 
R.A.W. Boyce, geflankeerd door twee Nederlandse vrouwe
lijke collega's: dominee M.M van Zoest (links) en pastor 
M.H.A. Wiendels-Neijenhuis.
(foto Beny de Reus)

Vrijdag 15 september 2000. Op een rommelige, 
geïmproviseerde, maar buitengewoon gezellige en 
ongedwongen bijeenkomst in Huize Hartenstein, 
kreeg Wybo Boersma, directeur van het Airborne 
Museum, en adviseur van de Vereniging Vrienden, 
door de burgemeester van de gemeente Renkum, drs. 
J.W.A.M. Verlinden, de versierselen opgespeld die 
behoren bij zijn benoeming tot Ridder in de Órde van 
Oranje Nassau.

Al ruim 15 jaar kunnen leerlingen van de bovenbouw 
van het basisonderwijs en van de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs bij hun bezoek aan het Airborne 
Museum gebruik maken van een werkstuk, dat als 
doel heeft structuur te geven aan de indrukken die zij 
tijdens hun bezoek opdoen.
Honderden scholen, zowel Nederlandse als Britse, en 
vele duizenden leerlingen hebben in deze jaren 
gebruik gemaakt van dit Scholenproject, en volgend 
jaar kunnen we waarschijnlijk de 50.000ste deelnemer 
verwelkomen.
In de inrichting van het museum worden echter 
voortdurend wijzigingen aangebracht van lijdelijke of 
permanente aard. Zo wordt de collectie regelmatig 
verrijkt met aanwinsten, en worden jaarlijks grote en 
kleinere thema-tentoonstellingen georganiseerd. 
Hierdoor lopen de expositie en het Scholenproject 
vaak 'uit de pas'. De gedrukte werkstukken in die 
gevallen aanpassen, is zeer arbeidsintensief en vooral 
erg kostbaar.
Ook op didactisch en organisatorisch gebied is het 
nodig van tijd tot tijd het project aan te passen. Zo
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werden groepsopdrachten ingevoerd, waarbij werk
groepjes de opdracht krijgen bepaalde aspecten van 
de gebeurtenissen in september 1944 nader te 
bestuderen, om vervolgens met andere groepen tot 
een uitwisseling van informatie te komen. Een rijke 
variatie aan vragen en opdrachten daagt de 
deelnemer uit tot een extra inspanning.
Tot nog toe werden de gedrukte Scholenprojecten via 
de post opgestuurd naar de scholen die te kennen 
gaven dat zij het Airborne Museum wilden bezoeken. 
Toen de voorraad van deze gedrukte projecten 
opraakte, is besloten een andere weg in te slaan. 
Gebruik werd gemaakt van de nieuwe communi
catietechnieken die de afgelopen jaren hun intrede 
hebben gedaan, in dit geval het Internet. De nieuwste 
edities van zowel de Nederlandse als de Engelse 
versie van het Scholenproject zijn sinds kort in hun 
geheel op de website van het Airborne Museum 
ondergebracht. Daarmee kan iedere school, waar ook 
ter wereld, die toegang heeft tot Internet, het 
Scholenproject gratis 'downloaden'. Dit is voor 
Nederland een unieke werkwijze, waarmee wij zelfs 
op Europees niveau een voortrekkersfunctie ver
vullen.
De technische kant van het project werd op een 
voortreffelijke wijze verwezenlijkt door de firma De 
Kleuver uit Veenendaal.
Op vrijdag 15 september jl. was het zover. Na de 
decoratieplechtigheid van Wybo Boersma (zie hier
onder) heeft het bestuur van de Vereniging Vrienden 
het Scholenproject nieuwe stijl overgedragen aan de 
Stichting Airborne Museum. U kunt het vinden op 
www.airbornemuseum.com.

http://www.airbornemuseum.com


2

Herdenkingsenveloppe
Tijdens de afgelopen herdenking

Nogmaals de glider 
van Melksham

'15 september 2000. In het Airborne Museum 'Hartenstein' 
ontvangt Wybo Boersma uit handen van de Renkumse bur
gemeester Vertinden de onderscheiding Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau.
(foto Berry de Reus)

Naar aanleiding van het stuk van Niall Cherry in 
Nieuwsbrief No. 79 over de bij Melksham in Engeland 
neergekomen glider, ontvingen wij van Peter Clark 
uit Deurne, de man die samen met zijn echtgenote 
onze nieuwsbrief en ministory ten behoeve van de 
Engelse editie vertaalt, de volgende reactie.
'Ik groeide op in Melksham, een klein stadje, 
ongeveer zeven of acht mijl van vliegveld Keevil. Ik 
wist niets van dat zweefvliegtuig totdat ik enige jaren 
geleden een artikel las in het 'Melksham News', een 
krant die ik regelmatig ontvang van vrienden uit 
Engeland.
De in Nialls artikel genoemde politieman was een 
zekere Mr. Coleman. Na de oorlog had hij een kleine 
winkel, toevalligerwijs niet ver van de plaats waar de 
'Melksham glider' was neergekomen.
Ik weet niet of het toestel later is opgehaald. Wel 
herinner ik mij dat een boer gedurende een groot 
aantal jaren na de oorlog een vier of vijf meter lang 
deel van de romp van een Horsa gebruikte als 
kippenhok. Het had een ingang zonder deur, en 
banken aan beide zijden van de romp. De perspex 
ramen waren nog intact. Deze romp stond in een deel 
van Melksham dat Lower Forest heet, waar ik toen 
woonde. Dit is dicht bij de plaats waar op 
17 september 1944 de eerder genoemde Horsa 
neerkwam.'

Dat het een geslaagde, gezellige en ongedwongen 
bijeenkomst was, moge onderstreept worden door hel 
feit dat de klok al bijna twaalf wees voordat iedereen 
met een goed gevoel huiswaarts keerde.
Ridder Wybo I: proficiat; je hebt het verdiend!
(Chris van Roekel)

~ ’ 3 van de Slag om
Arnhem heeft het Airborne Museum wederom een 
herdenkingsenveloppe uitgegeven. Het is de vijfde 
uit de serie, met als onderwerp 'Monumenten van de 
Slag om Arnhem'. De envelop toont het monument 
voor de in september 1944 omgekomen Air 
Despatchers van het Royal Army Service Corps. Dit 
werd zes jaar geleden geplaatst ten noorden van de 
Airborne Begraafplaats, nabij een van de voormalige 
droppings terreinen.
De enveloppen zijn gefrankeerd met de 100 cent 
Rembrandt-zegel. De oplage bestaat uit 500 
genummerde exemplaren. Ze zijn gestempeld op 
17 september 2000 met het filatelistenstempel van het 
postkantoor in Oosterbeek. Evenals in voorgaande 
jaren is enveloppe No. 001 aangeboden aan de 'Leader 
of the Pilgrimage', dit jaar brigade-generaal 
M.D.K. Dauncey, tijdens de Slag om Arnhem 
sectiecommandant van het G Squadron, The Glider 
Pilot Regiment.
De enveloppen zijn te koop in het Airborne Museum, 
en kosten ƒ 7,-. Na de overmaking van ƒ 8,50 op giro 
4184300 t.n.v. het Airborne Museum, Oosterbeek, 
onder vermelding van 'Enveloppe 2000', wordt deze 
toegestuurd.

Oproep
Al enige jaren ben ik bezig met het samenstellen van 
een lijst met namen van alle militairen van de lst

In zijn speech sprak de burgervader zijn waardering 
uit voor het vele werk dat Wybo deed en doet voor het 
museum. Sinds 1974 maakt hij deel uit van het 
Stichtingsbestuur, en na de beëindiging van zijn 
militaire loopbaan in 1991 heeft hij zich geheel aan de 
organisatie en opbouw van het museum gewijd. 
Wybo Boersma is verantwoordelijk voor het 
collectiebeheer, de educatieve initiatieven, de public 
relations, en de jaarlijkse tentoonstellingen en 
boekenmarkten. Verder houdt hij zich bezig met de 
organisatie van 'battlefield tours', en geeft hij 
lezingen. Vanaf 1986 fungeert hij, namens de 
Stichting, als adviseur voor de Vereniging Vrienden. 
Daarnaast is hij zeer actief in de Scoutinggroep Pieter 
Maritz, in het Verbindingsmuseum van de 
Koninklijke Landmacht in Ede, en als voorzitter van 
de Documentatiegroep '40-'45.
Het bestuur van de Vereniging Vrienden heeft 
gemeend dat zijn bijzondere verdiensten en onze 
waardering voor zijn werk voldoende aanleiding 
waren om hem voor te dragen voor een koninklijke 
onderscheiding, met, zoals blijkt, een prachtig 
resultaat.
Nadat de burgemeester hem de versierselen had 
opgespeld, werd namens de Vereniging Vrienden het 
woord gevoerd door voorzitter Chris van Roekel. Hij 
onderstreepte zijn lovende en waarderende woorden 
door op het aanwezige videoscherm met een 
demonstratie van de website van het Scholenproject, 
een speciale pagina aan te klikken met daarop de 
tekst: 'Wybo, van harte gefeliciteerd namens ....'. 
Mevrouw Nanna Boersma ontving een fraaie bos 
bloemen.
Hierna verraste de heer Duyts, namens het 
stichtingsbestuur, de decorandus met de bij de 
onderscheiding behorende draagmedaille.
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Dankzij hel Internet kwam deze afbeelding tevoorschijn. Wie weel waar en wanneer de foto werd gemaakt? 
(foto via Bert Hougardy)

Van ons lid Bert Hougardy ontvingen wij een foto die 
hij had gevonden op Internet.
Bij de afbeelding staat dat het gaat om mannen van 
het 2nd Parachute Battalion tijdens hun opmars door 
het dorp Heelsum. Omdat de betreffende website 
(21para.freeserve.co.uk/airborne.htm) niet meer 
toegankelijk bleek te zijn, kon geen verdere informatie 
over de foto worden verkregen.
Daarom doen wij een beroep op onze lezers. Is deze 
foto, die wij hierbij afdrukken, werkelijk in Heelsum

Op initiatief van Lt.Col. D.A. Armitage, conservator 
van het Museum of Army Flying in Middle Wallop, is 
onlangs een groot aantal originele archiefstukken uit 
de collectie van het museum op CD-Rom gezet. Twee 
daarvan bevatten documenten over de Slag om 
Arnhem.
Op 'Operation Market Garden, Arnhem, Volume T 
staan iets meer dan 550 bladzijden, waaronder 
Intelligence Reports, en Operational Instructions voor 
HQ 9th Troop Carrier Command, 52nd Troop Carrier 
Wing, Glider Pilots, 4"’ Parachute Brigade en lst 
Airlanding Brigade. Verder Operation Reports en 
War Diaries van lst Airborne Division, lsl Airlanding 
Brigade, ls* Parachute Brigade, 7 KOSB en het Recce 
Squadron. Ook is de Engelse vertaling van het rapport 
van de Duitse SS-Sturmbannführer S. Krafft in zijn 
geheel opgenomen.

gemaakt op 17 september 1944? Indien dat zo is, waar 
is dan de exacte locatie? Wie is de fotograaf, en wie 
heeft de originele afdruk? Mensen die hierover 
inlichtingen kunnen verschaffen, wordt verzocht 
contact op te nemen met Geert Maassen, 
gemeentearchivaris van Renkum, Generaal 
Urquhartlaan 4, 6861 GG Oosterbeek, telefoon 026 
3348303.

British Airborne Division die in september 1944 
deelnamen aan de strijd bij Arnhem. Hieronder vallen 
ook de mannen van het Glider Pi lot Regiment en de 
Polen.
Op het moment heb ik in totaal 11.000 namen en 
bijbehorende gegevens (rang, eenheid, etc.) 
verzameld. Graag zou ik willen weten of er leden zijn 
die belangstelling hebben voor deze lijst. Indien 
voldoende aanvragen binnenkomen, kan deze 
mogelijk worden gepubliceerd. Wanneer u 
geïnteresseerd bent in het namenoverzicht, stuurt u 
dan even een bericht naar Philip Reinders, 
Margrietstraat 4, 6991 XH Rheden, e-mail adres: 
abrg.reinders@T2move.nl.
(Philip Reinders)

1
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Identificatie gesneuvelde
Duitse militair

Boolsiiiariii Alfred Steckhan.
(foto via inw. Anneliese Bciuer)

i i

I IU s r,Door zijn onderzoek naar Duitse militairen die in 
Oosterbeek en omgeving zijn gesneuveld, is ons lid 
Hans Timmerman erin geslaagd een belangrijke 
bijdrage te leveren aan de positieve identificatie van 
een soldaat. De man in kwestie stond tot voor kort als 
vermist geregistreerd, maar bleek onder een af
wijkende naam op de Duitse Militaire Begraafplaats 
te Ysselsteyn (Limburg) te liggen.
Het gaat hierbij om Bootsmann Alfred Steckhan, die, 
ingedeeld bij het Marine Auffanglager Zwolle, op 20 
september 1944 om het leven kwam. Dit Auffanglager 
werd kort na de geallieerde landingen in Normandië 
in juni 1944 opgericht om terugtrekkende marine- 
troepen uit Frankrijk en België op te vangen. Na het 
begin van Operatie Market Garden werd in het 
Auffanglager een gevechtseenheid onder de naam 
Marine Schützen Bataillon 250 gevormd. Dit 
onderdeel, ook wel Kampfgruppe 642 genoemd, werd 
vanaf 19 september 1944 in Oosterbeek en omgeving 
tegen de Britse luchtlandingstroepen ingezet. 
Waarschijnlijk was Alfred Steckhan bij deze eenheid 
ingedeeld. Na de gevechten keerde het bataljon naar 
” " J om als mogelijke personeelsreserve te

Zijn stoffelijke overschot werd overgebracht naar de 
Duitse militaire begraafplaats 'Ehrenfriedhof 
Zypendaal' in Arnhem.
Ondanks een brief die zijn vrouw in 1947 aan de 
gemeente Arnhem stuurde in de hoop de laatste 
rustplaats van haar man te vinden, slaagde men er 
destijds blijkbaar niet in de combinatie te leggen 
tussen de naam van de vermiste, en de 'Alfred 
Sterkhan' die op de lijst stond van opgegraven Duitse 
militairen in de gemeente Renkum.
In 1948 werd 'Sterkhan' overgebracht naar de Duitse 
Militaire Begraafplaats in Ysselsteyn, waar men begin 
jaren '60 alsnog geprobeerd heeft zijn ware identiteit 
vast te stellen. Men twijfelde dus zelf blijkbaar aan de 
juistheid van de naam. Aangezien dat ook toen niet 
lukte, lag hij tot voor kort enkel onder de naam Alfred 
Sterkhan zonder verdere persoonsgegevens be
graven.
Doordat Hans Timmerman in 1999 de boven
genoemde brief in het gemeentearchief in Arnhem 
aantrof, kon 52 jaar na dato de desbetreffende 
informatie toch nog worden gecombineerd met de 
onjuiste naam op de lijst van de gemeente Renkum. 
Een goede samenwerking tussen verschillende Duitse 
instanties had de positieve identificatie tot gevolg, en 
men is er ook in geslaagd de dochter van Alfred 
Steckhan op te sporen.
Alfreds graf is te vinden op de begraafplaats te 
Ysselsteyn in blok BM, rij 12, grafnummer 283. In de 
loop van dit jaar wordt zijn grafsteen voorzien van de 
juiste gegevens.
(Flans Timmerman/Geert Maassen)

Zwolle terug 
dienen.
In 1945, na de bevrijding, trof men Alfreds veldgraf 
langs de Valkenburglaan in Oosterbeek aan, maar hij 
werd geregistreerd onder de achternaam Sterkhan.

Volume II bevat o.a. rapporten van de South 
Staffords, 9,h Field Company Royal Engineers en 
REME, en een aantal verslagen van militairen die na 
de slag wisten te ontsnappen. Een groot deel van de 
schijf is gevuld met grond- en luchtfoto's, zonder 
onderschriften.
De CD over Operation Varsity is gebaseerd op het 
boek 'Battlefield Tour Operation Varsity', uitgegeven 
door de 'British Army on the Rhine' in 1947. Deze 
Battlefield Tours werden kort na de oorlog 
samengesteld voor officieren die de voormalige 
slagvelden gingen bezoeken. Ze zijn slechts in een 
zeer beperkte oplage gedrukt, en daardoor uiterst 
zeldzaam. De inhoud van het hele deel 'Operation 
Varsity', dat bestaat uit meer dan 100 bladzijden plus 
kaarten en foto's, is op de CD-Rom gezet. Voor 
eenieder die zich interesseert in de Rhine Crossing 
operaties in maart 1945 is het een onmisbare bron van 
informatie.
Een kleine kanttekening: op de CDs staat dat het 
copyright van de documenten en beelden berust bij 
het Museum of Army Flying. Een deel van de 
originele papieren en foto's is echter oorspronkelijk 
afkomstig uit het Public Record Office en het Imperial 
War Museum.
De drie CD-Roms werden in de serie 'Archive Britain 
Campaign' geproduceerd door Realvision Imaging 
Solutions Ltd, Suite 407 Victoria House, Somers Road 
North, Portsmouth, Hampshire, PO1 1PJ England. 
Telefoon (vanuit Engeland) 023 9275 6275. E-mail: 
request@archivebritain.com. De prijs per CD bedraagt 
£ 9.95.
(Robert Voskuil)

mailto:request@archivebritain.com
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De schrijver van het boekje 'For No Apparent Reason', ons 
lid Bob Gerritsen, bij het graf van dokter Brownscombe op 
het Airborne Kerkhof in Oosterbeek.
(foto: Robert Siginoiid)

Hoewel het boek niet bedoeld is om de verdere 
lotgevallen na de landing van bemanning en lading te 
beschrijven,, wordt dat speciaal bij de minder bekende 
eenheden, zoals de US Air Support Signal Teams en 
de RAF Light Warning Units, wel gedaan. De lezer die 
wat meer in deze materie thuis is, zal verschillende 
verhalen herkennen omdat ze deels eerder 
gepubliceerd zijn of uit bekende documenten komen, 
maar voor het geheel van het boek is dat geen 
bezwaar. De veelheid van informatie is zo groot dat 
moeilijk te controleren is of alle gegevens juist zijn. Bij 
een werk van deze omvang zal het onvermijdelijk zijn 
dat er hier en daar iets doorslipt. Zo wordt de rang 
van de Nederlandse sergeant commando Luitwieler 
op pagina 212 als luitenant gegeven.

Heinz Harmel overleden
be"cht dat °P 2 september jl. op 94- 

cc n ■ eCj 'i-, ,ln *->ulfs'ai1£I is overleden Heinz Harmel. 
SS-Bi igadefuhrer und Generalmajor der Waffen-SS 

arme was tijdens de Slag om Arnhem commandant 
van de lO.SS-Panzerdivision 'Frundsberg'. Deze 
tankdivisie opereerde in september 1944 hoofd- 
zakehjk bij de Rijnbrug in de Gelderse hoofdstad, en 
in de Betuwe, waar ze de doorbraak van het 30e Britse 
Legerkorps naar Arnhem trachtte te verhinderen. 
Harmel was onder meer Trager des Eichenlaubes mit 
Schweitern zum Ritterkreuz des eisernen Kreuzes.
Met zijn verscheiden is de laatste generaal van de Slag 
om Arnhem gestorven.

Het boek 'Tugs and gliders to Arnhem', geschreven 
en in eigen beheer uitgegeven door ons lid Arie-Jan 
van Hees, heeft als ondertitel: 'A detailed survey of 
the British glider towing operations during operation 
Market Garden 17, 18 and 19 September 1944'. 
Hiermee wordt direct de opzet van de publicatie 
aangegeven: een naslagwerk voor eenieder die 
geïnteresseerd is in _de rol die zweefvliegtuigen 
gespeeld hebben bij de landingen rond Arnhem, en bij 
het Britse deel van de acties bij Groesbeek. No. 38 en 
No. 46 Group RAF trokken deze gliders.
Uitgesplitst per Group en per vliegveld worden per 
dag de vluchten beschreven, biet boek geeft tevens 
uitgebreide informatie over de zweefvliegtuigen die 
Arnhem niet bereikten, en ergens onderweg een 
noodlanding moesten maken of verongelukten. Geen 
droge opsomming, maar gegevens, aangevuld met 
verslagen van ooggetuigen. Waar mogelijk worden de 
namen van de piloten vermeld. In het laatste 
hoofdstuk (19) worden de verschillende ladingen 
beschreven, verduidelijkt met foto's. Zo krijgt men 
een idee hoe een en ander vervoerd werd. Tevens is 
een overzicht opgenomen van het materiaal dat 
uiteindelijk in Arnhem aangekomen is.

Het boek 'For No Apparent Reason, The Shooting of 
Captain Brian Brownscombe GM, R.A.M.C.' zou nooit 
geschreven zijn als ons lid Bob Gerritsen geen 
nieuwsgierig mens was geweest. Na de lezing van de 
publicaties 'Verscheurde Horizon' van Chris van 
Roekel en 'Red Berets and Red Crosses' van Niall 
Cherry, bleef hij zitten met de vraag onder welke 
omstandigheden Captain Brownscombe om het leven 
was gebracht. Nauwgezet onderzoek leverde een 
boek op over een klein feil in de grote Slag om 
Arnhem, maar wel met een van de weinige 
oorlogsmisdaden die tijdens de septemberdagen van 
1944 zijn gepleegd.
Bobs boek heb ik met interesse en bewondering 
gelezen. Het vertelt in korte hoofdstukken de 
levensgeschiedenis van Brownscombe. Zijn medische 
studie en zijn toetreden tot het Royal Army Medical 
Corps leiden er toe dat we Brownscombe eerst met het 
2nd Battalion The South Slaffordshire Regiment in 
Sicilië, en later als Regimental Medical Officer in 
Arnhem terugzien. Hij wordt krijgsgevangen 
gemaakt, en in het Gemeenteziekenhuis in Arnhem te 
werk gesteld voor de behandeling van Duitse en 
Britse gewonden.
Bij de ingang van het ziekenhuis pratend met een 
Deense Waffen-SSer, wordt hij door een SS-sergeant 
doodgeschoten. De beide Duitsers behoren tot een 
peloton van de SS-Kriegsberichter-Abteilung 5, de 
eenheid die mogelijk de propaganda met een 
luidsprekerwagen verzorgde in de omgeving van 
Hotel Hartenstein. Het boek gaat in op de 
levensgeschiedenis van de Deen Helwig-Larsen en 
van moordenaar Lerche, en eindigt - via een aantal 
getuigenissen van Britse officieren - met het 
strafproces tegen de laatstgenoemde. Waarom Lerche 
Brownscombe doodschoot, wordt ook in het proces 
niet helemaal duidelijk. Was hij alleen maar dronken, 
kreeg hij een opdracht, of dacht hij dat Brownscombe 
een vluchtpoging ondernam?

Ondanks helaas enkele oneffenheidjes in de tekst, is 
het toch een zeer leesbaar en aan te raden boek. Het 
telt 32 bladzijden, is uitgegeven door ons lid Robert 
Sigmond, en kost ƒ 15,-. De publicatie is verkrijgbaar 
bij het Airborne Museum en de lokale boekhandel.
(Okko Luursema)
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Bij de beschrijvingen van de Slag om Arnhem gaat de 
meeste aandacht uit naar de gevechtseenheden. Zoals 
alle strijdmachten beschikte ook de Britse Airborne 
Divisie over een aantal onderdelen die dergelijke 
troepen in staat stelden het gevecht te voeren. Van 
veel van deze eenheden is de geschiedenis bij Arnhem 
reeds beschreven. Zo kennen we onder andere de 
verbindingstroepen uit 'Echo's from Arnhem' door 
Lewis Golden, de geneeskundige onderdelen uit 'Red 
Berets and Red Crosses' van de hand van Niall 
Cherry, de technische eenheden uit 'With Spanners 
Descending' door Joe Roberts, en de militaire politie 
uit 'The Pegasus Patrol' (auteurs J. Turnbull en 
J. Hamblet). Over andere, vooral kleine onderdelen, 
was tot voor kort nog weinig bekend.

vliegtrainingen, en aan het leven in het regiment; dit 
alles vlot en met humor beschreven.
Er zijn niet zoveel persoonlijke verhalen van 
zweefvliegtuigpiloten gepubliceerd, en mede daarom 
is de uitgave een aanwinst voor de lijst met 
publicaties over de Britse luchtlandingstroepen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het boek telt 194 bladzijden, en is geïllustreerd met 
tientallen foto's, waaronder drie grote, uitvouwbare, 
achterin. Een daarvan toont een prachtig mozaïek van 
Amerikaanse luchtfoto's, genomen op 18 september 
1944, met daarop de honderden op de landingszones 
'S' en 'Z' neergekomen gliders.
'From Pacifist to Glider Pilot' (ISBN 1-873203-53-5) 
verscheen bij Woodfield Publishing, Bognor Regis, 
West Sussex, England, en kost £ 9.95.
(Robert Voskuil)

Onder de intrigerende titel 'From Pacifist to Glider 
Pilot' verscheen een boek dat werd geschreven door 
Alec Waldron. De auteur, die in 1920 werd geboren, 
beschrijft hierin de eerste 26 jaar van zijn leven, met de 
nadruk op de periode 1937 tot 1946.
Alec Waldron groeit op in een zeer godsdienstige 
gemeenschap met strenge regels. Een daarvan is een 
verbod om in militaire dienst te gaan. Na een 
moeizaam proces maakt hij zich definitief los uit dit 
dogmatische, religieuze milieu, wanneer hij in 
november 1940 dienst neemt bij het Royal Corps of 
Signals. In januari 1942 gaat hij over naar het Glider 
Pilot Regiment. Na zijn training op Horsa gliders 
succesvol te hebben volbracht, wordt hij ingedeeld bij 
de Sectie Inlichtingen van het hoofdkwartier van No. 1 
Battalion, The Glider Pilot Regiment. Hij neemt in juli 
1943 deel aan de landing op Sicilië, waar hij met zijn 
zweefvliegtuig in zee terechtkomt. In januari 1944 
keert hij terug naar Engeland. No. 1 Battalion GPR is 
dan inmiddels omgevormd in No. 2 Wing GPR.
Op 17 september 1944 landt Waldron met zijn Horsa 
op de bouwlanden bij Wolfheze, en de volgende 
dagen neemt hij deel aan de gevechten in Oosterbeek. 
Hij opereert vanuit het hoofdkwartier van No. 2 Wing, 
dat is gevestigd in een huis aan de Hartensteinlaan. 
Aan het eind van de strijd weet hij met het restant van 
de divisie over de Rijn te ontsnappen. Na de Slag om 
Arnhem blijft hij bij het Glider Pilot Regiment, tot zijn 
demobilisatie in 1946.
De hoofdstukken over Sicilië en Arnhem vormen 
eigenlijk maar een bescheiden deel van hel boek. Veel 
meer aandacht wordt besteed aan de opleidingen, de

Met het boek 'Arnhem, The Fight To Sustain' door 
Brigadier Frank Steer, dat in september jl. is 
uitgekomen, wordt de geschiedenis van de 
ondersteuningseenheden, die tegenwoordig in het 
Royal Logistic Corps bijeengebracht zijn, uitvoerig 
beschreven. Het gaat hierbij om het toenmalige Royal 
Army Service Corps, het Royal Army Ordnance 
Corps, het Army Catering Corps, het Pioneer Corps, 
en de Royal Postal Section. Door deze onderdelen zijn 
na de slag zelden verslagen gemaakt. De beschikbare 
gegevens zijn incompleet. Zelfs is niet precies bekend 
welke militairen bij Arnhem zijn geweest. Met als 
bronnen de in Engeland en Nederland aanwezige, 
beperkte hoeveelheid gegevens en interviews van 
veteranen, heeft Frank Steer uiteindelijk een goed 
samenhangend boek geschreven; voorwaar geen 
sinecure.
Zeer systematisch worden eerst de opbouw en de taak 
van deze eenheden binnen de organisatie van de 
Airborne Divisie beschreven. Daarna volgen de 
planning, de overtocht, de landing, en de strijd; per 
eenheid. Dit geplaatst in het kader van het totale 
verloop van de slag. Doordat de operatie uiteindelijk 
niet volgens plan verliep, kwam van de eigenlijke taak 
van de logistieke eenheden niet zoveel terecht. 
Verschillende militairen van deze onderdelen kregen 
soms een heel andere opdracht. Uiteindelijk werden 
de meeste ingezet als infanterist, maar ook dat maakte

Het boek is goed geïllustreerd met veel, deels 
onbekende, foto's. De bronvermelding bij die 
afbeeldingen is helaas wat rommelig. Zo zijn veel 
foto's die onmiskenbaar afkomstig zijn uit de collectie 
van het Imperial War Museum, of tenminste 'Crown 
Copyright' zijn, vermeld als afkomstig uit andere 
archieven of van particulieren. Bij de IWM foto's was 
het juister geweest als ook het archiefnummer 
vermeld was, zoals het museum vraagt als het 
toestemming tot publicatie geeft.
Een misser is het dat het boek, dat pretendeert een 
naslagwerk te zijn, geen index heeft. Overigens is het 
wel de bedoeling dat deze alsnog los wordt 
uitgegeven.
Dat de uitgave in het Engels geschreven is, zal voor de 
meeste Nederlanders geen bezwaar zijn.
Al met al is het boek een 'must' voor alle 
geïnteresseerden in de Slag om Arnhem. Een 
werkstuk waar de auteur trots op kan zijn, en dat voor 
de koper een aanwinst is voor zijn Arnhem 
bibliotheek.
'Tugs and gliders to Arnhem' telt 288 bladzijden, en is 
geïllustreerd met veel foto's en kaarten. Het kan 
worden besteld bij de schrijver, door overmaking van 
ƒ 79,95 (ƒ 69,95 plus ƒ 10,- voor porto- en verpakkings- 
kosten) op gironummer 4594667 t.n.v. AJ. van Hees, 
Courtpendu 7, 6245 PE Eijsden. Het boek heeft geen 
ISBN nummer.
(Wybo Boersma)
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Engelse editie van 'Over & Over'

7

Militairen van hel Royal Army Service Corps laden een 
mand met voorraden in een Dakola. Op de voorgrond zijn 
op de vloer de rollerbanen zichtbaar waarover de manden 
konden worden geschoven. Dit vergemakkelijkte en versnel
de het laden en het uitwerpen door de Air Despatchers. De 
foto staat ook in Frank Steers boek 'Arnhem, The Fight To 
Sustain'.
(Conrtesey Iniperial War Museum, Londen; CH 12945)

Van het boekje 'Over & Over - Ooggetuigenverslagen 
van de Slag om Arnhem', dat werd samengesteld 
door Peter-Alexander van Teeseling uit Oosterbeek, 
en waarvan wij in een vorige Nieuwsbrief melding 
maakten, is nu een Engelse uitgave verschenen. Deze 
is getiteld 'Over & Over - Eyewitness Accounts of The 
Battje of Arnhem'. De vertaling, die 96 pagina's telt en 
is geïllustreerd met 120 foto's, werd verzorgd door 
Kitty Brengers.
Tevens is een gewijzigde herdruk van de Nederlandse 
uitgave verschenen.
'Over & Over' werd uitgegeven bij 'Kontrast' in 
Oosterbeek. De prijs bedraagt ƒ 25,-.

'Arnhem, The Fight To Sustain - The Untold Story of 
the Airborne Logisticians', door Frank Steer, uit
gegeven door Leo Cooper, onderdeel van Pen & 
Sword Books Ltd, Barnsley, South Yorkshire, Great 
Britain, September 2000, ISBN 0 85052 770 8, 176 
pagina's, geïllustreerd. Engelse tekst. In Nederland is 
het te koop in het Airborne Museum 'Hartenstein'. 
Het boek is in Engeland verkrijgbaar bij de Corps 
Adjudant RLC, RHQ The RLC, Dettingen House, 
Deepcut, Camberley Surrey, telefoon 01252 340864. 
Het is ook te bestellen bij Amazon, via het Internet, 
hetgeen misschien gemakkelijker is voor mensen die 
niet in het Verenigd Koninkrijk of Nederland wonen. 
(Wybo Boersma).

'Blik Omhoog 1940-1945' is af
Over hel vierde en laatste boek in de serie 'Blik 
Omhoog 1940-1945' (ondertitel 'Wolfheze en de Zuid- 
Veluwe in oorlogstijd') berichtten wij kort in de 
Nieuwsbrief van oktober 1999, maar omdat het de 
afsluiting van een memorabele reeks betrof, komen 
we er hieronder uitgebreider op terug.
Met de in deze Band S opgenomen index van zo'n 
3100 persoonsnamen en ruim 900 plaatsnamen is het 
karakter van de boekenreeks wel aangetoond: namen 
noemen bij gedetailleerd beschreven oorlogsepisodes. 
Het is de streek tussen Arnhem en Wageningen/Ede 
die zo ruimschoots de aandacht krijgt; bezien vanuit 
het middenpunt van het gebied, Wolfheze, het 
geboortedorp van de auteur, ons lid Cor Janse.

Op verschillend plaatsen vermeldt de auteur waar het 
niet mogelijk was alle gegevens boven water te 
krijgen. Met voetnoten aan het einde van elk 
hoofdstuk worden de bronnen vermeld of wordt 
aangegeven dat afwijkende gegevens bestaan.
Van de ondersteuningseenheden zijn weinig foto's 
tijdens de slag bekend. Maar de auteur heeft dit 
ondervangen door de plaatsing van veel niet eerder 
gepubliceerde beelden van de voorbereidingen in 
Engeland, en van veel portretfoto's van militairen. 
Wel is het jammer dat de vormgever het merendeel 
van deze afbeeldingen op de rand van de pagina's 
heeft geplaatst, waardoor vooral de foto's aan de 
binnenkant van de bladzijden de lezer noodzaken het 
boek erg ver open te vouwen.
Helaas blijkt ook hier weer dat het vermelden van de 
juiste Nederlandse namen voor Britse schrijvers soms 
moeilijk is. Wat bijvoorbeeld te denken van een 
'resupply dropping' aan de 'Van Lehnehopweg'? Bij 
de beschrijving van het Air Despatch monument, niet 
in Arnhem zoals vermeld maar in Oosterbeek, wordt 
wel het 47 Air Despatch Squadron, The Royal Logistic 
Corps genoemd, die het in Engeland gemaakte 
monument in Oosterbeek opgebouwd zou hebben. 
Maar de leden van de Vereniging Vrienden van hel 
Airborne Museum die belangeloos het meeste werk 
gedaan hebben, blijven onvermeld.
Dit zijn echter kleine onvolkomenheden, en het boek 
is door mij dan ook in één adem uitgelezen. Een 
'must' voor iedereen die de Slag om Arnhem serieus 
bestudeert! Ondanks de forse prijs van £ 25 (= ƒ 90,-) 
zal het zijn weg zeker vinden onder de leden van onze 
vereniging.
Overigens heeft de auteur besloten dat alle winst die 
op het boek wordt gemaakt, naar het RLC Benevolent 
Fund en het Airborne Museum gaat.

deel uit van hun opleiding. Frank Steer toont aan dat 
het concept van de logistieke organisatie voor een 
luchtlandingsdivisie wel goed was, en als zodanig 
nog steeds gevolgd wordt.
Het aandeel van het 'Seaborne' deel van de divisie, 
dat Arnhem - over de grond - nooit heeft bereikt, blijft 
m dit boek niet onvermeld. Ook beschrijft de auteur 
de Airborne Forward Delivery Airfield Group 
(AFDAG), die op 26 september 1944 bij Grave landde. 
Het geheel wordt afgewisseld met korte ooggetuigen
verslagen, een afwisseling die de leesbaarheid ten 
goede komt. Een droge opsomming van onderdelen 
en feiten wordt zo vermeden.
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'Overal waar het lot en de roem 
ons brengen'

Nadere informatie over de serie 'Blik Omhoog' is 
verkrijgbaar bij de auteur, tevens uitgever: Cor Janse 
te Rheden (026 4951033).
(Geert Maassen)

Er was geen oorlogsgebied waar de Royal Artillery 
niet werd ingezet, en het opschrift 'Ubique' ('overal', 
'waar dan ook') siert met recht het wapen.
Hare Majesteit Koningin Elizabeth II is 'Colonel in 
Chief' van de eenheid.
(Chris van Roekel)

Ruim tien jaar is de auteur bezig geweest historisch 
materiaal te verzamelen over het verloop van de 
oorlogsperiode 1940-1945 in de gemeente Renkum, 
met name in Wolfheze en omgeving. Hij zocht en 
vond honderden (voormalige) bewoners en andere 
betrokkenen, die hij interviewde of met wie hij 
correspondeerde, en hij raadpleegde archieven, 
bibliotheken en documentatiecollecties in binnen- en 
buitenland. De auteur bouwde aldus zo'n schat aan 
gegevens op die het waard zijn te worden vastgelegd,

Naast registers geeft deze publikatie aanvullingen en 
toelichtingen op de eerder verschenen delen. Want 
hoewel deze keer 'slechts' 144 pagina's tellend, bevat 
dit boek toch veel interessante onderwerpen. De 
achtergronden van de 48 bevrijden uit het Arnhemse 
Huis van Bewaring (na een overval door de 
KnokPloegen op 11 juni 1944) zijn stuk voor stuk 
achterhaald en beschreven in 25 pagina's. Vijftien 
bladzijden zijn gevuld met de luchtoorlog, V-wapens 
en oorlogsslachtoffers in de streek. Het supplement- 
gedeelte (40 pagina's) omvat naast aanvullende 
informatie over alle boekdelen, hoofdstukken met 
nieuwe feiten: over de razzia op de Buunderkamp, 
een vervolg op het hoofdstuk 'Joodse Lotgevallen', de 
in de omgeving verblijvende 'Mata Hari' Bintje Vos, 
de geschiedenis van 't Wijde Veld op de Ginkel, en 
over de Nederlandse SS-ers tijdens de Slag om 
Arnhem.
Het boek is verkrijgbaar bij de regionale boek
handelaren van de Zuidveluwezoom, en in het 
Airborne Museum. Het kost ƒ 25,-.

'Quo fas et gloria ducunt' is het motto in het wapen 
van de Royal Artillery, dat gedurende het afgelopen 
verenigingsjaar de enveloppen sierde waarin onze 
nieuwsbrieven werden verstuurd. De envelop waarin 
dit nummer bij u in de bus viel, is de laatste met dit 
wapen. Volgend jaar zal het embleem van de Royal 
Engineers worden gebruikt, omdat die dan 150 jaar 
bestaan.
Op verzoek van leden die de enveloppen bewaren en 
die zo langzamerhand een aardige collectie 
regimentswapens hebben opgebouwd, zullen we 
vanaf nu wat informatie over de betreffende 
eenheden geven.

Heet van de naald kunnen we u melden dat besloten 
is dat Boek I wordt herdrukt. Er is gelukkig nog steeds 
vraag naar, en door de nieuwe oplaag blijft de serie 
voorlopig als geheel verkrijgbaar. Naar verwachting 
is deze band op het moment dat u dit leest weer te 
koop in de regionale boekhandel en bij het Airborne 
Museum 'Hartenstein'.

Het 'Royal Regiment of Artillery', zoals het officieel 
heet, is een van de oudste Britse regimenten. 
Ofschoon toen nog niet 'Royal', was tijdens de 
regering van Hendrik VIII (1509-1547) al sprake van 
een artillerie-eenheid van 13 man, die was gelegerd in 
de Tower van Londen. Gedurende de binnenlandse 
oorlogen tussen de aanhangers van de Stuarts en van 
Hannover, met als inzet de Britse Kroon, bleek het 
nodig deze kleine eenheid uit te breiden tot de sterkte 
van twee compagnieën. De naam 'Royal Artillery' 
dateert uit 1722.
Toen de strijd om de macht in Europa ontbrandde in 
een reeks van oorlogen, waarvan de negenjarige 
(1739-1748) en de zevenjarige (1756-1763) het meest 
bekend werden, en de overzeese gebieden (het latere 
Gemenebest) werden bevochten op de Fransen en de 
Spanjaarden, speelden de artillerie-eenheden een 
grote rol.
Bij het beleg van San Sebaslian in 1813 tijdens de 
oorlog met Frankrijk was voor het eerst sprake van 
tactische artillerie-ondersleuning voor infanterie- 
onderdelen. Deze tactieken werden verder 
ontwikkeld gedurende de Krim Oorlog, en de inzet 
van de Royal Artillery werd hier gewaardeerd met 
maar liefst negen Victoria Kruizen.
Gedurende de Boerenoorlog in Zuid-Afrika nam de 
belangrijkheid van artillerie-eenheden nog verder toe. 
Maar het was vooral gedurende de Eerste 
Wereldoorlog dat zowel de vuurkracht als de 
mobiliteit zich enorm ontwikkelde, en dat de 
samenwerking tussen de artillerie en de infanterie een 
hoogtepunt bereikte.
In de Tweede Wereldoorlog werden de trekpaarden 
vervangen door motortractie, en namen zowel de 
vuurkracht als de nauwkeurigheid toe. Dit laatste ook 
door het gebruik van radar en door de artillerie- 
observatie met vliegtuigen. Op een zeker moment kon 
gezegd worden dat ongeveer 40% van het Britse leger 
uit 'gunners' bestond.

dat het noodzakelijk is gebleken de beoogde 
publikatie in vier banden uit te geven. Het werden 
uiteindelijk 1388 geïllustreerde pagina's in een 
degelijke uitgave op het formaat 19,5 x 26,5 cm.

Band I van het boek werd vijf jaar geleden 
gepresenteerd. Het behandelt de periode van 1939 tot 
17 september 1944. De publikatie is niet meer op 
voorraad bij de uitgever en is nog slechts hier en daar 
verkrijgbaar. De tweede loot aan de Biik-Omhoog- 
stam, over de Slag om Arnhem, zag in 1997 het 
levenslicht. Boek III verscheen vorig jaar, en dit deel 
bevat uitsluitend teksten en illustraties die betrekking 
hebben op de periode na de Slag om Arnhem. Het 
werkstuk behandelt onder andere uitgebreid de 
evacuatie van de bevolking, de Rotterdamse 
schanswerkers, de bevrijding, de terugkeer, de 
vergelding, en de wederopbouw. Deze beide 
publikaties zijn nog gewoon in de handel.
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De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar

1

Twintig jaar Vrienden van het Airborne Museum! Dat 
betekent tweehonderd bestuursvergaderingen, tach
tig Nieuwsbrieven, vijftig lezingen en excursies, vijf
tigduizend scholenprojecten en meer dan driehon
derdduizend gulden (fl. 300.000,—!!) voor ons 
museum. Dat is niet mis! Oplettende lezers vertalen al 
deze inspanning naar uren arbeid. Hoeveel belangelo
ze uren zitten hierin? Hoeveel woorden en besluiten 
werden hiervoor geuit en genomen? Ik moet u het 
antwoord schuldig blijven, maar ik ben er zeker van 
dat de schrik u en mij om het hart zou slaan als we het 
voorgerekend zouden krijgen.
Om kort te gaan, veel bestuursleden hebben samen 
met enthousiaste leden hard gewerkt om onze 
Vereniging in stand te houden en uit te breiden, en u 
het gevoel te geven lid te zijn van een fijne organisatie, 
die in samenwerking met het museum de herinnering 
aan de Slag om Arnhem levend wil houden.
Een club met 1400 leden in binnen- en buitenland 
bezorgt ons veel werk, en elke dag van het jaar ben ik 
er trots op dat zoveel mensen ons hierin met positieve 
raad en daad terzijde staan.
Bijna alle bestuursleden hebben een volle baan, en 
doen het werk voor de vereniging er in hun vrije tijd 
bij. Daardoor loopt een enkele keer wel eens wat mis, 
wanneer bepaalde werkzaamheden veel meer tijd blij
ken te kosten dan verwacht. Maar gelukkig kan 
meestal wel op een oplossing worden gevonden. In al 
die jaren heb ik bijvoorbeeld slechts één keer gehoord 
dat twee leden een vertraging van de Nieuwsbrief 
met "schandalig" betitelden. Gezien al het werk dat 
voor deze uitgave moet worden verzet, vond ik deze 
uitspraak zeer ongepast!
Het nieuwe jaar belooft weer interessant en spannend 
te worden. De tweede Market-Garden excursie, met 
als onderwerp de sector Grave-Driel, is in voorberei
ding. Deze tocht wordt het vervolg op de battlefield 
tour Neerpelt-Grave van vorig jaar. Mede in verband 
hiermee brengen wij als sluitstuk van onze jaarverga
dering op 7 april a.s. een bezoek aan het pas heropen
de Bevrijdingsmuseum. Evenals vorig jaar zal vooraf
gaand aan de bustocht naar Groesbeek worden 
geluncht in het Zalencentrum Lebret.
Dit jaar zullen de voorbereidingen en

Sinds kort is het voor scholen mogelijk ons volledige 
scholenproject vanaf de website van het museum te 
'downloaden', een gegeven waarop we met recht trots 
kunnen zijn.
Dankzij de enthousiaste inzet van onze Britse verte
genwoordiger, Niall Cherry, zal een groep Britse 
leden op 22, 23 en 24 juni a.s. een battlefield tour 
maken in onze streek.

Jo

Een aantal van u zal kennis hebben genomen van de 
discussie die is ontstaan tussen de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum en de Stichting 
Airborne Museum over een te bouwen lift voor 
gehandicapten. Hiervoor is de Stichting Airlift opge
richt, die bestaat uit vertegenwoordigers van de 
Stichting Airborne Museum en de Stichting 
Gehandicapten Overleg Renkum. Onze vereniging 
kan zich uiteraard geheel vinden in dit initiatief om 
het gebouw beter toegankelijk te maken. Niet alleen 
voor rolstoelgebruikers en zij die moeilijk ter been 
zijn, maar ook voor visueel en auditief gehandicapten. 
Echter, een verschil van mening is ontstaan over de 
wijze waarop die lift zou kunnen worden gereali
seerd. Moet deze inpandig worden gebouwd of dient 
er een glazen lifttoren aan de buitenzijde te komen? 
De voorkeur van uw bestuur gaat uit naar een inpan
dige oplossing, als dit bouwkundig tot de mogelijkhe
den behoort. Wij vinden namelijk dat geprobeerd 
moet worden te voorkomen dat het historische 
gebouw Hartenstein (een Rijksmonument) uiterlijk 
wordt aangetast. De Stichting Airborne Museum en 
de Stichting Airlift kiezen voor de externe oplossing. 
Voor alle duidelijkheid moet worden opgemerkt dat 
de Stichting Airborne Museum, als van rechtswege 
eerst verantwoordelijke voor het museum, besloten 
heeft dat het bouwplan voor een buitenlift in proce
dure gebracht moet worden. Ondanks dat, is de soms 
pittige maar zeker constructieve discussie tussen de 
Vrienden en de Stichting Airborne Museum op dit 
moment nog in volle gang. Wij zullen u tijdens de 
komende jaarvergadering op de hoogte brengen van 
de laatste ontwikkelingen.

plaatsvinden voor een mogelijke meerdaagse excursie 
naar het Ardennengebied in 2002. Uiteraard houden 
we u op de hoogte.
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Van de vorige Nieuwsbrief was de onderzijde van de 
pagina's niet afgesneden. Daardoor was u genood
zaakt om deze los te snijden voordat u kennis kon 
nemen van de inhoud. De drukker heeft inmiddels per 
brief zijn excuses aangeboden, en beterschap beloofd.

Op 15 september van het vorige jaar werd door 
Captain (Retd.) Z.R. Gasowski, President of the Polish 
Airborne Forces Association, een nieuwe vitrine ont
huld voor de medailles van veteranen die deelgeno
men hebben aan de Slag om Arnhem. Een tweede 
vitrine was hard nodig omdat het aantal medailles dat 
aan het Airborne Museum wordt gegeven nog steeds 
toeneemt. In het jaar 2000 werden medaillesets van de 
volgende veteranen geschonken: Colour Sergeant P. 
Banks, 10"' Battalion, The Parachute Regiment; 
Lieutenant Colonel K.B.I. Smyth OBE, Commandant 
10"' Battalion, The Parachute Regiment; Strzelec 
(Private) T. Sosków, 3rd Battalion, lsl Polish Parachute 
Brigade Group; Sergeant H.W. Walker, Royal Army 
Ordnance Corps; Lance Corporal G. Ward, 3rd 
Battalion, The Parachute Regiment.

Expositie 2001
Dit jaar zal de expositie in het Airborne Museum tot 
onderwerp hebben: 'Airborne-genie tijdens de Slag om 
Arnhem'. De voorbereidingen zijn reeds in volle gang. 
Het is niet eenvoudig om het onderwerp te behandelen 
omdat de genie-eenheden tijdens in september 1944 
nogal versnipperd waren, en vaak niet toe zijn geko
men aan hun eigelijke taak. Ook zijn weinig foto's en 
voorwerpen voorhanden. Toch verwachten we dat het 
een interessante tentoonstelling zal worden.
(W. Boersma)

Onlangs kreeg ons museum een exemplaar van het 
bekende Duitse propaganda-tijdschrift 'Signaal'. In 
dit nummer uit 1944 (no. 19) staat een verslag over de 
Slag om Arnhem. Het is echter niet een gewone uitga
ve van dit tijdschrift, maar een verkleinde versie in het 
Engels. Deze exemplaren werden met V-ls naar 
Engeland afgeschoten. Exemplaren van deze Signaals 
zijn zeer zeldzaam.
Aan het eind van de oorlog bestond ook een ander Duits 
vlugschrift, 'The Other Side' geheten. Dit blad werd 
eveneens met een V-l verschoten. Ook hiervan kreeg 
het museum enige tijd geleden een nummer in bezit. 
(W. Boersma)

Het uniform van de Nederlandse commando 
Tom Italiaander, dat onlangs door zijn rvedu- 
we werd geschonken aan het Airborne 
Museum. Korporaal Italiaander nam in sep
tember 1944 deel aan de Slag om Arnhem. Zie 
ook Ministory No.68, bij Nieuwsbrief No. 80. 
(foto: Berry de Reus)

Airborne Museum 
krijgt certificaat
Het Airborne Museum is op 11 november jl. samen 
met veertien andere Gelderse musea opgenomen in

Eigen ruimte voor de Vrienden
Conservator Berry de Reus bewoonde tot medio vorig 
jaar de zolderetage van het Airborne Museum. In de 
nu vrijgekomen ruimte is door de Stichting Airborne 
Museum een kamer + bergplaats beschikbaar gesteld 
aan de Vrienden. We beschikken binnenkort over een 
grote vergaderruimte, en kunnen onze papieren en 
voorraden op een goede manier opbergen en indien 
gewenst tijdelijk ter tafel houden, zonder dat we bang 
hoeven te zijn dat het publiek ermee aan de haal gaat. 
De verhuizing en reorganisatie van de inventaris zul
len enige tijd in beslag nemen. In verband hiermee is 
het tot eind april niet mogelijk om oude 
Nieuwsbrieven te bestellen. Daarna hopen wij u nog 
beter dan voorheen van dienst te kunnen zijn.
(C. van Roekel)

het Nederlands Museum Register. Het museum ont
ving dit 'keurmerk' tijdens de jaarlijkse contactdag 
van het Gelders Oudheidkundig Contact in het 
Openluchtmuseum in Arnhem. Het certificaat wordt 
uitgereikt aan alle Nederlandse musea die aan bepaal
de kwaliteitseisen voldoen. Voor zover bekend is 
'Hartenstein' het eerste militaire museum dat het 
keurmerk heeft gekregen. De eisen hiervoor zijn o.a. 
dat al het materiaal goed beheerd wordt, en dat de 
collectie geregistreerd staat. Er worden kwaliteitsei
sen gesteld aan het personeel, dat goed opgeleid moet 
zijn, en dat geldt ook voor de vrijwilligers. Het doel 
van het keurmerk is de verdere kwaliteitsverbetering 
van de musea in Nederland te bevorderen.

Alle andere evenementen vindt u samengevat op een 
bijlage van deze nieuwsbrief. Het wordt weer een 
druk jaar, waarvan ik hoop dat we er in 2002 met 
tevredenheid op terug zullen zien.
(C. van Roekel)

j-'S;

\ .

«
ifr. il-



Namenlijst

Kruitdamp

!?

3

BBC documentaire 
over 'Market Garden'

kV

Op vrijdagmiddag 15 september jl. werd op het ter
rein van de Westerbouwing in Oosterbeek een 
demonstratie gegeven van het afschieten van een 
75mm Pack Houwitser. De organisatie hiervan was in 
handen van 'Airborne Battle Wheels Oosterbeek', en 
de stuksbemanning behoorde tot de 'Living History 
Group Holland'. Verschillende mensen vroegen zich 
af hoe dit schieten technisch in zijn werk ging, en 
daarom gaf Dick Timmerman ons wat achtergrondin
formatie.
Op de betreffende middag werden 5x5 schoten afge
vuurd. Er werd geschoten met ca. 250 gram zwart- 
kruit per keer, dat verpakt in een gewoon boterham- 
zakje, in een geprepareerde 75mm huls werd gestopt. 
Geprepareerd wil zeggen dat een scherpe 9mm aan- 
vuurpatroon onder in de huls was geplaatst. Deze 
aanvuurpatroon verving de oorspronkelijke slag- 
hoed, die was verwijderd. Verder werden nog wat 
papiersnippers in de huls gestopt om het visuele 
aspect iets te vergroten. Gezien de grote belangstel
ling die er was voor dit spektakel, is het voor herha
ling vatbaar!

Nieuws van onze
Engelse vertegenwoordiger
Een van onze leden in Groot-Brittannië, Mr. Gary 
Jucha, wiens vader in 1944 bij Driel vocht in de 4e 
Compagnie van het 2e Bataljon van de Poolse 
Parachutisten Brigade, is de coördinator van een klei
ne groep familieleden en vrienden van veteranen van 
de Poolse brigade, die regelmatig informatie uitwisse
len over zaken die te maken hebben met deze voor
malige eenheid. Zij doen dit per e-mail of per brief. 
Leden van deze groep wonen niet alleen in Engeland, 
maar ook in Frankrijk, Polen, Canada, de Verenigde 
Staten en Nederland. Iedereen die belangstelling 
heeft, kan contact opnemen met Gary Jucha, e-mail 
adres P<DT SKT44@driel.fsnet.co.uk., huisadres: 160 
Crown Street, Peterborough, Cambs, PE1 3HZ, 
England.

Gary deelde ons ook mee dat Major/Doctor Stanislaw 
Janusz (roepnaam Staszek) Sosabowski, de zoon van 
wijlen Major-General Stanislaw Sosabowski, op 6 
november 2000 in Engeland is overleden, 83 jaar oud. 
Staszek werd blind door Duits granaatvuur tijdens de 
opstand in Warschau. Er bestaat een website over de 
familie Sosabowski: www.sosabowski.com.
(Niall Cherry)

In de vorige nieuwsbrief plaatste ik een oproep 
betreffende de samenstelling van een lijst met namen 
van alle militairen van de Ist British Airborne 
Division, die in september 1944 deelnamen aan de 
Slag om Arnhem.
Graag wil ik hierbij iedereen bedanken die heeft gere
ageerd. Indien mogelijk hoop ik de lijst dit jaar te 
publiceren. De volgende gegevens zullen er in wor
den opgenomen: naam, legernummer, leeftijd (indien 
gesneuveld), eenheid, ontsnapt of gevangen genomen 
(POW). De namen van de militairen worden in alfabe
tisch volgorde afgedrukt, en dus niet per eenheid. 
De namenlijst zal in boekvorm worden uitgegeven, en 
niet op CD-Rom. Door middel van de Nieuwsbrief 
houd ik u op de hoogte van de voortgang van dit pro
ject.
(Philip Reinders)

Na de uitzending op de BBC krijgt het museum een 
tape, die eventueel vertoond kan worden op een mid
dag van de Vrienden. De film duurt veertig minuten. 
Het is niet bekend of alle opnamen die gebruikt wor
den in de film, authentiek zijn. Medegedeeld is dat 
zgn. re-enactment scènes zijn verwerkt. Raadpleeg 
uw televisiegids.
(A. Groeneweg)

Een demonstratie van het afvuren van een 75mm Pack 
Houwitser op 15 september 2000, bij de Westerbouwing in 
Oosterbeek.
(foto: Kees Smulders)

De aflevering over 'Arnhem' is bijzonder omdat o.a. 
voor het eerst gefilmd is op de zolder van Zwarteweg 
14 in Arnhem, waar generaal Urquhart, kapitein 
Taylor en luitenant Cleminson van maandagmiddag 
18 tot dinsdagmorgen 19 september opgesloten zaten. 
Er zijn verder interviews te zien met majoor Tony 
Hibbert, Moffat Burris (die deelnam aan de 
Waaloversteek) en bovengenoemde Sir James 
Cleminson.

In de Nieuwsbrief van oktober vorig jaar werd mel
ding gemaakt van de opnamen voor een televisie
documentaire over operatie Market Garden. Het 
museum heeft hieraan vier dagen van zeven uur in de 
ochtend tot negen uur 's avonds meegewerkt. Het 
eindresultaat zal in mei a.s. op de BBC worden uitge
zonden als een deel uit een serie van vier.
De commentator, Dr. Richard Holmes, heeft tegen
over de producenten/regisseurs David Wilson en 
Julian Hudson verklaard dat de Arnhem-aflevering 
de beste is die hij ooit gemaakt heeft. Voor deze serie 
trad hij op in 'War Walks', die op de BBC en de 
Belgische televisie werd uitgezonden.

mailto:SKT44@driel.fsnet.co.uk
http://www.sosabowski.com
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'Onbekend maakt 
niet onbemind'

Battlefield tour 
'Market Garden 1'

Opgave gaarne vöör 1 mei a.s. bij Peter-Alexander 
van Teeseling, Margrietstraat 30,6862 GP Oosterbeek, 
e-mail: nvdo.teeseling@wxs.nl.
(Peter-Alexander van Teeseling)

Hoewel dit reeds werd gemeld in Nieuwbrief no.69 
van maart 1999, wil het bestuur van de Vereniging 
Vrienden de leden er nog eens nadrukkelijk op wijzen 
dat het verkopen van eigen publikaties tijdens een 
jaarvergadering, themadag of andere bijeenkomst 
alleen mag geschieden wanneer daarvoor toestem
ming is verleend door het bestuur. Hiervoor kan een 
schriftelijk verzoek worden ingediend. Een voor- 
beeld-exemplaar van de betreffende publikatie dient 
hierbij gevoegd te worden. Afhankelijk van de prijs 
van de uitgave zal aan de auteur een kleine bijdrage 
worden gevraagd om de kosten van betreffende 
themadag of excursie enigszins te verlagen. Voor vra
gen over dit besluit kunt u schrijven naar of bellen met 
Eugène Wijnhoud, Bernhardlaan 41-1, 6824 LE 
Arnhem, e-mail E.Wijnlioud@12move.nl, telefoon 
026 3513100.
(E. Wijnhoud)

Op zaterdag 19 mei as. zal de Documentatiegroep '40- 
'45 de battlefield tour 'Market Garden 1', die de 
Vereniging Vrienden op 7 oktober vorig jaar organi
seerde, herhalen. Zowel leden van de Vereniging 
Vrienden als van de Documentatiegroep kunnen hier
aan deelnemen. Onze gids is wederom Jacques 
Haegens. De excursie begint om 10.00 uur bij het NS- 
station in 's Hertogenbosch. Opgave vöór 15 april 
door overmaking van ƒ 65,- per persoon op giro 
617000 t.n.v. Penningmeester Documentatiegroep '40- 
'45, Etten-Leur, onder vermelding van 'Excursie 19 
mei'. De inschrijving is in volgorde van binnenkomst 
van de giro-overschrijvingen. Alleen als er geen plaats 
meer is krijgt u bericht. Voor meer informatie kunt u 
bellen naar W. Boersma, 0318 639633. E-mailen kan 
ook: w.boersma@wxs.nl.
(W. Boersma)

In verband met een onderzoek naar de geschiedenis 
van het 11"' Parachute Battalion wil ik graag in contact 
komen met veteranen, familie of anderen die mij zou
den willen helpen met het vinden van informatie over 
deze eenheid. Het gaat daarbij niet alleen om 
Arnhem, maar ook over andere militaire operaties 
waaraan dit onderdeel heeft deelgenomen. Ook gege
vens over het leven in het bataljon en over de training 
zijn welkom.
Daarnaast wil ik veteranen van het 11e bataljon en 
familie die van plan zijn in september a.s. de 
Airborne-herdenking bij te wonen, uitnodigen voor 
een reünie op woensdag 20 september 2001. Deze bij
eenkomst met 'high tea' zal worden gehouden in 
hotel Dreyeroord aan de Graaf van Rechterenweg in 
Oosterbeek, aanvang 14.00 uur. De toegang voor vete
ranen en familieleden is gratis. Aan anderen zal een 
bijdrage van ƒ 17,50 worden gevraagd om de kosten te 
dekken. Er dient wel van te voren te worden gereser
veerd. Na de reservering krijgt u nadere informatie.

De onbekende foto in de vorige Nieuwsbrief heeft 
menig lid in beweging gebracht. In totaal werden acht 
reacties ontvangen, maar ongetwijfeld zijn veel meer 
Vrienden ermee bezig geweest.
De eerste persoon die opbelde, kwam niet verder dan 
de onthullende en opwekkende mededeling: 'Het is 
niet Heelsum!', maar daarna werden de brieven en 
telefonische gesprekken inhoudelijk steeds waarde
voller.
Samenvattend is het niet onlogisch om de volgende 
conclusies te trekken of vragen te stellen.
1. De foto is niet in de regio Arnhem gemaakt. De 

topografische situatie en/of personen werden door 
niemand herkend.

2. De locatie lijkt wel Nederlands of zelfs Gelders te 
zijn, gezien de huizen, de tuinhekjes en de tramlijn
palen (maar waar zijn de rails?!). Anderen zeggen 
dat het Duitse dorpshuizen betreft.

3. De betrokken militairen zijn niet in een gevechtssi- 
tuatie op de gevoelige plaat vastgelegd. Men loopt 
alsof het een oefening of een mars betreft. Er zijn 
geen persoonlijke wapens, munitietassen, handgra
naten of helmen te zien. Slechts een Vickers mitrail
leur op de schouder van een van de mannen is 
waarneembaar. Gaat het soms om krijgsgevange
nen die afgemarcheerd worden? Is de man achter
aan geheel rechts een Duitse militair, iemand van 
de Feldgendarmerie?

4. Gezien de schaduwen (zonnestand) loopt men in 
een westelijke richting.

5. De bladeren van de bomen, het fletse licht en de 
dikke shawls om de hals duiden op het voorjaar.

Alles op een rijtje zettend, komen we tot de hamvraag: 
zijn het mannen van de 6th Airborne Division in 
Duitsland in april 1945?
Reacties op het bovenstaande zijn uiteraard wederom 
van harte welkom. En degenen die reeds hebben 
doorgegeven wat zij ervan vinden, worden hartelijk 
bedankt. Wordt wellicht vervolgd.
(Geert Maassen)

Ons lid de heer Jacques Haegens, die in 1999 voor de 
Vereniging Vrienden de excursie naar Normandië 
leidde, deelde ons mee dat hij in samenwerking met 
het reisbureau Kupers uit Weert opnieuw een vijf
daagse reis naar dit gebied zal maken. De busreis 
vindt plaats van 22 tot 26 augustus van dit jaar. Het 
programma zal in grote lijnen overeenkomen met dat 
van 1999. De prijs per persoon bedraagt ƒ 795,-. Leden 
(en niet-leden) die belangstelling hebben om mee te 
gaan, kunnen contact opnemen met Jacques Haegens, 
telefoon 046 4517065.

mailto:nvdo.teeseling@wxs.nl
mailto:E.Wijnlioud@12move.nl
mailto:w.boersma@wxs.nl
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Hartelijk dank!
'The Torn Horizon'

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar
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23 april 200'1. Auteur Chris van Roekel overhandig! het 
eerste exemplaar van hel boek 'The Torn Horizon' aan de 
heer Jan ter Horst.
(foto Ben Kotster)

'The Torn Horizon' telt 134 pagina's en 71 afbeeldin
gen. De prijs bedraagt ƒ 35,-. Indien het moet worden 
opgestuurd komt daar ƒ 5,- bij. Het boek is verkrijg
baar bij het Airborne Museum 'Hartenstein'.

Redactie:
Drs. R.P.G.A. Voskuil
C. van Roekel
G.H. Maassen jr. (026) 334 01 42

Utrechtseweg 232 
6862 AZ Oosterbeek
Tel. museum (026) 333 77 10
Tel. penningm. (026) 333 64 76

^HIrborme
MUSEUM

In 1998 publiceerde onze voorzitter Chris van Roekel 
een boek over de Britse geestelijken die deelnamen 
aan de Slag om Arnhem, getiteld 'Verscheurde 
Horizon'. Omdat vanuit het Verenigd Koninkrijk veel 
belangstelling bleek te bestaan voor deze publikatie, 
werd besloten tot de uitgave van een Engelstalige edi
tie.
Deze verscheen eind april onder de titel 'The Torn 
Horizon, The Airborne Chaplains at Arnhem'. Alle 
kosten voor deze uitgave werden gedragen door de 
familie Ter Horst uit Oosterbeek. Op maandag 
23 april jl. overhandigde de auteur tijdens een infor
mele bijeenkomst het eerste exemplaar aan de 96-jari- 
ge heer Jan ter Horst. De familie Ter Horst heeft beslo
ten de opbrengst van het boek ter beschikking te 
stellen van de Anti Landmijn Stichting, een organisa
tie die zich inzet voor het wereldwijd uitbannen van 
landmijnen.

van 7 april heb ik mijn func- 
in het bestuur van de 

overgedragen aan Frits

Op de afgelopen Jaarvergadering op 7 april jl. nam 
Erik van der Meiden na vier jaar afscheid als penning
meester van de Vereniging Vrienden. Hij werd opge
volgd door Frits Miedema. Erik heeft aangeboden om 
de nieuwe penningmeester en onze Britse vertegen
woordiger Niall Cherry voorlopig te assisteren en te 
adviseren bij een aantal werkzaamheden, omdat de 
financiële administratie van een grote vereniging met 
leden in zowel binnen- als buitenland zeer veel werk 
met zich mee brengt.
Wij danken Erik voor al het werk dat hij in de afgelo
pen jaren met zoveel zorg en nauwkeurigheid heeft 
gedaan, en voor de bereidheid om de vereniging te 
blijven assisteren.
(Namens het bestuur, Chris van Roekel)
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Op de Ledenvergadering 
tie als penningmeester 
Vereniging Vrienden 
Miedema.
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om 
iedereen te bedanken voor de plezierige medewer
king die ik de afgelopen vier jaar heb gekregen. Mijn 
speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers, die door 
hun inzet de kosten voor onze vereniging zo laag 
mogelijk houden, en naar Niall Cherry, onze Britse 
vertegenwoordiger, die in zijn eentje, naast zijn druk
ke baan, allerlei uiteenlopende werkzaamheden uit
voert voor onze 400 leden in het Verenigd Koninkrijk. 
Ik hoop Niall op financieel terrein voorlopig nog te 
mogen bijstaan.
Graag spreek ik de wens uit dat uw nieuwe penning
meester Frits Miedema op uw medewerking mag 
rekenen. Nogmaals mijn hartelijke dank!
(Erik van der Meiden)
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'Social evening'

Uit de Jaarvergadering: de lift

2

Leden kunnen desgewenst een gift t.b.v. het liftproject 
overmaken op giro 85.35.432 of bankrekening 
38.50.66.473 t.n.v. Stichting Airlift te Oosterbeek.

Het zal u niet ontgaan zijn dat uw bestuur ernstige 
bedenkingen heeft geuit met betrekking tot de plan
nen om een glazen lift ten behoeve van minder- 
validen aan de buitenzijde van het Airborne Museum 
te laten aanbrengen.
U weet allen dat wij in het verleden een lans gebroken 
hebben voor het behoud van de voorzijde van huize 
'De Tafelberg', en het behoud van een deel van het 
viaduct over de Klingelbeekseweg waar op 17 sep
tember 1944 het bataljon Frost haar eerste ernstige 
verliezen leed bij haar opmars naar Arnhem, en waar 
de sporen van de kogelregen nog duidelijk zichtbaar 
zijn. In het licht van dit standpunt moet u onze beden
kingen zien.
Een poging het meningsverschil met de Stichting 
Airborne Museum niet te laten escaleren in een situ
atie die de algemene samenwerking ten behoeve van 
ons museum zou kunnen verstoren, door een geza
menlijke verklaring uit te geven, heeft op dit moment 
nog geen volledige consensus tussen beide besturen 
opgeleverd.
Enkele dagen vóór de Jaarvergadering bleek dat de 
opvattingen over een door ons bestuur geschreven 
verklaring nog steeds uiteenliepen, maar dat het 
meningsverschil wel voor een groot deel is opgelost. 
Daarom hebben wij moeten besluiten u slechts een 
verklaring onzerzijds over de gang van zaken te 
geven. Deze verklaring, die hieronder volgt, werd op 
de Jaarvergadering voorgelezen door de heer Ben 
Kolster, en moet beschouwd worden als het slot van 
onze bemoeienissen en de discussie.
'Het Airborne Museum te Oosterbeek is momenteel in 
beperkte mate toegankelijk voor minder- validen. De 
aangebrachte voorzieningen voldoen niet meer aan 
de eisen van deze tijd. Daarom is het plan opgeval dit 
te verbeteren.
Het bestuur van de Stichting Airborne Museum heeft 
de speciaal hiervoor ingestelde Stichting Airlift ver
zocht de mogelijkheden voor de toegankelijkheid 
voor minder-validen te onderzoeken en de hiervoor 
noodzakelijke voorzieningen te realiseren.
Het door de Stichting Airlift voorgestelde ontwerp 
van een glazen lift aan de buitenzijde van het gebouw

In het weekend van 22, 23 en 24 juni a.s. brengt een 
aantal Britse leden van de Vereniging Vrienden een 
bezoek aan Oosterbeek. Ter gelegenheid hiervan 
wordt op vrijdagavond 22 juni een 'Social Evening' 
georganiseerd in het Airborne Museum. Nederlandse 
leden worden hierbij uitgenodigd om aan deze avond 
deel te nemen om met hun Britse collega's kennis te 
maken en van gedachten te wisselen. De bibliotheek 
en het depot zullen die avond open zijn voor bezichti
ging. De avond begint om 19.30 uur. Drankjes zijn 
voor eigen rekening.
In verband met de organisatie dienen Nederlandse 
leden die deel willen nemen aan deze Social Evening 
zich vóór 18 juni a.s. op te geven bij Eugéne 
Wijnhoud, Bernardlaan 41-1, 6824 LE, Arnhem, tele
foon 026 3513100.

wordt door het bestuur van de Vereniging Vrienden 
van het Airborne Museum echter gezien als een 
ontoelaatbare aantasting van de monumentale waar
de van het historische pand. Daarom heeft het bestuur 
van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum een alternatief plan voorgesteld: een onder
grondse uitbreiding van het museum met hierin geïn
tegreerd een inpandige liftvoorziening.
Tussen de besturen van de Stichting Airborne 
Museum en de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum is naar aanleiding van de plannen een hefti
ge discussie ontstaan over de weg welke ingeslagen 
dient te worden. Beide besturen hebben kennis geno
men van eikaars argumenten en motieven. De menin
gen over de te realiseren optie blijven echter verschil
len.
Uiteindelijk heeft het bestuur van de Stichting 
Airborne Museum besloten verder te gaan met de 
door de Stichting Airlift voorgestelde glazen liftvoor
ziening aan de buitenzijde van het gebouw. Zij is van 
mening dat een ondergrondse uitbreiding niet binnen 
afzienbare tijd te realiseren is, en hierdoor ook een 
voorziening voor minder-validen zal worden ver
traagd. Het museumbestuur hecht veel waarde aan 
het op zeer korte termijn toegankelijk maken van het 
museum, hetgeen met het door de Stichting Airlift 
voorgestelde plan mogelijk lijkt.
Wel erkent het museumbestuur dat voor de kwaliteit 
van het museum een ondergrondse uitbreiding in de 
toekomst wenselijk is. Ook begrijpt men dat een gla
zen lift, zoals in de eerste plannen is voorgesteld, het 
aanzien van het gebouw 'Hartenstein' in de ogen van 
het vriendenbestuur onevenredig aantast. Het liftont- 
werp is inmiddels aangepast. De liftkoker gaat zoda
nig diep de grond in, dat in de toekomst op eenvoudi
ge wijze aansluiting verkregen kan worden aan een te 
realiseren ondergrondse uitbreiding. De bovenste eta
ge van het museum, waar zich het documentatiecen
trum, de kantoren en de opslagruimte bevinden, zal 
via deze lift niet toegankelijk worden gemaakt. 
Hierdoor wordt de Liftkoker minder hoog en in de 
ogen van het museumbestuur minder beeldbepalend. 
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het 
Airborne Museum betreurt het dat haar voorstel niet 
aan een deskundig haalbaarheidsonderzoek is onder
worpen, en dat slechts door aanpassing van het oor
spronkelijke ontwerp is getracht rekening te houden 
met haar bezwaren. Zij blijft tegenstander van de 
voorgestelde buitenlift, doch erkent de verantwoor
delijkheid en de beslissingsbevoegdheid van de 
Stichting Airborne Museum, en respecteert het geno
men besluit.
Beide besturen zijn in gezamenlijk overleg tot de con
clusie gekomen dat een voorziening om het museum 
voor minder-validen toegankelijk te maken van groot 
belang is voor het museum, en dat de wijze waarop dit 
zal worden gerealiseerd niet mag leiden tot verwijde
ring tussen beide besturen. Voorop staat dat allen stre
ven naar een kwalitatief hoogwaardig museum met 
een duidelijke boodschap, waar iedereen terecht moet 
kunnen. Daarmee is de discussie gesloten.'
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Regels voor het gebruik 
van de bibliotheek

'Airborne Engineers,
The Shiny 9th'
Er is nog steeds veel te vertellen over de Slag om 
Arnhem. Dat blijkt uit 'The Shiny 9lh', het boek over de 
9e (Airborne) Field Company van de Royal Engineers, 
dat werd geschreven door Patrick Pronk, een Vriend

Het Airborne Museum is onlangs voor het eerst in het 
bezit gekomen van een medailleset van een ex-Air 
Despatcher van het Royal Army Service Corps. De 
medailles behoorden aan veteraan Ronald Arthur 
Clancy, die op 31 oktober 2000 op 76-jarige leeftijd 
overleed. Als R.A.S.C. Air Despatcher, behorende tot 
de 6e Britse Airborne Divisie (63 CompositeCompany, 
6"’ Airlanding Brigade), was Ron Clancy in juni 1944 
betrokken bij de bevoorrading van de Britse troepen

Royal Engineers Expositie
Op 23 april jl. werd in het Airborne Museum de expo
sitie over de Britse genie-troepen tijdens de Slag om 
Arnhem geopend. Dit gebeurde door Mr. E.C. 
O Callaghan. In september 1944 was hij in de rang van 
kapitein commandant van het 2e peloton, 9"1 Field 
Company (Airborne) Royal Engineers. Dit peloton 
vocht van 17 tot en met 20 september 1944 bij de 
Rijnbrug in Arnhem.
Met behulp van foto's, documenten en voorwerpen 
wordt op de tentoonstelling een overzichtelijk en inte
ressant beeld gegeven van de rol die de genie heeft 
gespeeld.
De opening vormde tevens het moment waarop de 
geheel gerestaureerde Clark Air Bulldozer officieel 
aan het Airborne Museum werd overgedragen. Het 
door de Vereniging Vrienden aangekochte voertuig 
heeft een plaats gekregen in een van de diorama's. 
Bij deze gelegenheid verschenen het boek 'Airborne 
Engineers, The Shiny 9‘h' door Patrick Pronk (zie hier
onder) en de brochure 'De genie tijdens de Slag om 
Arnhem' door Martin Peters en Jaap Korsloot. In het 
laatstgenoemde werkje wordt in 16 pagina's de 
geschiedenis verteld van de genie-eenheden van de le 
Airborne Divisie tijdens de Slag om Arnhem. De 
publicatie volgt de loop van de expositie. Het vormt 
een nuttige aanvulling bij het bock van Patrick Pronk. 
Het werd uitgegeven door R.N Sigmond Publishing, 
en kost ƒ 7,50.
De tentoonstelling 'Airborne Engineers, de genie tij
dens de Slag om Arnhem' duurt tot 4 november 2001.

Tijdens de opening van de tentoonstelling over de Royal 
Engineers op 23 april jl. bekijken de auteur van hel boek 
'Airborne Engineers, The Shiny 9th', Patrick Pronk, en 
veteraan E.C. O'Callaghan de tentoongestelde foto's, 
(folo Berry de Reus)

Het archief en de bibliotheek van het Airborne 
Museum zijn de afgelopen tijd overgebracht naar een 
nieuwe ruimte in de verbouwde bovenverdieping 
van TIartenstein'.
Om misverstanden te voorkomen is het goed om nog
maals te wijzen op de regels die er zijn voor het 
gebruik van de bibliotheek en het archief. Deze zijn 
voor iedereen na afspraak met de heer A. Groeneweg 
te raadplegen. Boeken en documenten worden niet 
uitgeleend. Kopieën, voor zover niet vallend onder 
copyright, kunnen tegen betaling worden besteld. 
(A. Groeneweg)

van het Airborne Museum.
De 9,h Field Company RE was en is nog bijzonder. Al 
oud - opgericht in 1787 - was zij een van de eerste 
Airborne-eenheden, en ze is nog steeds 'airborne'. 
We volgen in het boek de compagnie in de Tweede 
Wereldoorlog, van de inzet in Frankrijk via 
Duinkerken, de 'Home Army', het begin van de 
Airborne-rol, de inzet in Noorwegen bij de aanval op 
de zwaarwaterfabriek, Noord-Afrika, Sicilië, Arnhem 
en weer Noorwegen. Over de rol van de genie in of bij 
Arnhem schreven reeds de samenstellers van de 
Royal Engineers Battlefield Tour en de auteurs 
Mackay, Pakenham-Walsh, Purves en Henniker. 
Pronk heeft daar een leuk, in het Engels geschreven 
boek aan toegevoegd.
De toegewezen (sappeurs-) taak van de compagnie in 
Arnhem was de ondersteuning van de 'Coup de 
Main' van het Reconnaissance Squadron naar de 
Rijnbrug, het verwijderen van de explosieven aldaar 
en bij de spoorbrug in Oosterbeek, en verder alle 
voorkomende sappeurs- en genietaken. Dat bleek in 
een groot aantal gevallen de gewone infanterierol te 
zijn. Wc zien (delen van) de compagnie na de landin
gen bij dc gevechten tegen Kraffts SS Pantser 
Grenadierbataljon in Wolfheze, bij de spoorbrug in 
Oosterbeek, bij de Rijnbrug in Arnhem, rond Huize 
De Sonnenberg en bij de Oude Kerk in Oosterbeek, bij 
het Drielse veer, bij het leggen van witte banden ter 
markering van een van de twee routes voor de evacu
atie over de Rijn, en in krijgsgevangenschap.
Pronks boek is wat persoonlijker dan 'The 9th' van 
Purves, en heeft daarom meer diepte. Het boek is door 
Sigmond Publishing mooi uitgevoerd, en leest prettig. 
'The Shiny 9‘h' telt 109 pagina's en kost f 27,50.
(Okko Luursema)
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overige voorwerpen conserveren, zodat ze in goede 
conditie blijven.

Al meer dan twintig jaar zoekt ons lid Hans van der 
Velden uit Doorwerth op de voormalige slagvelden 
met een metaal-detector naar resten van uitrustings
stukken uit de Slag om Arnhem. Dit gebeurt uiteraard 
met toestemming van de eigenaren van de grond. In 
die jaren is Hans regelmatig gestuit op zeer bijzonde
re vondsten. Een deel daarvan had hij in het verleden 
al in bruikleen gegeven aan 'Hartenstein'. Dankzij rui
me financiële steun van de Vereniging Vrienden heeft 
het Airborne Museum nu het grootste deel van de col
lectie bodemvondsten van Hans kunnen aankopen. 
Enkele stukken zijn opgenomen in de expositie over 
de Royal Engineers. In de loop van het jaar zal Roland 
Boekhorst, behoudsmedewerker van het museum, de

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 Despa tcher Ron Clancy.
(foto via Wybo Boersma)

De vertoning op de Britse televisie van de in de vorige 
nieuwsbrief aangekondigde BBC documentaire over 
'Market Garden' is uitgesteld tot oktober.

Ons lid David Truesdale werkt momenteel aan een 
boek over de belevenissen van Ierse militairen tijdens 
de Slag om Arnhem. Het boek krijgt als titel 
'Brotherhood of the Cauldron'. Tot dusver heeft hij 
ongeveer 300 namen van militairen die deel uitmaak
ten van de ls‘ British Airborne Division. Van sommi
gen van deze mannen beschikt hij over hun volledige 
levensverhaal, terwijl van anderen alleen een naam 
bekend is.
David doet hierbij een beroep op de leden van de 
Vereniging Vrienden. Mensen die iets weten over 
Ieren die dienden in de divisie tijdens de september
dagen van 1944 wordt vriendelijk verzocht contact op 
te nemen met David Truesdale, 16 Shiralee Drive, 
Newtownards, County Down, BT23 4BA, Northern 
Ireland, e-mail: david@truesdale59.freeserve.co.uk.

MBE voor Jan Hey
Ons lid Jan Hey uit Hengelo heeft onlangs de Britse 
onderscheiding ' Member of the British Empire' ont
vangen. Deze hoge onderscheiding is hem toegekend 
voor al zijn werk voor de samenstelling van de 'Roll of 
Honour, Battle of Arnhem', en voor zijn jarenlange 
onderzoek ten aanzien van de her-identificatie van 
ongeveer 40 gesneuvelde militairen, die tot dan geen 
bekend graf hadden. Daarnaast is hij jaren bezig 
geweest met het samenstellen van de vele 'Rolls of 
Honour' van alle Britse en Canadese divisies en hun 
ondersteunende eenheden, die deelnamen aan de 
bevrijding van West-Europa vanaf D-Day. Deze 
Erelijsten liggen in de 'Memorial Hall' van het 
Bevrijdings Museum in Groesbeek.
De Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 
wil Jan Hey hierbij graag van harte feliciteren met 
deze welverdiende onderscheiding!

Naar aanleiding van een verzoek op de Algemene 
Ledenvergadering heeft het bestuur van de 
Vereniging Vrienden opnieuw contact opgenomen 
met de gemeente Renkum in verband met de toestand 
van het Airborne Monument tegenover Hartenstein. 
Het is gebleken dat het bij de gemeente heel duidelijk 
is wat er aan het monument dient te gebeuren. Men 
heeft voor het herstel en het behoud een plan opge
steld dat in een aantal stappen zal worden uitgevoerd. 
Hiervoor is geld gereserveerd. Een bemoedigend 
bericht.

In het voormalige hoofdkwartier van de le Britse 
Airborne Divisie in Fulbeck Hall in Lincolnshire, 
Engeland, was tot voor kort een expositie over de Slag 
om Arnhem ingericht. Na het overlijden van eigena
res Mrs Mary Fry is het huis gesloten en de tentoon
stelling afgebroken. Het materiaal is aan de bruikleen
gevers teruggegeven.
Enkele veteranen besloten hun desbetreffende spullen 
te schenken aan het Airborne Museum. Zo kwam het 
museum in het bezit van een metalen bord met 
opschrift, dat voor de nissenhut van de Militaire 
Politie bij Fulbeck Hall heeft gestaan. Ook kreeg het 
museum een collectie foto's en documenten.
(W. Boersma)

in Normandië. Tijdens de Slag om Arnhem vloog hij 
op 19 september 1944 vanaf Keevil een re-supply mis
sie naar Oosterbeek. De volgende dag was hij weer 
ingedeeld voor een bevooradingsvlucht, maar zijn 
groep werd op het allerlaatste moment teruggeroepen 
en vervangen door een andere.
Ron Clancy was medeoprichter van het Air Despatch 
monument aan de Van Limburg Stirumweg in 
Oosterbeek, dat in 1994 werd onthuld.
(Cees van den Bosch)

mailto:david@truesdale59.freeserve.co.uk
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Graag wil ik namens de groep onze Nederlandse gas
theren: Eugène Wijnhoud, Jaap Korsloot, Robert 
Sigmond, Erik van der Meiden, Martijn Cornelissen 
en Martin Peters hartelijk danken voor de tijd die ze 
hebben besteed om onze kennis te vergroten over de 
strijd bij Arnhem in september 1944.
Ik denk dat ik namens alle deelnemers spreek wan
neer ik zeg dat het weekend een groot succes was. 
Wanneer in de toekomst opnieuw een dergelijk eve
nement wordt georganiseerd, zal ik tot de eersten 
behoren die zich hiervoor inschrijft.

Zondag 24 juni verzamelden we op de parkeerplaats 
bij het museum, waar we werden verdeeld over een 
aantal originele oorlogsjeeps en andere militaire voer
tuigen. Vervolgens vertrokken voor een tocht naar de 
landingsterreinen, waarbij we gebruik konden maken

Op zaterdag 23 juni werd gewandeld onder veel bete
re weersomstandigheden. Beginnend bij het museum 
werd gelopen langs de posities van het Border 
Regiment, vanaf de Hoofdlaan tot aan de 
Westerbouwing, waar een uitstekende en welkome 
lunch werd gebruikt.
Hierna bezochten we het Drielse Veer, en wandelden 
we via het Kerkpad naar de Oude Kerk, waarbij we 
ook langs het huis van Kate ter Horst kwamen. Na een 
korte rustpauze liepen we terug naar Hartenstein, 
langs de plaats waar de wasserij van Van Hofwegen 
heeft gestaan, en langs de Tafelberg, dat waarschijn
lijk zal worden afgebroken, maar waarvan hopelijk 
het voorste deel blijft bestaan.

Deelnemers aan het 'Engelse Weekend' van 22 tot 24 juni 
2001, poseren voor het Airborne Museum.
(foto 23 juni 2001: Berry de Reus)

van wegen die niet geschikt zijn voor gewone auto's. 
Daarna volgden we de route van de jeeps van het 
Reconnaissance Squadron in hun poging om Arnhem 
te bereiken. We bezochten de plaats waar deze een
heid in een Duitse hinderlaag terechtkwam, en nadat 
we met de jeeps door de tunnel onder de spoordijk 
waren gereden, keerden we terug naar Wolfheze. 
Jn het middagprogramma waren opgenomen bezoe
ken aan het landingsterrein van de Poolse gliders op 
de Johannahoeve, de Acacialaan, de spoorbrug, het St. 
Elisabeths Gasthuis, het huis op de Zwarteweg waar 
Generaal Urquhart zich verborgen heeft gehouden, de 
Rijnbrug en Driel.
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De groep verzamelde zich op vrijdagmorgen 22 juni 
in het Airborne Museum, waar zij werden verwel
komd door een aantal Nederlandse leden, waarna een 
rondleiding volgde met een bezoek aan de nieuwe 
archief-ruimte op de bovenste verdieping. Na de lun
ch begon de eerste wandeling in regen- en stormach
tig weer. In twee groepen vertrokken we in noordelij
ke richting om daar achtereenvolgens de Stationsweg, 
de Airborne Begraafplaats, Hotel Dreyeroord, de 
Dreyenseweg en 'Hackett's Hollow' aan de 
Valkenburglaan te bekijken.
's Avonds was er een ontvangst in het museum, en 
kon een bezoek worden gebracht aan de opslagplaats 
en aan de ruimte waar voorwerpen worden gerestau
reerd en geconserveerd.

Dankzij het initiatief van Niall Cherry, de vertegen
woordiger van de Vereniging Vrienden in het 
Verenigd Koninkrijk, reisden vierentwintig Britse 
leden eind juni naar Oosterbeek om daar deel te 
nemen aan een unieke driedaagse battlefieldtour.
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Themamiddag op
3 november a.s.

Excursie in het gebied 
van Nijmegen

...
■ ■

'Engels weekend' 2003
Graag wil ik iedereen, zowel de Nederlandse organi
satoren als de deelnemers, bedanken voor hun deel
name aan het 'Engelse weekend'. Een volgende battle- 
fieldtour, met een geheel ander programma, zal 
worden voorbereid voor 2003. Iedereen die hiervoor 
belangstelling heeft en daarover ideeën of suggesties 
heeft, kan contact met mij opnemen.
(Niall Cherry)

Op 22 juni jl. bezocht de 50.000e 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. (foto Berry de Reus)

baar. Bij overtekening krijgt u bericht als u niet mee 
kunt.

Op zaterdag 3 november a.s. organiseert onze vereni
ging een themamiddag in Zalencentrum 'Lebret' aan 
de Lebretweg in Oosterbeek.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 -14.00 uur: Ontvangst van de leden.
14.00 - 15.00 uur: Lezing met dia's over de 9,h 
(Airborne) Field Company Royal Engineers door 
Patrick Pronk. Patrick is de auteur van het dit voorjaar 
verschenen boek 'Airborne Engineers, The Shiny 9"’, 
an illustrated history of the 9th (Airborne) Field 
Company Royal Engineers 1939-1945'
15.00 - 15.45 uur: PAUZE
15.45 - 16.30 uur: Vertoning van een film over de Slag 
om Arnhem.
Ca. 17.00 uur: Einde themamiddag.

Lezing The Border Regiment
Op zondagmiddag 7 oktober a.s. zal de conservator 
van 'The Border Regiment and King's Own Royal 
Border Regiment Museum' in Carlisle Castle, Mr. 
Stuart Eastwood, een lezing houden in restaurant 
Schoonoord (Pietersbergseweg 4) in Oosterbeek. De 
lezing begint om 14.00 uur. De heer Eastwood is een 
van de auteurs van het boek 'When Dragons FIew, an 
illustrated history of the ls‘ Battalion The Border 
Regiment 1939-1945', dat in 1994 verscheen.
In zijn voordracht, die uiteraard in het Engels wordt 
gegeven, wil hij een aantal aspekten van de geschie
denis van dit bataljon de revue laten passeren, waar
onder de akties op Sicilië in juli 1943.
De toegang is gratis, maar in verband met de beperk
te ruimte (ca. 60 plaatsen) wordt iedereen die er bij wil 
zijn vriendelijk verzocht zich vóór 27 september a.s. 
op te geven bij Eugène Wijnhoud, Bernardlaan 41-1, 
6824 LE Arnhem, telefoon 026 3513100, e-mail 
E.Wijnhoud@12move.nl.

Op zaterdag 6 oktober a.s. organiseert onze vereni
ging een busexcursie door het gebied rond Nijmegen. 
Het was 57 jaar geleden het middelste gedeelte van de 
'Corridor', en het operatiegebied van de 82e 
Amerikaanse Airborne Divisie. De excursie zal wor
den geleid door Jacques Haegens. Marcel Anker zal 
uitleg geven op het laatste punt.
Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit: 
09.00 uur: Vertrek van de bus vanaf het parkeerterrein 
bij de Goede Herderkerk in Oosterbeek, oostelijk van 
het Airborne Museum, naar Grave, waar we met de 
eigenlijke excursie beginnen. Via de Maasbrug gaan 
we naar de landingszones bij Overasselt, om daarna 
een bezoek te brengen aan de (voormalige) sluisbrug 
bij Heumen, en aan de plaats waar de tijdelijke 
begraafplaats van de 82e Amerikaanse Airborne 
Divisie lag. Daarna gaan we een aantal plaatsen bekij
ken op de landingszones in de omgeving van 
Groesbeek, zoals de DZ van het 508e Regiment en het 
gebied 'De Bruuk', waar luitenant-generaal Frederick 
A.M. Browning landde met zijn hoofdkwartier (Ist 
Airborne Corps). In het bos achter hotel de Wolfsberg 
bezoeken we de plaats waar brigade-generaal James 
M. Gavin (commandant van de 82l‘) zijn hoofdkwar
tier had.
Ca. 13.00 - 14.00 uur: LUNCH in de 'Oude Molen' in 
Groesbeek.
14.00 uur: Vertrek in de richting van Nijmegen. 
Bezoek aan de Canadese begraafplaats. Via Sionshof 
rijden we langs het schoolgebouw aan de 
Heyendaalseweg, waarin een deel van de op 26 sep
tember 1944 uit Oosterbeek teruggekeerde Airbornes 
werd opgevangen. Vervolgens rijden we via het 
Keizer Karelplein, de Oranjesingel en het Valkhof 
naar de Waalkade, waar we een goed overzicht heb
ben op de Waalbrug. Via de Hezelpoort en het 
Waterkwartier gaan we naar het kantoor van de 
NUON bij de centrale. Vanaf het dak hebben we een 
prachtig uitzicht over de plaats waar op 20 september 
1944 majoor Julian Cook met het 3e Bataljon van het 
504e Regiment onder zwaar Duits vuur de Waal over
stak.
De kosten voor deelname bedragen ƒ 65,- per persoon. 
Hiervoor krijgt u de bustocht, de lunch en de excur- 
siegids. Dit bedrag kan worden overgemaakt op post- 
gironummer 4403641 van de Vereniging Vrienden, 
onder vermelding van 'Corridor Excursie'. Het geld 
moet uiterlijk 27 september a.s. binnen zijn. 
Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van 
binnenkomst. Er zijn maximaal 47 plaatsen beschik-

mailto:E.Wijnhoud@12move.nl
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Frosts jachthoorn niet inscriptie, die onlangs werd terug
gevonden.
(foto: Berry de Reus)

Van 7 september tot en met 4 november 2001 wordt in 
het Airborne Museum een expositie gehouden van 
portretfoto's van Britse veteranen, onder de titel 'Old 
soldiers never die'. De foto's zijn genomen door Pim 
Limbeek uit Veenendaal. Een aantal jaren geleden 
raakte Pim tijdens de herdenkingen van de Slag om 
Arnhem onder de indruk van de karakteristieke 
gezichten van de veteranen. Vooral tijdens de jaarlijk-

(the one which I had been given when I left 
Habbaniyah) to let people know where I was.'
Op 17 september 1944 landde Frost met zijn bataljon 
bij Wolfheze. Ook hier gebruikte hij zijn jachthoorn 
om zijn troepen te verzamelen. Tijdens de gevechten 
bij de Rijnbrug raakte Frost gewond, en werd hij door 
de Duitsers gevangengenomen. Hierbij raakte hij zijn 
jachthoorn kwijt.
In juli 1945 hield de heer E.R. Oosterwijk als lid van de 
Nijmeegse Luchtbeschermingsdienst toezicht op de 
opruimwerkzaamheden bij de Rijnbrug in Arnhem. 
Tijdens het laden van puin op een vrachtauto zag hij 
tussen de stenen iets glinsteren in de zon. Toen hij het 
opraapte, zag hij dat het een gedeukte jachthoorn was. 
Oosterwijk nam het voorwerp mee, maakte het 
schoon en deukte het een beetje uit. Op de hoorn zag 
hij een inscriptie waaruit bleek dat deze had toebe
hoord aan Captain J.D. Frost. Jarenlang bewaarde hij 
de hoorn thuis, maar in september 1997 nam hij con
tact op met het Airborne Museum. Hij besloot het bij
zondere voorwerp te schenken aan het museum, waar 
het werd tentoongesteld in de vitrine met recente aan
winsten.
In de nacht van 13 op 14 augustus 1998 werd de con
servator gewekt door het alarm. Het bleek dat in het 
museum was ingebroken. Daarbij was de jachthoorn 
gestolen. Ondanks uitgebreide naspeuringen bleef het 
voorwerp meer dan tweeëneenhalf jaar spoorloos. Op 
een zeker moment kwam een inwoner van Arnhem 
de hoorn op het spoor. Dankzij zijn bemiddeling 
kwam het kostbare kleinood uiteindelijk eind mei jl. 
weer terug in het Airborne Museum.
(Wybo Boersma)

50.000e leerling
Vrijdag 22 juni jl. was een bijzondere dag voor het 
Airborne Museum. Toen mocht de 50.000e leerling 
worden verwelkomd die 'Hartenstein' bezocht in het 
kader van het 'Scholenproject'. Dit werd 17 jaar gele
den ontwikkeld door Chris van Roekel namens de 
Vereniging Vrienden om schoolkinderen op een edu
catief verantwoorde manier te laten kennismaken met 
de Slag om Arnhem. Het is zo gemaakt dat onderwij
zers het in hun eigen pedagogische situatie kunnen 
inpassen, en zo de leerlingen op een goede manier 
kunnen voorbereiden op een bezoek aan het museum. 
Sinds enige tijd staat het project geheel op internet, en 
kan men het daarvan afhalen.
De 50.000e leerling was Patrick Meijer van de basis
school de Arendhorst uit Ermelo. Hij kreeg, samen 
met een aantal klasgenoten een VIP-ontvangst, waar
bij onze voorzitter Chris van Roekel als gastheer op
trad.

Jachthoorn van Frost is terug
Het vorige nummer van de Nieuwsbrief was al naar 
de drukker toen het bericht binnenkwam dat de jacht
hoorn van John Frost, die in augustus 1998 uit het 
Airborne Museum werd gestolen, was teruggebracht. 
John Dutton Frost, die werd geboren in 1912, volgde 
een militaire opleiding in Wellington en Sandhurst. 
Hij werd ingedeeld bij The Cameronians (The Scottish 
Rifles), en diende in Engeland en Palestina. In juni 
1938 werd hij geplaatst bij de Iraq Levies, een eenheid 
bestaande uit Assyriërs, Koerden en Arabische noma
den. Deze eenheid moest RAF vliegvelden en installa
ties bewaken, en eventueel de toevoerlijnen naar 
Jordanië open houden. Hun basis was het RAF vlieg
veld in Habbaniyah in het huidige Irak. Frost kreeg in 
de rang van kapitein het bevel over Landing Ground 
No. 5.
De Britse officieren hadden op de basis een jachtclub 
met de naam 'The Royal Exodus Hunt'. Nadat Frost 
twee jaar dienst had gedaan in het Midden-Oosten, 
liep in 1940 zijn detachering af, en in december van 
dat jaar werd hij overgeplaatst naar Engeland. Tijdens 
de afscheidsparty kreeg Frost van de leden van de 
jachtclub een koperen jachthoorn met een zilveren 
mondstuk. In de hoorn staat de volgende inscriptie: 
'Capt. J.D. Frost, with best wishes from the members 
of the Royal Exodus Hunt'. In zijn boek 'A Drop Too 
Many' beschreef hij de jachthoorn als: 'Een van de 
beste cadeaus die ik ooit gekregen heb'.
Na zijn terugkeer in Engeland volgde een korte plaat
sing bij zijn oude regiment The Cameronians (The 
Scottish Rifles), waarna hij zich vrijwillig meldde bij 
het nieuw opgerichte Parachute Regiment. Op 27 
februari 1942 leidde hij de aanval op een Duits radar- 
station bij Bruneval aan de noordkust van Frankrijk. 
Als commandant van het 2e Parachutisten Bataljon 
nam hij vervolgens deel aan de strijd in Noord-Afrika. 
Bij de landing bij Oudna in Tunesië op 29 december 
1942 gebruikte John Frost de jachthoorn om zijn troe
pen te laten weten waar hij was: 'Flaving landed, I 
made for a small mound at the edge of the dropping- 
zone and sounded a note or two on my hunting-horn



Pegasus Wandeltocht
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'Battlefields of the 
Second World War'

'German Armored Units 
at Arnhem'

'Battlefields of the Second World War' door Richard 
Holmes, telt 224 pagina's, is geïllustreerd met foto's 
en kaarten, en werd uitgegeven door BBC Worldwide 
Limited, Woodlands, 80 Woodland Lane, London 
W12 OTT, (ISBN 0 563 53782 5). De prijs bedraagt 
£ 17,99.
(Wybo Boersma)

i het Airborne 
de Airborne

najaar wordt aandacht besteed aan de gevechten bij El 
Alamein, Monte Cassino, en Operatie Market Garden, 
en aan de bombardementen van de Royal Air Force 
op Duitsland. Het begeleidende boek bij deze uitzen
dingen, dat eveneens werd geschreven door Richard 
Holmes, is onlangs verschenen onder de titel 
'Battlefields of the Second World War'.

De 18e Pegasus Wandeltocht vindt dit jaar plaats op 
27 oktober. Deze tocht volgt voor een groot deel de 
route die in de nacht van 22 op 23 oktober 1944 werd 
afgelegd tijdens operatie Pegasus 1. Daarbij werd een 
groot aantal geallieerde militairen met behulp van het 
Nederlandse verzet over de Rijn gezet, en overge
bracht naar bevrijd gebied.
Voor informatie en inschrijving kunt u bellen naar het 
VVV: 0318 614444.

Aan de immer groeiende reeks boeken over de Slag 
om Arnhem is onlangs een nieuwe titel toegevoegd: 
'German Armored Units at Arnhem, September 1944', 
samengesteld door ons lid Marcel Zwarts. Marcel is 
een expert op het gebied van Duitse gepantserde 
voertuigen, en in de afgelopen jaren heeft hij een uit
gebreide collectie foto's en gegevens over dit onder
werp bijeengebracht. De meeste afbeeldingen die hij 
heeft verzameld waarop voertuigen staan die deelna
men aan de Slag om Arnhem, in totaal 166 stuks, zijn 
in dit fotoboek afgebeeld. Veel daarvan zijn nooit eer
der gepubliceerd. De afbeeldingen van de voertuigen 
zijn in de eerste plaats gerangschikt per eenheid en 
verder volgens tijdstip en plaats. Het betreft opnamen 
uit zowel 1944 als 1945.
De onderschriften, waarin veel technisch details van 
de afgebeelde voertuigen worden genoemd, getuigen 
van Marcels encyclopedische kennis van het onder
werp. Naast de foto's zijn in het boek zestien prachti
ge tekeningen in kleur opgenomen van Duitse pant
servoertuigen zoals die bij Arnhem hebben 
geopereerd. Een buitengewoon informatieve uitgave! 
Het boek telt 72 pagina's, en werd in de serie 'Armor 
at War' uitgegeven door Concord Publications 
Company in Hong Kong, ISBN 962-361-691-0. Het is 
verkrijgbaar in het Airborne Museum, en kost ƒ 37,50 
(Robert Voskuil)

Battlefield-tourisme is geen nieuw verschijnsel. Reeds 
kort na de Eerste Wereldoorlog bezochten duizenden 
mensen de slagvelden in België en het noorden van 
Frankrijk. In Engeland waren het vooral Major en 
Mrs. Holt die in de jaren zeventig begonnen met een 
commerciële aanpak van tochten naar slagvelden 
over de gehele wereld. Vele touroperators hebben hen 
nagevolgd.
De BBC heeft op deze trend ingehaakt met een serie 
uitzendingen over slagvelden van de Eerste 
Wereldoorlog. Deze werd gevolgd door een reeks 
over de Tweede Wereldoorlog. Richard Holmes, pro
fessor in 'Military and Security Studies' aan de 
Cranfield University en aan het Royal Military 
College of Science, presenteert de uitzendingen. Dit

We zullen ons beperken tot het hoofdstuk over opera
tie Market Garden. Dit beslaat 40 pagina's van de 224. 
Echt nieuwe feiten komen er niet in voor, maar dat is 
ook nauwelijks mogelijk. Wel gaat Holmes dieper in 
op de controverse tussen de verschillende geallieerde 
opperbevelhebbers. Ook de keuze van deze comman
danten wordt ter discussie gesteld. Hierbij wordt 
veldmaarschalk Montgomery niet gespaard. De 
radioverbindingen, de grond-luchtverbindingen, 
Brownings hoofd kwartier, de onverwachte sterkte 
van de Duitse troepen, en generaal Sosabowski staan 
ter discussie. Ook het negeren van de gegevens van 
het Nederlandse verzet, en de problemen door de 
smalle opmarsweg voor het grondleger komen aan 
bod. Ruime aandacht wordt besteed aan het succes
volle Amerikaanse optreden in het zuiden.
Een samenvatting is nauwelijks te geven, want er 
wordt veel in weinig woorden behandeld, en dat is 
ook het sterke punt van dit hoofdstuk. Ondanks de 
beperkte ruimte geeft Holmes een uitstekende analy
se van de operatie. De beschrijving van de eigenlijke 
battlefieldtour over het slagveld beperkt zich in het 
algemeen tot een aantal bruggen, vanaf de Joe 
Mansbrug over het Maas-Scheldekanaal tot aan de 
brug in Arnhem, en tot bezoeken aan 
Museum, de landingszones en < 
Begraafplaats.
Het boek is niet opgezet als een echte battlefield-gids, 
daarvoor is John Waddys uitgave, 'A Tour of the 
Arnhem Battlefield' veel geschikter.
De publicatie is helder geschreven. Helaas is in de 
tekst een enkele storende fout geslopen. Zo is het niet 
juist dat het Nederlandse verzet het mogelijk gemaakt 
heeft dat de haven van Antwerpen onbeschadigd in 
geallieerde handen kwam. Die eer komt toe aan de 
verzetsbeweging van onze zuiderburen.

se dropping op de Ginkelse Heide bij Ede kreeg hij de 
gelegenheid om hen op de gevoelige plaat vast te leg
gen.
Dit resulteerde in de loop der jaren in een indrukwek
kend archief van portretfoto's. Om veteranen en 
andere belangstellenden in de gelegenheid te stellen 
kennis te nemen van zijn werk zocht Limbeek naar 
een gelegenheid om zijn foto's in september te expo
seren. Het Airborne Museum geeft hem nu deze 
mogelijkheid. Ruim dertig foto's worden geëxpo
seerd. Niet alle namen zijn bij de fotograaf bekend. 
Vandaar dat de bezoeker die iemand op een foto her
kent, een naamkaartje kan invullen.
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Deze nieuwsbrief verschijnt wat later dan gebruike
lijk. De reden hiervoor is dat de bijgesloten accept
girokaart voor de betaling van de contributie, die 
altijd bij het najaarsnummer wordt gevoegd, dit jaar 
niet vóór 1 december mocht worden verstuurd in ver
band met de invoering van de euro. De penningmees
ter geeft hieronder nadere informatie.
De nieuwsbrief is dit keer, traditiegetrouw rond deze 
tijd, een dubbel-nummer, zodat het mogelijk was 
meer artikelen en foto's te plaatsen dan gewoonlijk. 
De herdenking van de Slag om Arnhem werd, evenals 
in andere jaren, door een groot aantal mensen bij
gewoond. Naast de gebruikelijke programma-onder- 
delen vonden ook informele bijeenkomsten plaats, 
waarover wij u in deze nieuwsbrief berichten. De aan
slagen van 11 september in de Verenigde Staten druk
ten dit jaar duidelijk hun stempel op de herdenking, 
zoals u o.a. kunt zien aan de hierboven geplaatste 
foto.

ffl JJ

De afgelopen maanden hebben we het zonder onze 
voorzitter en redacteur Chris van Roekel moeten 
doen. Chris was met ernstige hartklachten opgeno
men in het ziekenhuis. Er volgde een zware operatie, 
die hij gelukkig goed doorstond, en een periode van 
revalidatie, die vermoedelijk nog lang zal duren. Naar 
aanleiding van zijn minder goede gezondheidstoe
stand heeft Chris besloten op 6 april 2002 bij de 
Algemene Ledenvergadering zijn voorzitterschap 
neer te leggen. Hij gaat het wat kalmer aan doen, maar 
blijft beschikbaar voor een aantal werkzaamheden 
binnen de Vereniging. Wij komen hier in de volgende 
nieuwsbrief, bij de aankondiging van die ledenverga
dering op terug.

23 September 2001. Naar aanleiding van de aanslagen 12 
dagen eerder in de Verenigde Stalen 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.
(foto: Berry de Reus)

Kroonprins Willem-Alexander en 
Maxima Zorreguieta bezochten op woei 
tember het Airborne Museum 'Hartenstein'. Dit 
gebeurde in het kader van een officieel bezoek dat het 
prinselijke paar op die dag bracht aan de provincie 
Gelderland.
Na eerst Arnhem en Zevenaar te hebben bezocht, 
kwam het paar om kwart over vier bij het museum 
aan. Daar werden ze verwelkomd door enkele hon
derden mensen. Vijf koren uit de gemeente Renkum 
brachten een aubade, waarna de koninklijke gasten 
het gebouw binnen gingen. Nadat de drie wethouders 
en het bestuur van de Stichting Airborne Museum 
waren voorgesteld, sprak de heer Verlinden als bur
gemeester van Renkum en voorzitter van het stich
tingsbestuur een welkomstwoord. De directeur van 
het museum, de heer Boersma, gaf vervolgens een 
korte uitleg over de Slag om Arnhem. Ook legde hij 
uit op welke wijze wordt geprobeerd om samen met 
de Vereniging Vrienden de herinnering aan deze Slag 
levend te houden. Prins Willem-Alexander vertelde 
dat hij tijdens zijn schooltijd het museum al eens had 
bezocht.
Namens het stichtingsbestuur bood de voorzitter een 
exemplaar aan van het in 1994 verschenen boek 
'Arnhem - Ooggetuigenverslagen van de Slag om 
Arnhem' door Martin Middlebrook. Gezien de 
beperkte tijd die voor dit bezoek was uitgetrokken,
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Woensdag 19 september 2001. Prins Willem-Alexander en 
Maxima Zorreguieta arriveren bij hef Airborne Museum, 
(foto: Berry de Reus)

Kort voor en tijdens de herdenkingsdagen in septem
ber heeft het Airborne Museum verschillende 
medaillesets ontvangen. Deze zijn afkomstig van de 
volgende veteranen:

Bij de linde voor de Oude Kerk in Oosterbeek is op 
20 september jl. een kleine plaquette onthuld. 57 Jaar 
geleden redde de boom het leven van Glider Pilot 
Mark Leaver. Hij landde op 18 september 1944 met 
zijn zweefvliegtuig bij Wolfheze, en vocht in de dagen 
daarna in het Benedendorp. Op een zeker moment 
stond hij met nog vier andere Britse soldaten bij de 
kerk, toen een Duitse granaat insloeg. Van de groep 
van vijf waren er vier op slag dood. Leaver overleefde 
de ontploffing omdat hij achter de lindeboom stond. 
Hij heeft dit altijd als een wonder ervaren. Graag wil
de hij dat dit feit met een kleine plaquette zou worden 
herdacht. Helaas overleed Mark Leaver in oktober 
vorig jaar, maar dankzij de inspanningen van de fami
lie Visser uit Zelhem, bij wie hij ieder jaar logeerde, is 
zijn laatste wens uiteindelijk toch in vervulling 
gegaan. In overleg met de kerkvoogdij van de 
Hervormde Gemeente Oosterbeek-Wolfheze kon een 
kleine plaquette worden geplaatst naast de linde
boom. Deze werd onthuld door zijn weduwe, Muriel 
Leaver.
Het gat dat in 1944 door de granaat in de boom is 
geslagen, heeft in de loop der jaren de vorm van een 
hart gekregen.

kon slechts een deel van de collectie getoond worden. 
De keuze was gevallen op de diorama's. De heer 
Groeneweg gaf hierbij uitleg. Intussen waren vier 
veteranen, onder wie Ted Shaw, de vorige vertegen
woordiger van de Vereniging in het Verenigd 
Koninkrijk, en een aantal kinderen naar de Grote Zaal 
van het museum gegaan. ZKH Prins Willem- 
Alexander en Maxima hebben daar geruime tijd met 
ze gesproken. Ter afsluiting van het bezoek ging het 
paar met de veteranen en de kinderen naar het bordes 
van 'Hartenstein', waar het toegestroomde publiek en 
de pers onder andere de gelegenheid kregen om foto's 
te nemen. Aansluitend was er een afscheidsreceptie in 
het restaurant Kleyn Hartensteyn, waarbij namens het 
stichtingsbestuur de voorzitter, de vice-voorzitter en 
Gerrit Pijpers, die het bezoek gecoördineerd had, aan
wezig waren.
Het Airborne Museum kan er terecht trots op zijn dat 
zij het prinselijke paar mocht ontvangen. Door de 
media werd ruime aandacht geschonken aan dit 
bezoek. Foto's van deze bijzondere middag zijn te 
zien op de website van het museum, 
www.airbornemuseum.com.
(W. Boersma)

Van de penningmeester
Normaal gesproken ontvangt u bij de Nieuwsbrief 
van november een acceptgirokaart voor het betalen 
van de contributie voor het volgende jaar. Tot nog toe 
gebeurde dat in guldens. De acceptgirokaart die u 
deze keer ontvangt, is alleen geschikt voor het betalen 
in euro's, en mocht van de Postbank niet vóór 
1 december worden verspreid. De reden is dat vóór 
die datum nog geen acceptgiro's in euro's werden 
verwerkt. Vandaar dat we hebben besloten de 
Nieuwsbrief na 1 december te laten verschijnen. In de 
bijlage bij de acceptgiro vindt u een nadere toelich- 
ting.
(Frits Miedema)

geplaatst. Een van de vrijwilligers van het museum, 
de heer Dirk Knoop, is begonnen met het samenstel
len van een documentatiemap, waarin alle gegevens 
zijn opgenomen van veteranen van wie medaillesets 
in het museum zijn tentoongesteld.

Corporal J. Arkinson, lsl Battalion, The Border 
Regiment;
Private Harry Boardman, 156 Parachute Battalion; 
Private Norman Burrell, 1" (Airborne) Division 
Workshop, Royal Electrical & Mechanica! Engineers; 
Driver Ronald A. Clancy, Air Despatcher, 63 
Composite Company, Royal Army Service Corps; 
Fred Mason, Royal Air Force (Volunteer Reserve); 
Johannes Penseel, Binnenlandse Strijdkrachten; 
Private Fred Tracey, 156 Parachute Battalion.
De sets zijn door de heer Duyts in de medaillevitrine

As Britse veteranen bijgezet
Vrijdag 21 september vond op de Airborne 
Begraafplaats een korte plechtigheid plaats, waarbij 
de as van twee onlangs overleden veteranen werd bij
gezet. Het ging om Sergeant Harry 'Jack' Spykes 
(10"' Parachute Battalion) en Private William Avery 
(2 Parachute Battalion). Hun weduwen hadden 
samen met familie de urnen met de as overgebracht 
van het Verenigd Koninkrijk naar Oosterbeek. Bij de 
korte ceremonie, die werd geleid door The Reverend 
R.A.W. Boyce, was naast de familie een groot aantal 
veteranen en andere belangstellenden aanwezig.

http://www.airbornemuseum.com


Nieuwe informatieborden

Avonden voor leden

3

Tijdens wandelvakanties in Engeland viel het mij op 
hoe goed de routes zijn aangegeven. Op veel plaatsen 
zijn bovendien uitstekende informatieborden aange
bracht. Gedurende verschillende conferenties van de 
Britse Battlefield Trust heb ik in de loop der jaren 
ervaren hoe voormalige slagvelden bewegwijzerd 
kunnen worden. Het was een lang gekoesterde wens 
om ook de bewegwijzering van het toenmalige 
gevechtsterrein, en de informatie bij de wandelroutes 
in Oosterbeek, die betrekking hebben op de Slag om 
Arnhem, te verbeteren. De Vereniging Vrienden had 
al jaren geleden twee wandelroutes uitgezet in de 
vorm van gemerkte paaltjes. Daarbij hoorde een een
voudige folder met informatie over de gebeurtenissen 
in september 1944, en een kaartje. Dit project is later 
overgenomen door de VW.
Enkele jaren geleden is in de gemeente Renkum een 
nieuwe beleidsmedewerker toerisme benoemd, Ir. 
Pieter Zwaan. Deze heeft onder meer alle wandelrou
tes in de gemeente onder de loep genomen. Dit waren 
er ruim veertig. Rondom Hartenstein bleken minstens 
vijf verschillende te bestaan, die elkaar gedeeltelijk 
overlapten. Herziening hiervan gaf een goede gelegen
heid om de wens voor betere informatie te realiseren. 
De diverse wandelroutes in Oosterbeek met betrek
king tot de Slag om Arnhem zijn nu teruggebracht tot 
één 'Perimeterroute', die aangegeven wordt met een 
uniforme bewegwijzering. Een duidelijk informatie
bord bij het Airborne Museum geeft een overzicht van 
deze en andere nabij gelegen wandelroutes. Hierlangs 
zijn in totaal acht informatieborden geplaatst, meteen 
foto van de situatie ter plaatse in 1944, en met een ver
klarende tekst in het Nederlands en Engels. De bor
den zijn op de volgende plaatsen te vinden: bij het 
Airborne Museum, bij de REME-bank en de tennis
baan achter Hartenstein, bij de mortierput van het 
Border Regiment aan de Van Lennepweg, op de heu
vel bij de Benedendorpsweg met uitzicht over de Rijn, 
langs het Kerkpad bij de uiterwaarden, bij de 
Tafelberg, en bij restaurant Schoonoord. Bij de oude 
hervormde kerk in het Benedendorp was in het verle
den al een bord aangebracht.
De teksten zijn gemaakt en vertaald door medewer
kers van het Airborne Museum. Het ontwerpen en 
vervaardigen van de borden werd uitgevoerd door 
een professioneel bureau. De eindcorrectie van de tek
sten werd gedaan door gemeentearchivaris Geert 
Maassen. De gemeente Renkum heeft alle kosten voor 
haar rekening genomen. Het totale project is onder 
leiding van de heer Zwaan, in nauwe samenwerking 
tussen de gemeente Renkum, het Airborne Museum 
en de Vereniging Vrienden, tot een goed einde 
gebracht. Het volgende project, waaraan nu gewerkt 
wordt, is een verbeterde Airborne fietsroute.
(Wybo Boersma)

Boeiende lezing van 
Stuart Eastwood
Op zondagmiddag 7 oktober waren ongeveer 
35 leden van de Vereniging bijeen gekomen in de ach
terzaal van Restaurant Schoonoord in Oosterbeek, om 
te luisteren naar de lezing van Stuart Eastwood over 
de geschiedenis van het 1" Battalion The Border 
Regiment. De spreker hield een helder en zeer infor
matief verhaal, dat werd geïllustreerd met een serie 
interessante dia's. Na afloop konden vragen worden 
gesteld, waar ruim gebruik van werd gemaakt. Na de 
causerie werd door een aantal aanwezigen nog lang 
nagepraat.
Uit de enthousiaste reacties van de toehoorders bleek 
dat het initiatief voor het houden van deze ingelaste 
lezing in goede aarde was gevallen. Mogelijk gaan we 
in de toekomst meer van dergelijke gespecialiseerde 
causerieën organiseren over onderwerpen die direct 
of indirect verband houden met de Slag om Arnhem. 
Te denken valt aan allerlei minder bekende aspecten 
van Operatie Market Garden, aan de geschiedenis van 
de verschillende Britse luchtlandingseenheden, de 
Poolse Brigade en de Royal Air Force, en aan de rol 
van bepaalde Duitse onderdelen. Ook kan gedacht 
worden aan meer technische onderwerpen, zoals 
bewapeningstypen.
Leden die voor een klein gezelschap een dergelijke 
lezing over een gespecialiseerd onderwerp willen 
houden, kunnen contact opnemen met Eugène 
Wijnhoud, Bernardlaan 41-1, 6824 LE Arnhem, tele
foon 026 3513100, e-mail E.Wijnhoud@12move.nl. 
(Robert Voskuil)

ling is dat leden in een ontspannen sfeer met elkaar 
van gedachten kunnen wisselen. Op verzoek zijn 
extra tafels beschikbaar waarop leden documenten 
en/of materiaal kunnen leggen dat voor anderen inte
ressant kan zijn. De avonden beginnen om 19.00 uur. 
(Wybo Boersma)

Op de vrijdagavonden 11 januari en 22 maart 2002 
organiseert het Airborne Museum een avond voor 
leden van de Vereniging Vrienden. Dan zullen zo 
mogelijk het archief en het depot open zijn. De bedoe-

Oosterbeek, restaurant Schoonoord, 7 oktober 2001. Stuart 
Eastwood ontvangt uil handen van Eugène Wijnhoud een 
fles Airborne bier als dank voor zijn interessante lezing 
over de geschiedenis van het Ist Battalion, The Border 
Regiment.
(foto: Wybo Boersma)

mailto:E.Wijnhoud@12move.nl
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Video: The Animated Military 
History Series, 'Arnhem'

120 man m'"1"1

43 man ne'i' 
man lm im

Op 17 september 2001 heeft het Airborne Museum 
'Hartenstein' een herdenkingsenveloppe uitgegeven, 
een jaarlijks gebruik. Deze uitgave is de zesde van de 
serie met als onderwerp 'Monumenten van de Slag

Patrick Pronk hield op 3 november jl. in huize 'Overdal' in 
Oosterbeek een lezing over de 9lh (Airborne) Field 
Company, Royal Engineers.
(foto: Berry de Reus)

Door Cromwell Productions is in de serie 'Line of 
Fire' een nieuwe videoband, over Arnhem, uitge
bracht. Deze is onlangs op het Britse History Channel 
te zien geweest. Nu is hij ook als video op de markt 
gekomen. Aan de productie hebben onder meer mee
gewerkt de bekende kolonel Robert Kershaw (auteur 
van het boek 'It never snows in September'), Lloyd 
Clark, docent aan de militaire academie in Sandhurst, 
en medewerkers van het Airborne Forces Museum in 
Aldershot. Vanuit het museum Hartenstein heeft Aad 
Groeneweg een bijdrage geleverd. Ondanks deze des
kundige medewerkers is de productie wat merkwaar
dig in elkaar gezet. Het merendeel van de opnamen 
heeft niets met Arnhem te maken. Waarschijnlijk was 
het te duur om meer originele beelden op te nemen. Er 
is nu zelfs een scène van een Noorse commando op 
Walcheren in november 1944 te zien! In de video zit 
een aantal animaties. Ook die hebben niet veel met 
Arnhem te doen. Veel beelden worden vaak herhaald. 
Zo is driemaal de opstelling van een radiozendappa- 
raat WS 22 in het museum in Aldershot in beeld. 
Bovendien is het verhaal niet altijd overeenkomstig 
de historische werkelijkheid. Al met al jammer, en een 
gemiste kans voor deze nieuwe productie. De eerder 
uitgebrachte video's 'Theirs is the Glory', 'Een brug te 
ver' en 'Arnhem 1944' zijn helaas niet meer leverbaar, 
zodat we het nu met deze documentaire moeten doen. 
Gezien het gebodene is hij vrij prijzig. De film is in het 
Engels, en niet ondertiteld. Hij is voorlopig in 
'Hartenstein' te koop.
The Animated Military History Series 'Arnhem', uit
gebracht door Cromwell Productions, Engeland. 
Duur: 50 minuten; Engels zonder ondertiteling. Prijs

(Wybo Boersma)

Op zaterdag 3 november vond de in de vorige 
nieuwsbrief aangekondigde themamiddag plaats. 
Deze werd gehouden in de zaal van het verzorgings
huis 'Overdal' in Oosterbeek, omdat de grote zaal in 
het zalencentrum 'Lebret' dubbel was geboekt.
Voor de pauze gaf Patrick Pronk aan de hand van een 
serie dia's en overhead sheets een overzicht van de rol 
van de 9"’ (Airborne) Field Company, Royal 
Engineers, tijdens de Slag om Arnhem. In een snel 
tempo behandelde Patrick het onderwerp, waarna hij 
vragen uit de zaal beantwoordde.
Na de pauze werd de documentaire over operatie 
Market Garden vertoond die vorig jaar werd samen
gesteld door Professor Richard Holmes in de serie 
'Battlefields of the Second World War', en die onlangs 
door de BBC werd uitgezonden.

(inclusief twee maal lunchpakketten), de entreekaar- 
ten voor vier musea, en een uitgebreide documenta
tiemap. Voor een 1-persoons kamer bedraagt de toe
slag 80 euro. Een reis- en annuleringsverzekering 
dienen de deelnemers zelf af te sluiten.
De opbrengst van deze excursie zal worden gebruikt 
voor de inrichting van de nieuwe 'Frost Zaal' in het 
Airborne Museum, waarin de strijd bij de Rijnbrug in 
Arnhem centraal zal staan.
Voor informatie en boekingen kunt u zich wenden tot 
het Airborne Museum, Utrechtseweg 232, 6862 AZ 
Oosterbeek, telefoon 026 3337710, fax 026 3391785. 
E-mail: info@airbornemuseum.com. Een boekingsfor- 
mulier wordt u na de aanmelding toegestuurd. 
Betalingsvoorwaarden: bij aanmelding 87 euro, vóór 
1 april 300 euro.
(Wybo Boersma)

Van 29 mei tot en met 2 juni 2002 organiseert het 
Airborne Museum 'Hartenstein' voor belangstellen
den een excursie naar Normandië. Deze zal worden 
geleid door ons lid Jacques Haegens. Het programma 
van deze reis is vrijwel gelijk aan dat van de excursie 
die in 1998 werd georganiseerd door de Vereniging 
Vrienden. Bezocht worden o.a. Arromanches, de kust- 
batterij Longues-sur-Mer, de Amerikaanse begraaf
plaats in St. Laurent, Omaha Beach, Point du Hoe, 
Utah Beach, St. Mère Eglise, La Fiére, de Duitse 
begraafplaats in La Cambe, Pegasus Bridge, Ranville, 
de kustbatterij van Merville, de landingsstranden 
Sword, Juno en Gold, het monument voor veldmaar
schalk Montgomery, Luc-sur-Mer, Courseulles, het 
invasie-museum in Bayeux, Tourville, Cóte 112, 
Falaise, St. Lambert-sur-Dives, Moissey, Corridor van 
de dood en Mont Ormel.
De reissom bedraagt 387 euro per persoon. Hierbij 
zijn inbegrepen: de vijfdaagse busreis met excursies, 
vier overnachtingen in hotel Campanile te Bayeux in 
een 2-persoons kamers, op basis van half-pension

mailto:info@airbornemuseum.com
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Traditiegetrouw werd enveloppe nummer 001 aange
boden aan de leider van de Pilgrimage, Mr. Jasper 
Booty.
De herdenkingsenveloppe is voor ƒ 7,00 te koop in 
'Hartenstein'. Na overmaking van ƒ 8,50 op giro 
4184300 t.n.v. Airborne Museum, Oosterbeek, onder 
vermelding van 'Enveloppe 2001' wordt deze toege
stuurd.
Om uw serie compleet te maken, zijn enveloppen van 
de voorgaande ja ren nog in een beperkte mate ver
krijgbaar in het museum. Zie ook de website: 
www.airbornemuseum.com.

hen op de hoek van de Weverstraat en De Dam. 
(foto: collectie Airborne Museum Hartenstein )

zijn op 17 september jl. gestempeld met het filatelis
tenstempel van het postkantoor te Oosterbeek.

om Arnhem'. De enveloppe toont het gedenkteken 
voor de Britse en Canadese genie-eenheden die in de 
nacht van 25 op 26 september 1944 de succesvolle eva
cuatie van de restanten van de le Britse Airborne 
Divisie uitvoerden.
Het monument werd op 15 september 1989 geplaatst 
aan de zuidzijde van de Rijn bij de Drielse dijk, tegen
over de Oude Kerk in Oosterbeek. Het ontwerp is van 
ons lid H. van der Brand uit Arnhem.
Nadat het duidelijk was dat het bruggehoofd bij 
Oosterbeek niet kon worden behouden, besloot het 
Britse opperbevel op 25 september 1944 het restant 
van de Airborne Divisie te evacueren. Onder dekking 
van de duisternis verzamelden ruim 2000 overleven
den zich in de uiterwaarden. De Britse 260 en 
553 Field Company Royal Engineers, uitgerust met 
roeiboten, en de 20 en 23 Field Company Royal 
Canadian Engineers, die over boten met buitenboord
motoren beschikten, brachten die nacht 2398 militai
ren over de Rijn. Alle gewonden, het merendeel van 
het medische personeel, en de geestelijken bleven ach
ter, en gingen in Duitse krijgsgevangenschap.
Bij deze operatie sneuvelden negen man van de genie. 
Het monument op de Rijndijk herinnert aan de inzet 
van alle betrokken genisten.
De uitgave van de enveloppe sluit aan op de expositie 
'Airborne Engineers, de genie tijdens de Slag om 
Arnhem', die dit jaar werd gehouden in het Airborne 
Museum.
De oplage bedraagt 500 genummerde exemplaren. Ze

Via de Controller van het Airborne Forces Security 
Fund ontvingen wij het bericht dat op 24 oktober jl. 
Dave Morris is overleden.
In september 1944 was David Morris Regimental 
Quartermaster Sergeant in HQ Company van het llth 
Parachute Battalion. Op de tweede dag van de Slag 
om Arnhem landde hij op de Ginkelse Heide. In de 
avond van 18 september kwam hij met een aantal sol
daten in Oosterbeek aan, waar het groepje de nacht 
doorbracht bij Hartenstein. De volgende ochtend wer
den ze via de Utrechtseweg naar Arnhem gestuurd, 
waar ze in het gebied van de Oranjestraat in zware 
gevechten terechtkwamen. Dave wist met enkele 
mannen via de Utrechtseweg en Bovenover op te ruk
ken tot voorbij het station van Arnhem, maar werd 
door de Duitse overmacht gedwongen via de
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Major & Mrs Holt's 
Battlefield Guide
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Rijnstraat en Onderlangs terug te trekken tot bij het 
Rijnhotel, en vervolgens naar Oosterbeek. Daar hielp 
hij de volgende dag o.a. met het vervoer van gewon
den naar de noodhospitalen in Vreewijk, Schoonoord 
en de Tafelberg. Op 21 september kreeg hij opdracht 
om naar het Benedendorp te gaan. Daar verdedigde 
hij tot en met 24 september samen met een aantal 
andere militairen het huis 'Vredehof', op de hoek van 
de Weverstraat en de Fangmanweg. Dit huis werd 
bewoond door de familie De Soet-Hupkes.
In 1945 legde de heer Frans de Soet zijn belevenissen 
vast in het verhaal 'De laatste dagen van het huis 
Vredehof', dat werd gepubliceerd in het boek 'Niet 
Tevergeefs' (Arnhem, 1946). David wordt daarin ver
schillende malen genoemd.
Nadat Dave Morris en twee van zijn kameraden, 
Private Jimmy Ken* en Lance Corporal Harold Cook 
(beiden eveneens van het ll,h Parachute Battalion) op 
24 september krijgsgevangen waren gemaakt, werden 
ze via de Weverstraat, De Dam en de Fangmanweg 
afgevoerd. Terwijl ze met de handen omhoog de 
Weverstraat opliepen om rechtsaf over De Dam te 
gaan, maakte een Duitse oorlogsfotograaf een foto 
van hen, die later in veel publicaties werd afgedrukt, 
en daardoor zeer bekend is geworden. Op het 
moment dat de mannen De Dam over waren, en links
af sloegen de Fangmanweg op, filmde een Duitse 
cameraman het groepje. Op de filmscène is David her
kenbaar aan zijn zwarte haardos, zonder baret. Ter 
hoogte van het witte huisje waar toen de familie 
Esmeijer woonde, draait hij zich even om, om vervol
gens weer door te lopen. Van Dave Morris is ook een 
veel minder bekende Duitse foto bewaard gebleven, 
die werd gemaakt toen hij bij de ingang van een onbe
kend huis werd ondervraagd, onder het oog van een 
paar spottend lachende Duitsers.
Na de oorlog keerde Dave regelmatig terug naar 
Oosterbeek, waarbij hij meestal logeerde bij het gezin 
De Soet-Hupkes, waar hij in september 1944 een nau
we band mee had gekregen.
In 1989 werkt hij mee aan de door Joop Bal vervaar
digde video-documentaire 'Blijvend in Herinnering', 
waarbij hij een deel van de route die hij op 24 septem
ber 1944 had gelopen, opnieuw volgde, nu onder 
vreedzame omstandigheden.
David was jarenlang voorzitter van de Arnhem 1944 
Veterans Club. Zijn laatste jaren sleet hij in Chelsea 
Hospital in Londen. David was een sympathieke, 
bescheiden man, die we zeer zullen missen.
(Robert Voskuil)

bij zij graag geziene gasten waren in ons museum, leg
gen de Holts zich de laatste jaren meer toe op het 
schrijven van gidsen. Behalve die voor Normandië 
schreven zij gidsen voor de slagvelden van de Eerste 
Wereldoorlog bij leper en de Somme. De opzet van al 
deze boeken is over het algemeen hetzelfde.

Op woensdag 12 september werd in het Airborne 
Museum de nieuwe Holt's Battlefield Guide over 
Operatie Market Garden gepresenteerd. Voor de 
meeste lezers zijn Major & Mrs Holt geen onbeken
den. Hun uitstekende battlefield-gids van Normandië 
wordt door veel bezoekers al jarenlang gebruikt. In 
dezelfde uitvoering is nu een gids voor het gebied van 
Market Garden verschenen.
De naam Holt staat garant voor gedegen werk. Na 
jarenlang battlefield tours verzorgd te hebben, waar-

De Battlefield Guide 'Operation Market-Garden' geeft 
eerst een historisch overzicht, en daarna een uitleg 
hoe de bezoeker, voornamelijk vanuit Engeland, naar 
Leopoldsburg in België kan komen, waar de tour 
begint. Achtereenvolgens worden daarna, over vijf 
hoofdstukken verdeeld, rondritten beschreven in het 
gebied van Leopoldsburg naar Eindhoven, van 
Eindhoven naar Nijmegen, de omgeving van 
Groesbeek, de omgeving van Nijmegen en de Betuwe, 
en als laatste het slagveld bij Arnhem, Oosterbeek en 
Driel. Deze tours kunnen afzonderlijk gereden wor
den, maar ze sluiten wel op elkaar aan. Wie echter de 
gehele tocht in één keer wil rijden, moet daarvoor wel 
enige dagen uittrekken.
Ieder hoofdstuk bestaat uit een routebeschrijving, met 
de locaties van monumenten, begraafplaatsen, musea 
en andere belangrijke plaatsen. Tussen de tekst door 
zijn verslagen van veteranen opgenomen. Verder is 
veel voor de toerist nuttige informatie opgenomen, 
zoals adressen van hotels en goede restaurants, en bij
zonderheden over plaatsen in de nabije omgeving. 
Ruim tweehonderd kleurenfoto's geven een goede 
indruk van wat de bezoeker in het gebied kan ver
wachten. Er zijn alleen al 300 monumenten beschre
ven. Bij het boek hoort een kaart waarop alle belang
rijke plekken vermeld staan. Aan deze battlefield-gids 
is twee jaar gewerkt, waarbij de Holts veel steun kre
gen van mensen die goed van de lokale gebeurtenis
sen op de hoogte zijn. Het resultaat is uiteindelijk een 
gids die zeker zijn weg naar een uitgebreide kring 
gebruikers zal vinden. De bekende Pitkins gids is 
geschikt voor een kort bezoek, wanneer men alleen 
eenvoudige informatie wil; de battlefield-guide van

12 September 200'1. Major en Mrs. Holt poseren voor het 
Airborne Museum met hun nieuwe gids over Operatie 
Market Garden.
(foto: Berry de Reus)
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Nieuws van het
Airborne Forces Museum

De Zwarte Omroep 
en de Airbornes

Van de conservator van het Airborne Forces Museum 
in Aldershot ontvingen wij het volgende bericht over 
nieuwe regels met betrekking tot de kosten van het 
gebruik van foto's uit de collectie van het museum, en

gr

I
Excursie Nijmegen, 6 oktober 2001. Staande op het dak van 
het NU ON gebouw wijst Marcel Anker naar de plaats waar 
op 20 september '1944 het 3e Bataljon van het Amerikaanse 
504e Regiment parachutisten de Waal overstak.
(foto: Eugène Wijnhoud)

Gemeentearchief Renkum, Postbus 9100, 6860 HA 
Oosterbeek, tel 026 3348303, email gmaassen@ren- 
kum.nl.

In een van de vorige nummers van de Nieuwsbrief 
hebben wij reeds gewezen op de regels die gelden ten 
aanzien van de verkoop van artikelen door leden tij
dens themadagen en excursies van de Vereniging. 
Omdat hierover blijkbaar nog onduidelijkheden 
bestaan, geven wij hierbij een samenvatting. Iedereen 
die boeken of andere artikelen wil verkopen of daar
voor reclame wil maken op een themamiddag, jaar
vergadering of excursie, wordt vriendelijk verzocht 
hiervoor ruim van te voren per brief of e-mail toe
stemming te vragen. Verzoeken kunnen worden 
gericht aan Eugène Wijnhoud, Bernardlaan 41-1, 6824 
LE Arnhem, telefoon: 026 3513100, e-mail: 
E.Wijnhoud@12move.nl.
(Eugène Wijnhoud)

kolonel Waddy is vooral voor de meer militair inge
stelde bezoeker, terwijl de Holt's gids is geschreven 
voor de echte 'battlefield toerist', een steeds groeiende 
stroom bezoekers. Op pagina 38 geven de Holts aan 
wat zij daaronder verstaan.
Nu het aantal veteranen in een snel tempo afneemt, 
zal battlefield toerisme' in een belangrijke mate moe
ten bijdragen de herinnering aan de Slag om Arnhem 
levend te houden. Dit boek, geschreven door vakmen
sen, verschijnt dan ook op het juiste moment. Holt's 
Battlefield Guide is verkrijgbaar in het Airborne 
Museum.
Major & Mrs Holt's Battlefield Guide, Operation 
Market-Garden; uitgegeven door Leo Cooper, Pen & 
Sword Books Ltd., 2001; ISBN 0 85052 785-6; 288 pagi
na's; geïllustreerd; Engelse tekst; prijs: ƒ 55,— inclu
sief een kaart. Losse kaarten: ƒ 15,—.
(Wybo Boersma)

Op zaterdag 20 april 2002 herhaalt de Documentatie- 
groep '40-'45 de excursie die de Vereniging Vrienden 
op 6 oktober jl. hield in het gebied rond Nijmegen, 
waar in september 1944 de 82e Amerikaanse Airborne 
Divisie slag leverde. Leden van de Vereniging 
Vrienden die toen niet in de gelegenheid waren om 
mee te gaan, krijgen nu een herkansing. Onze gids is 
ook deze keer Jacques Haegens.
De excursie begint om 9.30 uur bij het station van 
's-Hertogenbosch. De auto kunt u parkeren bij het 
Transferium bij die stad. De lunch, die bij de excursie- 
prijs is inbegrepen, wordt in Groesbeek gebruikt. 
Rond 17.00 uur zijn we weer terug in Den Bosch. 
De kosten bedragen 30 euro per deelnemer (ƒ 66,11), 
te voldoen op giro 122310 t.n.v. Documentatiegroep 
'40-'45 te Etten-Leur, onder vermelding van 'Excursie 
20 april'. De inschrijving is in volgorde van binnen
komst van de giro-overmaking. Alleen als er geen 
plaats meer is, krijgt u bericht. Voor nadere informatie 
kunt u bellen naar W. Boersma, 0318 639633. E-mailen 
kan ook: w.boersma@wxs.nl.
(Wybo Boersma)

Van het Oosterbeekse illegale blaadje 'De Zwarte 
Omroep' (hoofdredactie en uitgever H.W. Alferink, 
onderwijzer) werden zelfs tijdens de Slag om Arnhem 
nummers gemaakt en verspreid. Het is niet duidelijk 
hoeveel edities er verschenen, maar volgens de uitge
ver werden ze nog tot 19 september 1944 vervaardigd. 
Hij meldt daarover ook (in het laatst verschenen num
mer van het blad, 9 juni 1945) dat 'de oplaag van de 
laatste twee dagen nooit de lezers heeft bereikt door 
de onmogelijkheid van bezorging en het feit, dat onze 
Airborne-troepen dol waren op 'undergroundpress' 
en de hele oplaag afschooiden!'
Die hele oplaag bestond dan weliswaar uit 'slechts' 
20 exemplaren, maar het bovenstaande zou toch best 
kunnen betekenen dat nummers van De Zwarte 
Omroep nog ergens in kringen van (nabestaanden 
van) veteranen zweven. En misschien zijn er ook nog 
wel voormalige Britse of Poolse soldaten die over een 
en ander iets zouden kunnen vertellen. Of ze hebben 
dat al eerder gedaan, en hun verhaal ligt ergens op 
ons te wachten!
Wie een tip heeft over dit onderwerp, wordt verzocht 
contact op te nemen met Geert Maassen,
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Tentoonstellingen op Deelen

‘ Dorset terras'
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van een Dorset veteraan, Lance Corporal Walter 
Smith uit Ramsgate.

Voor de opening Oorsel terras op de
Westerbouwing op 20 september, werd veteraan Walter 
Smith, net als in september 1944, per boot over de Rijn 
gezet.
(foto: Berry de Reus)

Gesneuvelde militair 
gevonden bij Driel
Op maandag 4 september 2001 werden bij graafwerk
zaamheden ten zuidoosten van Driel de stoffelijke 
resten gevonden van een militair. In dit gebied, dat 
ligt tussen de dijk van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen 
en het dorp Driel, zal in de komende tien jaar op 
450 hectare grond de nieuwe Arnhemse woonwijk 
'De Schuytgraaf' worden gebouwd, die zal bestaan uit 
ca. 6500 huizen.
Dit deel van de Over-Betuwe heeft tussen september 
1944 en het eind van de oorlog in het frontgebied 
gelegen. Op 21 september 1944 landde hier een groot 
deel van de lc Poolse Onafhankelijke Parachutisten
brigade, en er is in de daarop volgende dagen zwaar 
gevochten. Ook lag het gebied in de winter van 
1944/1945 voortdurend onder Geallieerde en Duitse 
beschietingen.
Omdat men verwacht dat in het terrein nog veel 
explosieven liggen, wordt het systematisch afgezocht. 
Daarbij stuitte men op de gesneuvelde militair. 
Volgens adjudant F. Bolle van de Bergings- en 
Identificatie Dienst van de Koninklijke Landmacht 
gaat het vermoedelijk om een Britse soldaat. Een 
begin is gemaakt met het onderzoek dat kan leiden tot 
een mogelijke identificatie.

het raadplegen van het archief.
De kosten voor het reproduceren en afdrukken van 
een foto bedragen op dit moment in Engelse Ponden: 
10.50. Dit bedrag geldt alleen wanneer de foto voor 
persoonlijk gebruik is. Wanneer de afbeelding wordt 
benut voor een publicatie, dan bedragen de kosten 
60 Engelse Ponden per afdruk. Het copyright van de 
foto's blijft in handen van het Airborne Forces 
Museum.
Wanneer iemand het archief van het museum wil 
inzien, dan kost dit 15 Engelse Ponden per dag, indien 
het gaat om niet-commerciële doeleinden. Wanneer 
men het materiaal wil publiceren, dan bedraagt de 
prijs voor het raadplegen 15 Engelse Ponden per uur. 
De belangrijkste reden voor het vragen van deze 
bedragen is het genereren van inkomsten voor het op 
peil houden van het archief en de fotocollectie. Dat 
hogere bedragen worden berekend wanneer materi
aal wordt gebruikt voor publicaties, houdt verband 
met het feit dat de inkomsten van uitgaven met mate
riaal uit het archief, vrijwel nooit ten goede komen 
van 'Aldershot'.
Voor verdere informatie kan men zich wenden tot de 
staf van het museum.

Op donderdag 20 september jl. vond op de 
Westerbouwing de officiële opening plaats van het 
nieuwe 'Dorset terras'. Dit is genoemd naar het 
4,h Battalion, The Dorsetshire Regiment, dat in de 
nacht van 24 op 25 september 1944 ter hoogte van het 
Drielse Veer onder zwaar Duits vuur de Rijn overstak 
om de bij Oosterbeek ingesloten Airborne troepen te 
hulp te komen. Een deel van het bataljon probeerde 
de door de Duitsers bezette heuvel van de 
Westerbouwing te veroveren, en leed daarbij zware 
verliezen.
Het terras werd in gebruik genomen in aanwezigheid

Al enige jaren staal aan de Hoenderloseweg 10 in 
Deelen het inmiddels zo genoemde 'Museum 
Vliegbasis Deelen', dat is opgezet door een groep 
enthousiaste leden van de Stichting 'Dutch Aircraft 
Examination Group'. Op dit moment bevat het muse
um vier verschillende tentoonstellingen.
In de eerste plaats wordt de geschiedenis van de 
vliegbasis Deelen tussen 1910 en 1995 belicht. 
Daarnaast is er de grote expositie 'Bergen & 
Behouden', waarin de historie van de luchtoorlog 
boven Nederland in de periode 1939-1945 centraal 
staat. Te zien zijn o.a. vliegerkleding, navigatie-mate- 
riaal, vliegtuigbewapening en vele resten van opge
graven wrakken.
Al het materiaal in de tentoonstelling 'Gliderborne' is 
afkomstig van Paul Hendriks uit Wolfheze. Paul heeft 
in de loop der jaren een grote collectie opgebouwd 
van documentatie over en materiaal van de zweef
vliegtuigen van de typen Horsa, Hamilcar en Waco. 
Het meeste is afkomstig van de voormalige landings
terreinen bij Wolfheze. Het is fascinerend om te zien 
wat van deze zweefvliegtuigen sinds de Tweede 
Wereldoorlog is teruggevonden.
Een groot deel van de foto's die in 2000 zijn gebruikt 
voor de tentoonstelling in het Airborne Museum 
'Green on' over de geschiedenis van de Britse Air 
Despatchers, wordt nu op Deelen tentoongesteld. 
Museum Vliegbasis Deelen (telefoon 026 353'1434) is 
open op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Van harte aanbevolen!
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Expositie
Op '19 april zal in het Airborne Museum de expositie 
'Market Garden in miniatuur' worden geopend. Ons 
lid Guy DeLillio uit de Verenigde Staten heeft in de 
loop der jaren een groot aantal diorama's gemaakt, op
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vervoer hebben, kunnen dit opgeven bij E. Wijnhoud, 
tel. 026 3513100.
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In het jaar 2002 worden de volgende evenementen 
georganiseerd:
Vrijdag 22 maart: Bijeenkomst van leden van de 
WAM in het Airborne Museum, met als doel o.a. het 
uitwisselen van (historische) gegevens en nieuwtjes. 
Kortom, het sociale contact staat voorop, en daarmee 
kan om 19 30 uur worden begonnen.
Zaterdag 6 april: Jaarvergadering en 
sie.
Zaterdag 13 en zondag 14 april: Museumweekend en 
Perimeter-wandeling.
Zaterdag 20 april: Excursie Market Garden 2, in 
samenwerking met de Doe u men ta liegroep '40 - '45. 
Zaterdag 25 mei: Boekenbeurs.
29 mei t/m 2 juni: Excursie Normandië, georgani
seerd door het Airborne Museum.
Zaterdag 15 juni: Wandeling langs deel van de 
Perimeter, georganiseerd door de WAM.
25 augustus: Airborne Fietstour.
Zaterdag 7 september: 54e Airborne Wandeltocht. 
Zondag 8 september: Lezing Niall Cherry (nadere 
informatie volgt).
Vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 september: 
Herdenking van de Slag om Arnhem.
Zaterdag 12 oktober: Bus-excursie door het deel van 
de Betuwe dat tijdens de Slag om Arnhem een belang
rijke rol heeft gespeeld, georganiseerd door de 
WAM.
Zaterdag 26 oktober: Pegasus Wandeltocht, Lunteren- 
Renkum.
Zaterdag 2 november: Lezing Marcel Zwarts over de 
Duitse voertuigen bij de Slag om Arnhem.

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de 
22ste Algemene Ledenvergadering, tevens 
Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van het 
Airborne Museum op zaterdag 6 april 2002. De bij
eenkomst zal worden gehouden in Zalencentrum 
Lebret, Lebretweg 51 Oosterbeek (tel. 026-3333168), 
aanvang 10.30 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening.
2. Overdracht voorzitterschap
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 

2001
4. Algemeen verslag 2001
5. Financieel verslag 2001
6. Begroting 2002
7. Verslag Kascommissie
8. Benoeming reservelid Kascommissie
9. Rondvraag

10. Sluiting.
Het Algemeen Verslag en het Financieel Verslag krijgt 
u bij binnenkomst, en het Verslag van de Kas
commissie ligt een half uur voor de aanvang van de 
vergadering ter inzage bij de ingang van de zaal. U 
kunt het Algemeen Verslag en het Financieel Verslag 
ook aanvragen bij de Penningmeester door een aan 
uzelf gerichte envelop met postzegel van 78 Euro-cent 
in een andere envelop te doen en die op te sturen naar 
de heer F. Miedema, Woudstralaan 24, 6862 XE 
Oosterbeek.
Tijdens deze jaarvergadering zal Chris van Roekel als 
bestuurslid en voorzitter aftreden. Zijn functie zal 
worden overgenomen door Ben Kolster. Er is besloten 
dit jaar geen nieuw lid toe te laten treden tot het 
bestuur.
Na afloop van de Jaarvergadering is er een gezamen
lijke lunch en een bezoek aan het Museum Vliegbasis 
Deelen. De kosten hiervoor bedragen € 10,-. Dit 
bedrag dient voor 1 april te zijn overgemaakt op giro
rekening 4403641 t.n.v. Penningmeester WAM te 
Oosterbeek, onder vermelding van '6 april'. Degenen 
die zich hiervoor hebben opgegeven, ontvangen bij 
binnenkomst in de zaal een voucher voor de lunch. 
U wordt vriendelijk verzocht zelf uw vervoer naar het 
Museum Vliegbasis Deelen te regelen. Leden die geen
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Foto Stirling geïdentificeerd
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Het verhaal van een 'Mae West' 
reddingsvest
In september 1997 ontving het Airborne Museum een 
'Mae West' reddingsvest van Mr. T. Haig, die hij tij
dens de Slag om Arnhem als Flight Engineer van 620 
Squadron RAF had gedragen.
Op 17 september 1944 vertrok een aantal vliegtuigen 
van dat squadron vanaf de basis Fairford naar

Hel 'Mae West’ reddingsvest dal tijdens de bevoorradings- 
vluchten boven Oosterbeek werd gedragen door Flight 
Engineer T. Haig.
(foto: Roland Boekhorst)

schaal 1 : 76, die betrekkingen hebben op operatie 
Market Garden. Tijdens een voorbereidend bezoek 
van DeLillio aan Oosterbeek in juni 2001 zijn er hier
van veertien geselecteerd, die in de maand januari 
naar het museum zijn opgestuurd.
Theo Diepenbroek, vrijwilliger in het museum, zal 
deze diorama's, die in onderdelen verzonden zijn, 
weer samenvoegen en zonodig aanvullen. Cuy heeft 
hiervoor een hoeveelheid losse onderdelen meege
stuurd zoals bomen, soldaatjes, etc. In de expositie
ruimte van het museum zullen deze diorama's op een 
originele manier opgesteld worden. Daarbij zullen 
voorwerpen tentoongesteld worden die betrekking 
hebben op de locaties die door de diorama's worden 
uitgebeeld.
Foto's van DeLillio's werk zijn eerder gepubliceerd in 
het november nummer van het Engelse tijdschrift 
Military Modeling. Een aantal jaren geleden waren 
foto's van zijn modellen in het Imperia! War Museum 
in Londen te zien. De expositie is mede mogelijk door 
sponsoring van de MBNA bank in Amerika, die een 
deel van de hoge transportkosten voor haar rekening 
heeft genomen. Guy DeLillio hoopt gelijktijdig een 
fotoboek van zijn modellen uit te geven, hoewel de 
exacte datum van verschijnen nog niet vaststaat. 
De expositie is te zien van 19 april tol en met 3 novem
ber 2002.

Dat zelfs 57 jaar na de Slag om Arnhem nog foto's die 
daarop betrekking hebben, kunnen worden geïdenti
ficeerd, blijkt uit het volgende.
Een van onze (bestuurs-)leden, Cees van den Bosch, 
houdt zich (en anderen) al jaren bezig met een histo
risch onderzoek naar een gecrashte Stirling bommen
werper in het bosgebied Planken Wambuis bij Ede 
(zie Ministory No. 57). Ook is hij geïnteresseerd in het 
functioneren van de z.g. Air Despatchers van het 
Royal Army Service Corps, die tijdens de Slag verant
woordelijk waren voor het afwerpen van voorraden 
vanuit de lucht.
Naarstig was Cees al die tijd op zoek naar een grond- 
foto van het neergestorte toestel. Een luchtfoto was 
hem bekend (zie de genoemde Ministory), maar daar
op zijn uiteraard geen details zichtbaar/
Tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling 
"'Green On', Air Despatchers, de vergeten helden van 
Arnhem" zag hij twee jaar geleden in het Airborne 
Museum een foto van het wrak van een Stirling. De 
begeleidende tekst verwees naar de LJ 883, het toestel 
dat onderwerp was van Cees' onderzoek. Echter, het 
getoonde vliegtuig lag 'gewoon' op de buik op de 
grond, terwijl de gezochte bommenwerper bij de

Arnhem. Een daarvan was toestel EF 303 met de vol
gende bemanning: pilot H.M. McLeod, navigator 
R. Newton, air bomber H. Bate, flight engineer T. 
Haig, radio operator C.C. King, air gunner 
J.R. Thomas en twee leden van het Royal Army 
Service Corps.
Twee dagen later vloog dezelfde bemanning met een 
ander toestel, de LJ 830, naar Arnhem om daar voor
raden te droppen. Samen met 35 andere vliegtuigen 
vertrokken zij om 13.30 uur, en kwamen om 18.10 uur 
terug op hun basis.
De volgende missie vond plaats op 21 september. De 
LJ 830 vertrok om 18.10 uur voor een bevoorradings- 
vlucht naar de regio Arnhem, maar keerde daarvan 
niet terug.
Ter hoogte van Oosterbeek werd het vliegtuig aange
vallen door Duitse Focke Wulf jachtvliegtuigen, en 
werd het geraakt door luchtafweer. De achterste 
geschutskoepel werd getroffen, en boordschutter 
J.R. Thomas werd eruit geslingerd. Zijn lichaam 
kwam neer in een gebied westelijk van de Van 
Borsselenweg en noordelijk van de Van der 
Molenallee. Daar heeft hij ook zijn veldgraf gekregen. 
Later is hij herbegraven op de Airborne Begraafplaats 
in Oosterbeek (Plot 21.C.15). De Stirling kwam neer in 
de buurt van Renkum. Daarbij kwamen de twee mili
tairen van het Royal Army Service Corps om. 
Waarschijnlijk waren dit S.L. Churchyard en 
J.F. Johnston.
De rest van de bemanning kwam er wel levend uit. 
McLeod and Bate werden gevangengenomen. 
Newton, King en Haig wisten zich schuil te houden in 
de bossen tussen Renkum en Wageningen. Ze zijn 
daar de volgende dag gevonden door een verzets
man, die hen geholpen heeft om met Operatie 
Pegasus 1 over de rivier te ontsnappen.
(Roland Boekhorst, behoudsmedewerker)
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we aannemen dat het vliegtuigwrak in (de omgeving 
van) het bosgebied Planken Wambuis is gefotograf
eerd.
Een nauwkeurige bestudering van de eerder genoem
de luchtfoto èn de daarop volgende uit de reeks, 
onder andere met behulp van een stereoscoop, leerde 
dat een grote slagschaduw van de staart zichtbaar 
was. Dat zou dus niet kunnen als het toestel onderste
boven lag! Mede ook gezien de lichtinval kwamen 
Cees en de redactieleden Geert Maassen en Robert 
Voskuil tot de slotsom dat het wrak op de twee grond- 
foto's (toch) de LJ 883 moet zijn. En dat het dus niet 
anders kan dan dat George Wood zicht vergiste, het
geen niet verwonderlijk is gezien de chaotische en 
gevaarlijke situatie waarin hij kort na de crash ver
keerde.
Dat verklaart dan meteen ook dat ene veldgraf, want 
zoals hierboven vermeld werd de bemanning op één 
na op het tijdelijke kerkhof ter aarde besteld.
Het slot van dit verhaal is dus dat het vliegtuig op de 
twee oorlogsfoto's (één in het Airborne Museum en 
één in het Gemeentearchief Renkum) de Stirling met 
het serienummer LJ 883 (oproepcode V8K) is. Het toe
stel, van het 570e Squadron van de Royal Air Force, 
was destijds gestationeerd op de vliegbasis Harwell in 
Berkshire, en was met piloot Flying Officer William 
Kirkham een van de 13 van dezelfde eenheid die 
voorbestemd waren om op zaterdagmiddag 23 sep
tember 1944 een bevoorradingsmissie naar Arnhem te 
vliegen. De afloop is bekend: de bommenwerper 
werd aangeschoten door Flak, en stortte neer. Zes 
bemanningsleden kwamen daarbij om, en werden uit
eindelijk begraven op het Airborne Kerkhof te 
Oosterbeek. (Zie Ministory no. 57)

Het zorak van de Stirling LJ 883 in het gebied Planken Wambuis, waarschijnlijk gefotografeerd in oktober 1944. Rechts voor
aan het veldgraf van Flying Officer (Air Bomber) Ernest C. Brown.
(foto: collectie Airborne Museum)

buik-/crashlanding over de kop was geslagen. 
Althans, dat was de lezing van een van de twee over
levende bemanningsleden van destijds, Flight 
Sergeant George Wood, staartschutter.
Cees vestigde de aandacht op het verkeerde onder
schrift, en het werd gewijzigd. De veranderde tekst 
riep ook weer vraagtekens op bij de onderzoeker, met 
name waar het de namen van omgekomen Air 
Despatchers betrof.
In de eerste plaats was er de vraag: welke Stirling is 
dan wèl te zien op de foto in het Airborne Museum? 
De oorspronkelijke locatie-aanduiding verwees 
nadrukkelijk naar Planken Wambuis, en in de omge
ving daarvan kwam maar één toestel in aanmerking: 
de LJ 883.
Geert Maassen, archivaris van de gemeente Renkum, 
bleek in het bezit te zijn van een serie foto's, gemaakt 
op 18 april 1945 door een Britse legerfotograaf, die een 
route volgde vanuit Arnhem richting Ede. Een daar
van toont een Stirling-wrak, gefotografeerd vanuit 
een iets andere positie, maar zeer duidelijk hetzelfde 
vliegtuig als in het museum te zien is. Ook is, net als 
overigens op de andere foto, heel goed een veldgraf 
zichtbaar, van wellicht een van de bemanningsleden. 
De volgende foto van deze serie is van een tijdelijke 
militaire begraafplaats op een terrein noordelijk van 
de rijksweg richting Ede, ten westen van het restau
rant Planken Wambuis. Het is bekend dat hier o.a. de 
omgekomen bemanningsleden (op één na) van het 
bovengenoemde vliegtuig een eerste rustplaats had
den gekregen. De foto die vooraf gaat aan die van de 
Stirling, is gemaakt een eindje ten oosten van de eer
der genoemde Edese horecagelegenheid.
Omdat in de serie dus een duidelijke lijn zit, konden
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'Arnhem in de Jaren Dertig'
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'Arnhem' door A.D. Harvey

4

2.00202 Sinds oktober 2001 verschijnt bij de Britse uitgeverij 
Cassell & Co in Londen de serie 'Cassell's Fields of 
Battle' onder redactie van Richard Holmes. Holmes, 
die reeds verschillende boeken op zijn naam heeft 
staan, is in Nederland vooral bekend geworden door 
de BBC TV-serie "War Walks", waarvan een van de 
laatste 'Arnhem' als onderwerp had.
In een poging om nog iets origineels te vinden, heeft 
de auteur van het deel 'Arnhem', A.D. Harvey, er 
voor gekozen de Slag om Arnhem te beschrijver van
uit het gezichtspunt van de commandanten. Zoals 
was te verwachten, levert dit geen nieuwe gezichts
punten op. Hij stelt dat de slag voornamelijk werd 
verloren door de slechte leiding bij de Britten, en door 
een combinatie van factoren, waarbij het gebrek aan 
voldoende geallieerde strijdkrachten gedurende de 
eerste dagen de belangrijkste was. De snelle Duitse

Hoe was de berichtgeving in 1944 over de strijd bij 
Arnhem en wie waren de verslaggevers? Met dit 
onderwerp houd ik mij momenteel bezig. Van Britse 
zijde werd de berichtgeving verzorgd door een 
'Public Relations Team', bestaande uit fotografen, 
filmers en verslaggevers van de BBC en de schrijven
de pers. Van Duitse zijde waren fotografen, filmers en 
journalisten ingedeeld bij de zogenaamde 'Propa
ganda Kompanien'. In het bijzonder over deze laatst
genoemde eenheden is heel weinig bekend. Alles 
hierover kan waardevol zijn voor mijn onderzoek. 
Hebt u informatie over dit onderwerp en wilt u mij 
hiermee helpen, dan kunt u contact opnemen met: 
Bob Gerritsen, Kennedystraat 4A, 6921 CW Duiven, 
telefoon 0316-263743, e-mail: Bob.Gerritsen@icu.nl.

A.D. Harvey, 'Arnhem', Cassell & Co, Wellington 
House, 125 Strand, Londen 2001,
ISBN 0-304-35699-9, 217 pagina's, geïllustreerd, prijs 
£ 14,99. De prijs In euro's is nog niet bekend.
(Wybo Boersma)

reactie op de landingen maakte het voor de Britten 
onmogelijk om de eenheid van Frost bij de Rijnbrug te 
versterken.Voor de meeste Nederlanders zijn dit geen 
nieuwe gezichtspunten, maar misschien voor sommi
ge Britten wel.
De eerste twee hoofdstukken, waarin Harvey het con
cept en de planning bespreekt, zijn het beste deel van 
het boek. In de overige hoofdstukken, over het ver
loop van de slag, komen we nogal wat foutjes tegen. 
Af en toe zelfs merkwaardige uitspraken. Enkele 
voorbeelden: op pagina 50 wordt gezegd dat er vol
gens generaal Urquhart te weinig plattegronden van 
Arnhem waren. Volgens Harvey waren er alleen maar 
plattegronden die door de burgers aan de Britten wer
den gegeven. Dit is onjuist, want zowel het archief 
van het Airborne Museum als verschillende verzame
laars bezitten plattegronden van Arnhem die de Britse 
troepen bij zich hadden, en die door de militaire auto
riteiten in 1944 in Engeland waren uitgegeven. Op 
pagina 51 geeft de auteur aan dat de Amerikaanse Air 
Support Teams onvoldoende geoefend waren. Zijn 
bron voor deze veronderstelling is vermoedelijk het 
boek 'Een brug te ver'. Het museumarchief beschikt 
echter over een brief van een van de leden van dit 
team, die aangeeft dat zij wel degelijk goed opgeleid 
waren op het type radiotoestel dat in Arnhem werd 
gebruikt.
De Duitsers zouden drie burgers bij Ede doodgescho
ten hebben naar aanleiding van door de Geallieerden 
uitgeworpen pamfletten. Er zijn op 16 september 1944 
weliswaar drie burgers in Ede in de bosjes tegenover 
de Simon Stevinkazerne gefusilleerd, maar niet naar 
aanleiding van uitgeworpen pamfletten.
Volgens Harvey moest de verkenningseenheid van de 
Britten langs de Amsterdamseweg optrekken naar 
Arnhem (pagina 57). Dit is onjuist, ze namen de weg 
ten noorden langs de spoorlijn Ede-Arnhem. Op de 
kaart op pagina 60/61 staat landingszone 'Z' voor de 
T’ Airlanding Brigade, en landden de Polen op 18 sep
tember op landingszone 'L'. Dit is onjuist.
Veldmaarschalk Model had niet zijn hoofdkwartier in 
Hotel Hartenstein, zoals op pagina 64 vermeld staat, 
maar in Hotel De Tafelberg. Óm de sterkte van de een
heid van Krafft op "ruim 300" man te stellen (pagina 
68), is wel erg overdreven. Het le Parachutisten
bataljon onder Dobie volgde niet de route van de ver
kenningseenheid (pagina 68) maar de Amsterdamse
weg. Het kaartje op pagina 74 laat daarentegen zien 
dat het lc Parachutistenbataljon langs de spoorlijn 
oprukt. Op pagina 75 komen we weer het onjuiste 
verhaal tegen van de betonnen bunker op de 
Arnhemse Rijnbrug, die nu zelfs door 6-ponder anti- 
tankgranaten vernield wordt!
Dit is slechts een kleine keuze uit een groot aantal mis
sers. Jammer, want het boek leest vlot. Met een beetje 
meer moeite was het een betere publikatie over 
Arnhem geworden. Als u het koopt, lees het dan wel 
met de nodige reserve. Overigens probeert het muse
um het boek toch in de verkoop te krijgen.

Het Gemeentearchief Arnhem heeft onlangs een cd- 
rom uitgebracht met 71 foto's uit de jaren dertig van 
de 20e eeuw. Deze afbeeldingen maken deel uit van 
een collectie van 136 glasnegatieven met Arnhemse 
straatbeelden, die werden gemaakt tussen 1930 en 
1940, en die recent door het archief werden verwor
ven. De oorspronkelijke opdrachtgever was Uitgeverij 
Spaarnestad BV, uitgeefster van geïllustreerde tijd
schriften.
De foto's tonen de Gelderse hoofdstad zoals die er uit
zag vlak voor de Tweede Wereldoorlog, een periode 
waarin de Slag om Arnhem en de daarop volgende 
oorlogshandelingen het stadsbeeld ingrijpend zouden 
aantasten. De fraaie, haarscherpe foto's zijn gerang
schikt per onderwerp. Vooral de afbeeldingen van het 
Rijnhotel, Onderlangs, de Oude haven en de Rijnbrug 
geven een goed beeld van de bebouwing zoals de 
Britse Airborne troepen die aan troffen toen zij op 
17 september 1944 de stad binnentrokken.
De cd-rom is verkrijgbaar bij het Gemeentearchief 
Arnhem, Westervoortsedijk 2, 6827 AS Arnhem (tele
foon 026 3773650) en in het Airborne Museum. 
Prijs: € 10.
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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 stan
daardwerk 'Market Garden, Then and Now', dat in sep
tember a.s. verschijnt. Rechts Chris' opvolger als voorzitter 
van de Vrienden: Ben Kotster.
(foto G.J. Koster)
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land te organiseren. Dit resulteerde in de zeer succes
volle reizen naar Normandië, Engeland, en naar 
Hamminkeln in Duitsland.
Als oud-hoofdonderwijzer heeft kennisoverdracht 
aan kinderen altijd zijn speciale belangstelling gehad. 
In februari 1984 nam hij het initiatief voor het 
'Scholenproject', waarbij leerlingen op een bijzondere 
educatieve manier in het Airborne Museum kennis 
kunnen nemen van de gebeurtenissen in september 
1944. Het bleek een schot in de roos, want de belang
stelling voor dit project was, en is nog steeds, groot. 
Het moet Chris enorme voldoening hebben gegeven, 
toen hij op 22 juni van het vorig jaar de 50.000ste deel
nemende leerling in het Airborne Museum mocht ver
welkomen.
In dit project en bij vele andere gelegenheden kwam 
zijn organisatietalent goed van pas. Chris kent ieder
een en daardoor krijgt hij overal gemakkelijk toegang. 
Weinig mensen kunnen weerstand bieden aan zijn 
vriendelijke doortastendheid, want wat hij eenmaal in 
zijn hoofd heeft, krijg je er niet gemakkelijk uit.

Afscheid Chris van Roekel
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging Vrienden op 6 april jl. heeft Chris van 
Roekel afscheid genomen als voorzitter. Hij is opge
volgd door Ben Kolster.
Chris heeft 19 jaar zitting gehad in het bestuur, en in 
die periode heeft hij een ongelooflijke hoeveelheid 
werk verzet van zeer uiteenlopende aard.
Chris kwam in het bestuur op 12 maart 1983, toen Jan 
Smits voorzitter was. Vanaf het begin was het duide
lijk dat hij bruiste van energie en nieuwe ideeën. 
Een van zijn eerste voorstellen was het toevoegen aan 
de Nieuwsbrief van een zogenaamde 'Ministory', 
waarin een bepaald op zichzelf staand aspect van de 
Slag om Arnhem aan de orde kon komen. Zelf schreef 
hij de eerste. Het was het verhaal over het gebruik van 
postduiven bij de Slag om Arnhem, en het verscheen 
bij Nieuwsbrief no. 10, van mei 1983. Vele Ministories 
van zijn hand zouden nog volgen .
Ook de organisatie van themadagen pakte hij voort
varend aan. Zo hield de vereniging onder zijn leiding 
de eerste grote themadag op 2 juli 1983. Wandel-, bus- 
en zelfs boottochten volgden.
Later stelde hij voor om ook excursies naar het buiten-

Hij was de eerste die sponsors interesseerde om een 
bijdrage te leveren aan de kosten van bepaalde projec
ten van de vereniging, zoals het drukken van de 
instruktie-map bij het Scholenproject of het uitgeven 
van publikaties. De vereniging heeft daarmee aan
zienlijke bedragen uitgespaard.
Ook aan de verkoop van artikelen heeft hij een zeer 
werkzaam aandeel gehad. Jarenlang heeft hij samen 
met Mieke de Langen gezorgd voor de voor raad van 
het winkeltje van de vereniging. Wanneer de vereni
ging ergens een verkoopstand had ingericht, dan was 
hij daar vaak te vinden.
Een misschien niet algemeen bekend feit is dat, dank
zij zijn inspanningen, een aantal jaren achtereen inva
lide veteranen die dat zelf niet konden betalen, op 
kosten van een grote ziektekosten-verzekeringsmaat- 
schappij, de herdenkingen van de Slag om Arnhem 
konden bijwonen. Het is kenmerkend voor zijn karak
ter: hij komt altijd op voor mensen die het niet ruim 
hebben.
Aan het uitdragen van kennis over 'september 1944' 
heeft hij, naast het Scholenproject, in ruime mate bij
gedragen door middel van het stimuleren van publi
katies en het zelf schrijven daarvan.
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'Market Garden in miniatuur'

Wandeling op 15 juni

I
Modelbouwer Gtiy DeLillio en zijn vrouw Nina bij de ope-

2

uilig vnn de tentoonstelling ‘Market Garden in miniatuur' 
op 18 april 2002.
(foto: Berry de Reus)
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De wandeling eindigt 
Airborne Museum.
Wanneer u wilt deelnemen, wordt u vriendelijk ver
zocht vóór 10 juni contact op te nemen met Eugène 
Wijnhoud, Bernhardlaan 41/1, 6824 LE Arnhem, tele
foon 026 3513100, email: E.Wijnhoud@12move.nl. 
De kosten voor deze wandelexcursie bedragen 6 20. 
Hiervoor ontvangt u de lunch en de excursiegids. Dit 
bedrag dient vóór 10 juni te zijn overgemaakt op giro
nummer 4403641, t.n.v. de Vereniging Vrienden 
Airborne Museum, onder vermelding van 'wandelex
cursie7. Er kunnen maximaal 50 leden aan deze wan
deling deelnemen.
(E. Wijnhoud)

Op donderdag 18 april jl. vond in het Airborne 
Museum de opening plaats van de tentoonstelling 
'Market Garden in miniatuur', die tot 3 november zal 
duren.
Op de expositie is een aantal diorama's op schaal 1:76 
te zien, die werden vervaardigd door Guy S. DeLillio 
uit Amerika, die al jaren lid is van de Vereniging 
Vrienden. De diorama's beelden verschillende acties 
uit die plaatsvonden tijdens operatie Market Garden, 
waaronder de bevrijding van Eindhoven, de 
Baileybrug bij het Brabantse Son, en Heli's Highway. 
Van de landingen en de gevechten bij .Arnhem en 
Oosterbeek zijn er o.a. modellen van Hartenstein en 
van de Oude Kerk, de doortocht van de Britse troepen 
onder het viaduct in de Benedendorpsweg en de 
acties van Baskeyfield bij de Acacialaan.
Naast de diorama's worden in de tentoonstelling 
voorwerpen getoond die te maken hebben met de in 
de diorama's getoonde acties. Enkele van deze voor
werpen zijn recent gevonden bij opgravingen.
De opening werd verricht door de heer M. van Etten, 
van de Vereniging TWENOT. De leden van deze ver
eniging zijn modelbouwers van militaire voertuigen 
en diorama's.
Tegelijk met deze expositie verscheen in Amerika het 
boek 'Arnhem: Defeat and Glory, A Miniaturist's

om ca.

o

17.00 uur bij hetAI in 1984 nam hij het initiatief tot het samenstellen 
van een aantal wandel-, fiets- en autogidsjes door het 
gebied van de Slag om Arnhem. Hij maakte zich sterk 
voor de uitgave van de 'Roll of Honour', die in 1986 
verscheen en die verschillende malen is herdrukt. In 
1987 volgde het boekje 'De Tommies Komen'. 
Diepgravend onderzoek deed hij voor zijn eigen 
publikaties 'Who was who during the Battle of 
Arnhem' uit 1992 en 'Verscheurde Horizon' uit 1998. 
Jarenlang was hij dagelijks in het Airborne Museum te 
vinden. Hij regelde van alles, van de bouw van de 
sokkel onder de Sherman-tank in 1987 en het verven 
van de kanonnen tot het planten van bloembollen 
rond het museum.
Toen in 1993 plannen op tafel kwamen om het 
Airborne Museum te moderniseren, organiseerde hij 
met een team mensen de Loterij 'Facelift' om een deel 
van dit project te bekostigen. Het kostte hem een 
ongelooflijke hoeveelheid tijd en energie, maar de 
grote opbrengst van deze akte maakte veel goed. 
In België werd een kleine bulldozer gevonden van het 
type dat bij de Slag om Arnhem was gebruikt, en 
Chris rustte hij niet voordat die door de vereniging 
werd aangekocht. Na een lange restauratieperiode, 
waar hij zelf ook een werkzaam aandeel in had, staat 
dit voertuig nu te pronken in een van de diorama's 
van het Airborne Museum.
In maart 1999 liet Chris zich overhalen om voorzitter 
van onze vereniging te worden, en vanaf dat moment 
kreeg hij het nog drukker. Veel leuke en ook minder 
leuke zaken moesten worden geregeld, en dat deed hij 
met verve, want hij staat voor zijn zaak.
Chris moet het nu om gezondheidsredenen wat kal
mer aan gaan doen, en daarom is hij uit het bestuur 
getreden, dit tot ons verdriet. Maar tot onze grote 
vreugde heeft hij toegezegd om voor de vereniging 
een aantal werkzaamheden te blijven verrichten. Wij 
zijn hem daar zeer erkentelijk voor! De vereniging is 
Chris heel veel dank verschuldigd voor alles wat hij in 
de afgelopen 19 jaar heeft gedaan.
Chris, DUIZEND MAAL DANK!!
(Het bestuur van de Vereniging Vrienden)

Op zaterdag 15 juni a.s. organiseert de Vereniging 
Vrienden een wandel-excursie door een deel van de 
'Perimeter' uit 1944.
De wandeling start om 10.00 uur bij het Airborne 
Museum. In de ochtend wordt een aantal punten 
bezocht in het noordelijk deel van de 'Perimeter', 
waaronder de posities van het 7e Bataljon van de 
King's Own Scottish Borderers. Vervolgens lopen de 
deelnemers naar restaurant Schoonoord, waar wordt 
geluncht.
Na de lunch gaat de excursie verder naar de 
Annastraat (10,h Battalion), de Dam en de Oude Kerk 
in het Benedendorp. Daar wordt o.a. een aantal posi
ties van het Light Regiment Royal Artillery bekeken. 
Vervolgens gaat de tocht verder naar de Pietersberg 
en vandaar naar de Tafelberg, waar de deelnemers 
met eigen ogen kunnen zien hoe ver dan de sloop
werkzaamheden zijn gevorderd, die eind april begon
nen.

mailto:E.Wijnhoud@12move.nl
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hij door een Duitser wordt ondervraagd. Omdat wij 
graag willen weten waar die foto werd gemaakt, heb
ben wij hem in deze nieuwsbrief afgedrukt. De vraag 
is dus: bij welk huis (in Oosterbeek, Arnhem, Velp??) 
is deze foto gemaakt? Let u vooral op het halfronde 
raam, vaag zichtbaar boven de voordeur. Andere 
informatie (wie staan nog meer op de foto, en van 
welke eenheden zijn zij? Wanneer en door wie werd 
de fotocamera gehanteerd?) is ook van harte welkom. 
Wanneer u kunt helpen, neemt u dan contact op met 
Geert Maassen, Gemeentearchief Renkum, Postbus 
9100, 6860 HA Oosterbeek, tel. 026 3348303, email 
gmaassen@renkum.nl.

Van onze vertegenwoordiger in Groot Brittannië, 
Niall Cherry, ontvingen wij het volgende bericht: 
'Van verschillende mensen die deelnamen aan het 
succesvolle 'Britse Weekend' in juni 2001, ontvingen 

~ r een dergelijk evene-

De ondervraging van Regimental Quartermaster Sergeant 
Dave Morris (ll'h Battalion), nadat hij op 24 september 
1944 in de Beneden Weverstraat in Oosterbeek krijgsge
vangen was gemaakt. Waar is deze (Duitse) foto genomen? 
(foto: collectie R.Voskuil)

wij de vraag wanneer opnieuw 
ment wordt georganiseerd.
Wij kunnen hierop antwoorden dat het de bedoeling 
is een vergelijkbaar weekend te houden in juni of 
augustus 2003. Het programma zal weer bestaan uil 
een dag waarop het voormalige gevechtsterrein 
lopend wordt bekeken, en een dag dat we per auto 
een aantal punten zullen bezoeken. Opgemerkt moet 
worden dat het programma zeker niet hetzelfde zal 
zijn als dat van juni 2001.
Alle leden in Groot Brittannië die belangstelling heb
ben voor dit weekend in 2003 wordt vriendelijk ver
zocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met 
Niall Cherry (e-mail: niall.cherry@baesystems.com. 
Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 25.'

Via het gemeentearchief van Renkum kreeg het 
Airborne Museum afgelopen december van de heer. 
G.R. Castendijk uit Rotterdam een aantal souvenirs 
uit de Slag om Arnhem. Het gaat hierbij om een 
Engels instructieboekje voor vliegtuigherkenning, een 
boekje met informatie over Duitse uniformen en rang- 
onderscheidingstekens, een boekje getiteld 'The new 
dictionary for nurses', verschillende Duitse en Britse 
emblemen en een Engels blikje voor ontstekers. Het 
merendeel van het materiaal werd tijdens en kort na 
de gevechten in september 1944 door de heer 
Castendijk gevonden op het landgoed 'Ommershof' 
in Oosterbeek. Dit landgoed werd in die jaren door de 
Rotterdamse familie Castendijk gebruikt als zomer
verblijf.

Perspective . Hierin geeft Guy DeLillio in tien hoofd- 
stukken een overzicht van Market Garden. Het boek 
dat 160 pagina's telt, is fraai uitgevoerd met duidelij
ke kaarten en rijk geïllustreerd met kleurenfoto's van 
de diorama's. Veel nieuwe feiten staan er niet in, maar 
dat pretendeert de schrijver ook niet. Vandaar dat we 
aan het eind van elk hoofdstuk een duidelijke verwij
zing aantreffen naar de door hem gebruikte bronnen, 
1 loewel de prijs nog niet precies bekend is, zal deze 
vermoedelijk rond de € 40 liggen. Het boek is binnen
kort te koop in de museumwinkel van 'Hartenstein'. 
Arnhem: Defeat and Glory, A Miniaturist's Per

spective , door G.S.W. DeLillio, werd uitgegeven bij 
Schiffer Publishing Ltd, 4880 Lower Valley Road, 
Atglen, PA 19310, USA, ISBN 0-7643-1443-2.
(Wybo Boersma)

Elk jaar wordt in de wintermaanden aan een van de 
diorama's in het museum groot onderhoud gepleegd. 
Dit jaar was het diorama met de 75 mm Pack 
Houwitser aan de beurt. Aan deze van oorsprong 
Amerikaanse artillerie werd door de Britten tijdens de 
oorlog een aantal veranderingen aangebracht. Zij 
brachten ondermeer een verstelbare bevestiging aan 
tussen de onderzijde van de loop en de as van het 
kanon, en wijzigden de trekhaak. Deze modificaties 
zitten niet aan ons kanon, want dat stuk is pas in 1993 
uit Amerika gekomen en niet door de Britten 
gebruikt. Met hulp van de heer Van Vugt uit Soest,

Oproep
In Nieuwsbrief nummer 84 maakten wij melding van 
het overlijden van Dave Morris. In dit stuk noemden 
wij een Duitse foto waarop Dave zichtbaar is terwijl
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Vraagbaak over de Slag om 
Arnhem op het internet

bekend van de jaarlijkse demonstraties met een 
75 mm houwitser, werden deze wijzigingen nu ook 
op het museum-kanon aangebracht.
Tijdens het onderhoud zijn ook van de verschillende 
figuren in het diorama de uniformen uitgetrokken. 
Daarbij zijn twee opmerkelijke vondsten gedaan. Een 
van de parachutistenhelmen bleek na schoonmaken 
op de zijkant een embleem te hebben in de kleuren 
rood-groen. Dit duidt erop dat de helm afkomstig is 
van een militair die bij het Pioneer Corps ingedeeld is 
geweest. Er was echter geen eenheid van het Pioneer 
Corps bij de le Britse Airborne Divisie ingedeeld. Hoe 
en wanneer deze helm in het bezit van het museum is 
gekomen, bleek helaas niet meer na te gaan.
Verder bleek een van de gasmaskertassen voorzien te 
zijn van een herkenningsplaatje, terwijl ook in de tas 
dezelfde naam staat. De gasmaskertas behoorde aan 
soldaat Frederick William Ment Peacock, nr 4805802, 
17 Platoon, C Company, ls' Battalion The Border 
Regiment. Peacock raakte op 25 september 1944 in 
Duitse krijgsgevangenschap. In het boek "When 
Dragons Flew", over de geschiedenis van het Border 
bataljon, staat hij op de foto op pagina 99. De tas is al 
meer dan 30 jaar in het bezit van het museum, maar er 
was nooit op de naam gelet. Pas nu door behoudsme- 
dewerker Roland Boekhorst al het materiaal grondig 
wordt beschreven, blijkt de identiteit van de oor
spronkelijke eigenaar.

In de voormalige opslagkast van de Vereniging 
Vrienden op de eerste verdieping van het Airborne 
Museum, waren tegen de muur een aantal oude 
Delftsblauwe tegels gemetseld.
In overleg met de gemeente, eigenaar van Huize 
'Hartehstein', en met het Tegelmuseum in Otterlo, 
zijn deze tegels onlangs voorzichtig losgemaakt door 
Henk van de Brand en Chris van Roekel. Nadat ze 
waren schoongemaakt, zijn ze aangebracht achter de 
haard in de koffiekamer van het museum. Dit gebeur
de door Bas Sanders van het Tegelzetbedrijf Zegers 
uit Arnhem. De kosten voor deze werkzaamheden 
zijn betaald door de Vereniging Vrienden.

Frank Steer, auteur van het twee jaar geleden versche
nen boek 'Arnhem, The fight to sustain', heeft een 
deel van de opbrengst van de verkoop van deze publi
catie afgestaan aan het Airborne Museum. In totaal 
gaat het hierbij om een bedrag van € 1590. Het spreekt 
vanzelf dat de Stichting Airborne Museum buiten
gewoon blij is met deze vorstelijke gift.

Iedereen die vragen heeft met betrekking tot 
'Operatie Market Garden' en in het bijzonder over de 
Slag om Arnhem, kan zijn of haar vragen plaatsen op 
het 'Arnhem, The Online Forum'. Mogelijk dat andere 
geïnteresseerden op gestelde vragen kunnen ant
woorden.

Op 26 april jl. bereikte ons het bericht dat Richard 
Bingley, voormalig pelotonscommandant in de 
S-Compagnie van het lc Parachutistenbataljon, is 
overleden. Met het heengaan van Captain Dick ver
dwijnt een van de kleurrijkste Airbornes uit ons

gezichtsveld. Over zijn belevenissen schreef hij in 
Ministory IX. Dick kreeg al in oktober 1940 zijn para
chutistenopleiding, en kwam via No. 2 Commando en 
llth. SAS in het lc Parabataljon. Hij maakte alle acties 
van deze eenheid mee, waarbij hij in totaal vier keer 
gewond raakte. Bij Arnhem verloor hij maar liefst 14 
soldaten van zijn peloton, een gebeurtenis die hem 
nooit meer losliet. Nadat hij tijdens de Korea-oorlog 
nogmaals zeer ernstig gewond raakte, waarbij hij zijn 
linkeroog verloor, heeft hij zich steeds ingezet voor 
militaire oorlogsslachtoffers, o.a. in de Stichting 
BLESMA (British Limbless Ex Service Men 
Association.). Hij was steeds een gewaardeerde gast 
van onze leden Jan en Marian Fogtelo uit 
Wageningen, schonk als een van de eersten zijn 
indrukwekkende medailleset aan het museum, en 
was ons eerste buitenlandse lid voor het leven.
Wij herdenken hem in vriendschap en met eerbied. 
(Chris van Roekel)

Van het Franstalige tijdschrift 'Steel Masters', dat han
delt over tanks en militaire modellen, wordt een z.g 
'Hors-serie' uitgegeven. Nummer 6 hiervan had als 
titel 'Operation Market Garden' deel 1. Onlangs 
kwam als nummer 11 in Hors-serie 'Operation Market 
Garden' deel 2 uit.
Het blad geeft eerst een aantal goede foto's van 
Arnhem (met bronvermelding). Daarna wordt uitge
legd hoe de verschillende voertuigen als model te 
maken zijn. De tekst is in het Frans, alleen bij de foto's 
zijn de teksten ook in het Engels. Overigens zitten in 
de beschrijvingen bij de foto's nogal wat fouten. 
Nieuwe foto's of gezichtspunten moet men niet ver
wachten. Toch wel een aardig blad voor de liefhebber, 
en om de prijs hoeft men het niet te laten.
Steel Masters, Hors-serie No. 6 'Operation Market 
Garden', tome 1, en Horse-serie No. 11 'Operation 
Market Garden', tome 2, zijn te bestellen bij: Histoire 
& Colleclïons, 5 Avenue de la Republique, 75541 Paris 
Cedex 11, France. Tel : 00 31 140 21 18 20, e-mail : 
vpc@histcoll.com . De prijs per stuk is € 10,52 + porto 
€ 3,98. Betaling kan per creditcard.
(Wybo Boersma)

Om een zo groot mogelijke groep te bereiken, is 
Engels zoveel mogelijk de voertaal in het forum, maar 
vragen in het Nederlands of Duits zijn eveneens wel
kom. Het forum is op internet te vinden op 
http://T16.parsimony.net/forum285'18/ of via de 
webpagina van de Arnhem Battle Research Group 
http://back.to/arnhem of www.arnhembattle.com.
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Voor vragen over deze excursie kunt u contact opne
men met Eugène Wijnhoud, telefoon 026 3513100, 
e-mail e.wijnhoud@12move.nl

Zoals wij reeds in Nieuwsbrief No. 85 aan kondigden, 
organiseert de Vereniging Vrienden op zaterdag 
12 oktober a.s. een bus-excursie met als onderwerp: 
'De geallieerde opmars van Nijmegen tot Driel en de 
strijd van de Poolse Para Brigade'. De tocht zal wor
den geleid door Marcel Anker, Geert Maassen, Peter 
Vrolijk en Luuk Buist.
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Op 27 februari 2002 overleed op 89-jarige leeftijd 
Dennis Munford. In september 1944 was majoor D.S. 
Munford 'Battery Commander' van No. 3 Battery, 
Airlanding Light Battery, Royal Artillery. In de avond 
van de 17e wist hij de Rijnbrug in Arnhem te bereiken. 
Van daar uit leidde hij de volgende dagen via de radio 
het vuur van de kanonnen (houwitsers) van zijn afde
ling, die bij de Oude Kerk in Oosterbeek stonden 
opgesteld.
Op 31 maart jl. droeg Peter Wilkinson, in september 
1944 'Command Post Officer' van No. 3 Battery, een 
aantal persoonlijke bescheiden van Dennis Munford 
over aan het Airborne Museum.

De kosten voor deelname bedragen € 35 per persoon. 
Hiervoor krijgt u de bustocht, de lunch en de excur- 
siegids. Dit bedrag kan worden overgemaakt op post- 
gironummer 4403641 van de Vereniging Vrienden 
van het Airborne Museum, onder vermelding van 
'Nijmegen-Driel'. Het geld moet uiterlijk 28 septem
ber a.s. binnen zijn. Inschrijvingen worden behandeld 
in volgorde van binnenkomst. Er zijn maximaal 
45 plaatsen beschikbaar. Bij overtekening krijgt u 
bericht als u NIET mee kunt.

Het programma ziet er als volgt uit:
09.00 uur: Vertrek van de bus vanaf de parkeerplaats 
bij de Goede Herderkerk in Oosterbeek, op de hoek 
J.J. Talsmalaan/Utrechtseweg.
09.30 uur: Bezoek aan de begraafplaats 'Jonkerbos' bij 
Groesbeek. Daarna volgen bezoeken aan de posities 
van het 64e Medium Regiment, Royal Artillery, en de 
oversteekplaats van het 3e Bataljon van het 504e 
Regiment van de Amerikaanse 82e Airborne Divisie 
bij de electriciteitscentrale, beide te Nijmegen. 
Vervolgens wordt aandacht besteed aan de verove
ring van de spoorbrug en de verkeersbrug bij die stad, 
en de opmars van de 43e Wessex Divisie door de 
Betuwe.
12.00-13.00 uur: LUNCH in Valburg.
13.00 uur: Vervolg van de opmars naar Driel. Bezoek 
aan het landingsterrein van de Poolse Parachu
tistenbrigade, en uitleg over de gevechten in en rond 
het dorp Driel.
17.00 uur: Terugkomst in Oosterbeek.

37 maart 2002. Peter Wilkinson (links) draagt een aantal 
persoonlijke bezittingen van de op 27 februari jl. overleden 
Dennis Munford over aan de directeur van het Airborne 
Museum, de heer W. Boersma.
(foto Berry de Reus)

. '^airborne4LÏI

mailto:e.wijnhoud@12move.nl


Video 'Theirs is the Glory'

Medaillevitrine

Vrijwilligers gevraagd

Oproep

2

Het Airborne Museum en de Vereniging Vrienden 
werken bij verschillende activiteiten nauw samen bij 
de organisatie van de verkoopstands. Voor de bemen
sing hiervan worden vrijwilligers gevraagd. Het 
eerstvolgende evenement waaraan wordt deelgeno
men is de Airborne Wandeltocht op 7 september aan
staande. Heeft u belangstelling om mee te helpen, dan 
wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met 
W. Boersma in het Airborne Museum 
(026 3337710) of via e-mail: w.boersma@wxs.nl

Al spoedig na de opening van het Airborne Museum 
in Hartenstein op 11 mei 1978 hebben veel veteranen 
de wens te kennen gegeven dat hun medailles daar 
geëxposeerd zouden kunnen worden. Deze wens 
werd door generaal Urquhart ondersteund tijdens de 
herdenking in 1984 met een oproep aan de oud
strijders om hun onderscheidingen bij legaat te done
ren aan het museum. In de loop der ja ren heeft 
'Hartenstein' meer dan zestig medaillesets gekregen. 
Afgelopen winter zijn door Roland Boekhorst, 
behoudsmedewerker, en Dick Knoop, vrijwilliger, 
alle bekende gegevens van deze sets en hun eigenaren 
in een computerbestand opgeslagen. Bezoekers kun
nen in de toekomst deze informatie zelf via de com
puter opvragen. In de grote zaal staat deze zomer bij 
de medaillevitrines een proefopstelling, waarin een 
deel van de gegevens is opgeslagen. Een en ander zal 
in de toekomende tijd verder uitgewerkt worden. 
Voor het uitzoeken van de gegevens, de invoer, en het 
redigeren van de teksten wordt hulp gezocht. 
Vrijwilligers die aan dit project willen meewerken, 
kunnen voor meer informatie contact opnemen met 
W. Boersma, per e-mail w.boersma@wxs.nl of via het 
Airborne Museum (026 3337710).

Na enige jaren uitverkocht te zijn geweest, is sinds 
kort de Britse film 'Theirs is the Glory' weer op video 
verkrijgbaar in het Airborne Museum. De film, die in 
1945 voor een belangrijk deel in de ruïnes van 
Arnhem en Oosterbeek werd opgenomen, is een 
'reconstructie' van de Slag om Arnhem.
Van deze uitgave, waarvan de doos is voorzien van 
een zeer fraai omslag, zijn 750 exemplaren vervaar
digd, en die worden alleen verkocht in het Airborne 
Museum in Oosterbeek De video duurt 82 minuten. 
De prijs bedraagt € 27.

In de vorige Nieuwsbrief plaatsten wij een foto van de 
ondervraging van Dave Morris, vóór een villa waar
van de locatie nog niet bekend is. Helaas is bij de 
drukker de bovenzijde van de afbeelding, waarop het 
halfronde raam boven de deur zichtbaar is, weggeval
len. Omdat het een essentieel element betreft, en de

Lezingen op 8 september
Op 8 september a.s. zal onze vertegenwoordiger in 
Groot-Brittannië, Niall Cherry, drie korte lezingen 
geven in restaurant Schoonoord in Oosterbeek. De 
onderwerpen die worden behandeld zijn 1) 'De ver
dediging van de Van Limburg Stirumschool aan de 
oostzijde van de Rijnbrug in Arnhem', 2) 'Leo Hall, 
artillerist bij de brug', 3) 'Dr. Lipmann Kessel en zijn 
ontsnapping uit Apeldoorn'.
De serie causerieën, die in het Engels zullen worden 
gegeven, begint om 14.00 uur, en duurt ca. twee uur. 
Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Wanneer u van plan bent om aan deze middag deel te 
nemen, dan wordt u vriendelijk verzocht contact op te 
nemen met Eugène Wijnhoud, telefoon 026 3513100, 
e-mail: e.wijnhoud@12move.nl

Linker foto: Dave Morris wordt bij de ingang van een villa door een Duitser ondervraagd.
Rechter foto: De Poolse luitenant-kolonel Martin Roller, die bij Ooslerbeek gevangen werd genomen, in gesprek met een 
aanlal Duitse militairen. Is dit voor hetzelfde pand als waar Dave Morris werd gefotografeerd?
(foto's september 1944; collectie R. Voskuil)
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Een andere kijk op 
de Slag om Arnhem

Voor de website van het Airborne Museum 
www.airbornemuseum.com is veel belangstelling. 
Gemiddeld wordt de site 3500 keer per maand 
geraadpleegd. Zij wordt regelmatig uitgebreid en 
onderhouden door de heren B. de Reus en P. 
Klaassen. Veel zorg wordt besteed aan het actualise
ren, waarbij ook foto's van activiteiten en bezoeken op 
korte termijn worden geplaatst.
De verkoop van artikelen, met name van boeken, via 
de website blijkt een groot succes. Uitbreiding van het 
assortiment wordt voorbereid.

Enige tijd geleden is van ons lid Peter Berends een 
boek verschenen dat de Slag om Arnhem van de 
Duitse kant laat zien. In diverse eerdere publicaties 
vinden we korte of lange verslagen van Duitse of 
Nederlandse militairen die aan deze slag hebben deel
genomen. Die vormen de voornaamste bron die de 
schrijver heeft gebruikt. De gegevens in die rapporten 
worden in het boek zonder enige kritiek en commen
taar als waarheidsgetrouw aangehaald. Overigens is 
gebruik gemaakt van verslagen die vrij algemeen 
bekend zijn. Het merendeel is door Duitsers in de oor
log of kort daarna geschreven. Ook de interpretatie 
van veelal Duitse foto's wordt als bron gebruikt.
Echt veel nieuwe feiten komen niet aan het licht. Wel 
wordt de strijd, van de Duitse zijde gezien, duidelijk 
beschreven. Uit het hele boek blijkt dat ook door onze 
oosterburen hard gevochten is, iets wat in veel andere 
publicaties onderbelicht wordt. Met name de beschrij
ving van de gevechten rond het St. Elisabeths 
Gasthuis op 18 en 19 september 1944 geeft meer dui
delijkheid over een aantal gebeurtenissen.
Helaas treffen we in het boek enkele historische fou
ten aan die gemakkelijk vermeden hadden kunnen 
worden, en waarvan er hier een aantal wordt 
genoemd. De aanduiding van de droppings- en lan- 
dingszones op de kaarten is niet geheel correct, en ook 
in de tekst worden die deels fout vermeld: pagina's 
80 en 126. Een Airlanding Anti-tank Battalion, Royal 
Engineers, heeft nooit bestaan: bladzijde 151. Zo zijn 
nog meer fouten te vinden die eenvoudig voorkomen 
hadden kunnen worden. Het veelvuldig gebruik van 
Duitse termen of vertalingen die een gei manisme zijn, 
moet een Duitse sfeer scheppen maar doet afbreuk 
aan de tekst. Wat moeten we ons voorstellen bij een

'zelfrijdend platform'? Een aantal passages komt 
meerdere malen in bijna gelijkluidende bewoording 
terug. Dat Duitsers veelal sneuvelden door Britse 
sluipschutters, dat de Britten Duitse rodekruissolda- 
ten beschoten, en dat de Duitse krijgsgevangenen met 
lepels dekkingsgaten achter Hartenstein moesten gra
ven - zoals de schrijver beweert - wordt nergens met 
documenten onderbouwd. De Duitse, Britse en 
Nederlandse rangen worden op een merkwaardige 
wijze door elkaar gehutseld. 'Overste' wordt vertaald 
als 'Oberstleutnant' en 'luitenant-kolonel' als 
'Generalleutnant', en dat doet merkwaardig aan. 
Het was het boek ten goede gekomen als een militair 
geschoolde meelezer deze fouten eruit gehaald had. 
Hopelijk zal bij een eventuele herdruk nog eens kri
tisch naar de tekst gekeken kunnen worden.
Ondanks deze missers is het een interessant boek, dat 
na ruim 57 jaar ook de andere, vaak onderbelichte, zij
de van de Slag toont. Het is zeker de moeite waard om 
aan te schaffen en met interesse te lezen.
Peter Berends, 'Een andere kijk op de slag om 
Arnhem: De snelle Duitse reactie', Uitgeverij Aspect 
(Soesterberg) 2002, (ISBN 90-5911-008-0), telt 382 
pagina's, en is geïllustreerd met foto's en kaarten. De 
prijs bedraagt € 26,98.
(W. Boersma)

reacties op de oproep nog geen licht hebben gewor
pen op de locatie, plaatsen we de foto nu opnieuw, 
samen met een andere afbeelding waarvan we even
eens graag topografische informatie willen hebben. 
1 let zou zelfs mogelijk kunnen zijn dat de beide foto's 
bij dezelfde villa zijn gemaakt.
Iedereen die kan helpen met het oplossen 
van dit raadsel, kan contact opnemen met Geert 
Maassen, Gemeentearchief Renkum, Postbus 9100, 
6860 HA Oosterbeek, tel. 026 3348303, e-mail 
gmaassen@renkum.nl

Ons lid Philip Reinders van de 'Arnhem Battle 
Research Group' stuurde ons het onderstaande ver
haal over het opmerkelijke resultaat van archiefon
derzoek.
'Speurend in het archief van de gemeente Arnhem 
kwam ik enige tijd geleden een brief tegen die was 
gedateerd 21 november 1945. Hij was gericht aan de 
burgemeester, en werd geschreven door mevrouw 
E. Robinson uit Birkenhead in het Verenigd 
Koninkrijk. In de brief vraagt ze om informatie over 
haar vermiste zoon Richard Lawrence Robinson 
(legernummer R/81094), 'Driver' bij No. 1 Parachute 
Platoon, 250 Airborne Light Company. Mevrouw 
Robinson wist dat haar zoon bij Arnhem gedropt was 
op 17 september 1944, en sinds de 25e was vermist. 
Ik kon de naam in eerste instantie niet thuisbrengen, 
en ook in de Roll of Honour kwam hij niet voor. Dat 
kon twee dingen betekenen: of hij was niet bij Arnhem 
geweest of hij stond niet geboekt als vermist bij de 
Slag. Bij raadpleging van de website van de 
Commonwealth War Graves Commission bleek dat 
hij vermist was sinds 26 september 1944 en wel in 
Burma! Zijn naam stond vermeld op het Rangoon 
Memorial in Myanmar, de huidige naam van Burma. 
Myanmar ligt in Zuidoost-Azië, dus het was duidelijk 
dat er ergens een fout was gemaakt.
De gemeente Arnhem had mevrouw Robinson op 
10 januari 1946 geantwoord dat haar zoon niet was 
begraven op de Airborne Begraafplaats in 
Oosterbeek, maar waarschijnlijk in Groesbeek. 
Waarom men dit laatste meldde is niet duidelijk. 
Na overleg met Geert Maassen heb ik de bovenstaan
de gegevens doorgestuurd naar Jan Hey in Hengelo 
met de vraag of hij er iets mee kon doen. Ook hij ver
moedde dat ergens een vergissing was gemaakt, en hij

w.airbornemuseum.com
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Expositie in het gemeentehuis

De Tafelberg

Medewerking gevraagd

4

Twee leden van de Vereniging Vrienden, Luuk Buist 
en Philip Reinders, zijn in samenwerking met de 
gemeentearchivaris Geert Maassen bezig met de 
voorbereiding van een expositie in het gemeentehuis 
in Oosterbeek De werktitel van deze tentoonstelling 
luidt 'Wings, by air to Arnhem', en gaat over de 
glider- en bevoorradingsvluchten en vliegtuigcrashes 
gedurende de Slag om Arnhem. Over dit onderwerp 
hebben de samenstellers veel materiaal verzameld, 
zoals documenten, foto's, maar ook bodemvondsten. 
De expositie zal worden gehouden van 5 september 
tot en met 10 oktober 2002.

Met dank aan mw. Annie Pelster (geboren Caspers) 
voor door haar geleverde historische gegevens, geba
seerd op haar eigen ervaringen als hulpverleenster in 
De Tafelberg.
(Geert Maassen)

5 juni 2002. Slopers zijn bezig mei de afbraak van Huize de 
Tafelberg. Alleen hel voorste deel, dat de status van monu
ment heeft gekregen, zal worden behouden.
(foto Berry de Reus)

Het pand Pietersbergseweg 46 te Oosterbeek, beter 
bekend als Huize de Tafelberg, is de afgelopen weken 
in het Renkumse regelmatig in het nieuws geweest. 
Het deel van het hoofdgebouw dat als gemeentelijk 
monument is aangewezen (het meest noordelijke 
stuk, met de karakteristieke voorgevel) staat er nog, 
de rest is inmiddels gesloopt (zie de foto).
In de diverse krantenberichten werd uiteraard regel
matig melding gemaakt van het feit dat Hotel de 
Tafelberg in september 1944 als noodhospitaal in 
gebruik was. En dat die rol in de historie van de 
gemeente Renkum eigenlijk de belangrijkste reden is 
geweest voor het college van burgemeester en wet
houders om een kenmerkend deel van het pand, 
mede op voorspraak van de Vrienden, te beschermen 
en op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. 
De media herinnerden ons er ook aan dat vele gewon
den tijdens de Slag om Arnhem een plek kregen in het 
gebouw. En dat talrijke hulpvaardige handen, van 
zowel (eerst) burgers als (later) militairen, toen nuttig 
en dankbaar werk verrichtten.

Iedereen die over relevante informatie beschikt en 
die wil meewerken aan deze publicatie, kan contact 
opnemen met Arie-Jan van Hees, Courtpendu 7, 
6245 FE Eijsden, telefoon 043 4092279, e-mail: 
aivhees@worldonline.nl.
Alvast bedankt!'

Daarbij wordt wel eens vergeten dat niet alleen solda
ten er het leven lieten, maar ook Oosterbeekse ingeze
tenen. Zo stierf op 21 september 1944 Agnese 
Elisabeth (Bijtje) van der Veen aan haar verwondin
gen; ze werd slechts 16 jaar. En Cornelia Maria Aleida 
(Corrie) Roessingh, die meehielp met het verzorgen 
van gewonde militairen, kwam vier dagen later om 
het leven (28 jaar oud) bij een granaatinslag.
Tot slot mag ook nog wel vermeld worden dat De 
Tafelberg niet als Brits noodhospitaal fungeerde, 
maar, al vóór de slag, door het gemeentebestuur aan

gewezen was als ziekenhuislocatie voor de burgers 
van Oosterbeek in tijden van nood. In die laatste hoe
danigheid werd het gebouw op de eerste dag van ope
ratie Market Garden in gebruik genomen door een 
team onder leiding van huisarts G.H.O. van Maanen. 
Later (maandagavond) kwam de Britse arts Colonel 
Graeme Warrack (Royal Army Medical Corps) vragen 
of hij en zijn mannen ook van het gebouw gebruik 
mocht maken. En dat werd toegestaan. Aldus kreeg 
het Oosterbeekse noodziekenhuis geallieerde gasten.

Van ons lid Arie-Jan van Hees ontvingen wij de vol
gende oproep.
'In 2004 hoop ik een boek te publiceren waarin de 
'luchtaspecten' van de RAF bevoorradings-droppings 
bij Arnhem zullen worden beschreven. Van de ruim 
600 gevlogen 'sorties' keerden 91 toestellen niet terug 
op hun basis in Engeland. In het boek zullen per dag 
alle sorties per vliegveld en squadron beschreven 
worden. Tevens zal ruime aandacht besteed worden 
aan de crashes, voortijdige landingen en voorzorgs- 
landingen van de betrokken vliegtuigen. Ook zullen 
aan de orde komen de lotgevallen van de beman
ningsleden, zowel het vliegend personeel als de Royal 
Army Service Corps 'despatchers'.
Vanuit verschillende 'Brabantse bronnen' is de toe
vloed van informatie groot. Vanuit 'het Gelderse' kan 
ik nog wel wat extra hulp gebruiken.

nam contact op met de Britse autoriteiten. Inmiddels 
had ik in mijn eigen archief een kopie gevonden van 
een officieel document van vlak na de Slag om 
Arnhem, waarop Driver Robinson vermeld stond als 
vermist tijdens de gevechten.
Op 19 januari 2002 kreeg ik bericht van Jan Hcy dat de 
Britse autoriteiten hadden gemeld dat er een fout was 
gemaakt, en dat Robinson tijdens de Slag om Arnhem 
was omgekomen.
Hij zal dan ook in de volgende editie van de Roll of 
Honour worden opgenomen, met de vermelding 'No 
known grave.'
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Van de redactie

Themamiddag op 2 november a.s.
en

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar

Battlefield guide Henry 
McAnelly overleden

0

Airborne Begraafplaats, 22 september 2002. Tijdens de her
denkingsdienst leggen kinderen bloemen op de graven, 
(foto Berry de Reus)

Utrechtseweg 232 
6862 AZ Oosterbeek 
Tel. museum (026) 333 77 10 
Tel. penningm. (026) 333 64 76
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De afgelopen periode, waarin ook de 58e herdenking 
van de Slag om Arnhem plaatsvond, is er weer veel 
gebeurd dat het vermelden waard is. Maar omdat we 
geen ruimte hebben om alle ontvangen kopij in dit 
nummer te plaatsen, zal een deel van de artikelen in 
de volgende nieuwsbrief worden gepubliceerd.

Patrick Pronk, auteur van het boek 'Airborne 
Engineers, The Shiny 9lh', is bezig met het verzamelen 
van gegevens over de geschiedenis van het 
ls' Parachute Squadron, Royal Engineers. Hij zoekt 
documenten, persoonlijke verslagen, foto's, etc. 
Mensen die hem willen helpen, in het bijzonder vete
ranen van deze eenheid, wordt vriendelijk verzocht 
contact op te nemen met Patrick Pronk, Doornstraat 
279, 2584 AM Scheveningen, Holland, telefoon 
070 3545581, e-mail: PJPronk@hotmail.com.

^’^nmoB.NE

Op zaterdag 2 november a.s. organiseert onze vereni
ging een themamiddag in Zalencentrum 'Lebret' aan 
de Lebretweg in Oosterbeek.
Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 - 15.45 uur: PAUZE.
15.45 - 16.30 uur: Tweede deel van de lezing van 
Marcel Zwarts.
16.30 - 17.00 uur: Gelegenheid tot het stellen van 
vragen, discussie en napraten.
Ca. 17.15 uur: Einde themamiddag

I Redactie:
| Drs. R.P.G.A. Voskuil
I C.vanRoekel
I G.H. Maassen jr. (026) 334 01 42

In zijn woonplaats Kortenhoef overleed op 11 juli jl. 
op 79-jarige leeftijd de Arnhem-veteraan Henry 
McAnelly. Gedurende bijna dertig jaar leidde de oud- 
militair mensen rond over het gebied van de Slag om 
Arnhem.
In september 1944 maakte hij als Private deel uit van 
een mortier-eenheid van het lst Parachute Battalion. 
Tijdens de opmars naar Arnhem raakte hij zwaar 
gewond bij Mariëndaal, tussen Oosterbeek 
Arnhem. Hij verloor zijn linkerarm, en kreeg tiental
len schot- en scherfwonden in zijn hoofd en in de rest 
van zijn lichaam. Hij werd vervoerd naar het 
St. Elisabeths Gasthuis, en vandaar naar de Koning 
Willem III kazerne in Apeldoorn, waar hij aan zijn 
verwondingen werd geopereerd. Eind oktober werd 
hij overgebracht naar krijgsgevangenkamp Stalag 7 bij 
de plaats Freising. Daar werd hij opnieuw behandeld, 
nu door Duitse artsen. Vlak voor de Duitse capitulatie 
werd hij via Zwitserland en Frankrijk naar Marseille 
vervoerd, vanwaar hij met een hospitaalschip naar 
Liverpool werd gebracht.

13.30 - 14.00 uur: Ontvangst van de leden.
14.00 - 15.00 uur: Lezing door Marcel Zwarts over de 
inzet van Duitse pantservoertuigen tijdens de Slag om 
Arnhem. Marcel doet al jaren onderzoek naar dit 
onderwerp en publiceerde onlangs het boek 'German 
Armored Units at Arnhem, September 1944'. Met 
behulp van een groot aantal dia's zal hij het onder
werp illustreren.

Ai Ai
i 4—__1 n ïï n B

i # ƒ H

mailto:PJPronk@hotmail.com


Herdenkingsenveloppe 2002

2

Na de oorlog bracht hij lange perioden door in zie
kenhuizen. Wanneer hij kon, reisde hij in die tijd ieder 
jaar naar Oosterbeek om het voormalige slagveld te 
bezoeken. In 1954 verhuisde hij naar Nederland, waar 
hij een baan kon krijgen. Na zijn vervroegde pensio
nering ging hij belangstellenden rondleiden in het 
gebied rond Arnhem. Hij heeft dat bijna dertig jaar 
volgehouden.
Zijn belevenissen werden door de auteur Edward 
Monroe-Jones gebruikt voor zijn in 1990 verschenen 
boek 'Before 1 Sleep, A novel about Arnhem'.

Op 17 september 2002 heeft het Airborne Museum in 
Oosterbeek haar jaarlijkse herdenkingsenveloppe uit
gegeven. Deze uitgave is de zevende in de serie met 
als onderwerp: 'Monumenten van de Slag om 
Arnhem'. De enveloppe toont het monument voor de 
101e US Airbornedivisie op de Drielse Rijndijk bij 
Heteren.
Op 4 oktober 1944 nam de 101° US Airbornedivisie de 
posities tussen Opheusden en Eist over van de 
43c Britse (Wessex) Divisie. Bij Opheusden moesten de 
Amerikanen felle strijd leveren met de Duitse 
363e Volksgrenadierdivisie. De Duitsers waren de Rijn 
overgestoken, en gesteund door tanks, vanuit 
Resteren, een opmars begonnen richting Opheusden- 
Dodewaard. Deze 'Slag bij Opheusden' duurde tot 
15 oktober. Hierbij werd ook de Easy Company, 
506° Parachute Infantry Regiment, de 'Band of 
Brothers' ingezet.
In de nacht van 22 op 23 oktober staken 138 Britten, 
10 Nederlanders en twee Russen met hulp van hel 
Nederlandse verzet en de Easy Company vanuit 
Renkum de Rijn over, en bereikten de Amerikaanse 
linies. Deze actie had als codenaam 'Operatie 
Pegasus'.
Zes dagen later voerden zes Amerikaanse parachutis
ten een verkenningspatrouille uit naar Ede, en keer
den de volgende dag met 32 Duitse gevangenen 
terug, een wapenfeit dat bekend werd als de 
'Incredible Patrol'.
Op 29 november werden de Amerikanen afgelost. De 
verdediging van de Betuwe, ook wel 'Het Eiland' 
genoemd, kostte de 101® Airbornedivisie meer dan 
300 doden.
Het monument op de Rijndijk bij Heteren herinnert 
aan hun inzet. Het is opgericht door leden van het 
'101® Airborne Comité Betuwe', en werd onthuld op 
15 september 1982.
De oplage van de herdenkingsenveloppe is 
300 genummerde exemplaren. Ze zijn op 17 septem
ber 2002 gestempeld met het filatelistenstempel van 
het postkantoor te Oosterbeek.
Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de 
'Leader of the Pilgrimage', 2002, Sir James Cleminson. 
Hij was in september 1944 commandant van het 
5® Peloton, B Compagnie, 3e Parachutistenbataljon. 
De herdenkingsenveloppe is voor € 3,00 te koop in het 
Airborne Museum in Oosterbeek. Na overmaking van 
€ 4,00 op giro 4184300 t.n.v. Airborne Museum, 
Oosterbeek, onder vermelding van 'Enveloppe 2002' 
wordt deze toegestuurd.

'Operation Market-Garden,
Then and New'
Op maandagmiddag 16 september jl. is in 
'Hartenstein' het monumentale boekwerk 'Operation 
Market-Garden, Then and Now' gepresenteerd. 
Nadat Z.K.H. Prins Bernhard eerder die dag van de 
auteur een boek had gekregen, werd het officiële eer
ste exemplaar aan het bestuur van de Stichting 
Airborne Museum aangeboden ten behoeve van de 
museumbibliotheek. Na meer dan twaalf jaar was 
hiermee een zeer omvangrijk werk van de schrijver 
Karei Margry afgesloten.
Karei, in de kring van de Vrienden geen onbekende, is 
al jaren redacteur van het tijdschrift 'After the Battle', 
dat in Nederland verschijnt onder de naam 'Toen en 
Nu'. Het nu uitgekomen boek volgt dan ook geheel de 
stijl die we van dat periodiek gewend zijn. Dit gecom
bineerd met de bijna encyclopedische kennis van 
Karei van de operatie Market Garden, heeft geleid tot 
een uitstekende publicatie. Hierbij heeft de schrijver 
niet geschroomd bij tientallen experts op deelgebie
den advies in te winnen.
In twee delen is met 2340 foto's de gehele operatie, 
zowel de Britse, de Poolse en de Amerikaanse 
luchtlandingen als de opmars van het grondleger, 
inclusief de legerkorpsen die zorgden voor de 
flankdekking, van dag tot dag en soms van uur tot 
uur in beeld gebracht. De bijschriften zijn zeer 
gedetailleerd en informatief. Het concept van oor
logsfoto's en foto's van de huidige situatie levert 
een 'battlefield tour Market-Garden' op, die zowel 
thuis, vanuit de stoel, als met de boeken in de hand

Enveloppen van de voorgaande jaren zijn in beperkte 
mate nog verkrijgbaar in het museum. Zie ook de 
website: www.airbornemuseum.com.

16 september 2002. De vorige voorzitter van de Vereniging 
Vrienden, Chris van Roekel, ontvangt uit handen van 
auteur Karei 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 twin
tig 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.
(foto: Berry de Reus)
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in het veld gevolgd kan worden.
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'Lachtalarm op de Veluwe'

Lezing Niall Cherry

3

Op 8 september jl. hield Niall Cherry 
rant Schoonoord in Oosterbeek.
(foto: Berry de Reus)

Het boek is ruim voorzien van noten, een bronvermel
ding en een goede fotoverantwoording, die in veel 
andere boeken nogal eens ontbreken. Voor mensen 
die niet zo bekend zijn op de Veluwe zou een eenvou-

een lezing in restau-

• I

Het boek 'Luchtalarm op de Veluwe' (door Wolter 
Noordman) vertelt de belevenissen van de beman
ning van de Amerikaanse bommenwerper 42-52506 
(een Liberator) die op 29 april 1944 bij Kierden op de 
Noord-Veluwe neerstort. Een deel van de beman
ningsleden komt in contact met het verzet, en weet 
onder te duiken. Het zijn voornamelijk hun belevenis
sen die door Noordman minutieus uitgesponnen 
worden. Hij maakt hiervoor gebruik van diverse 
publicaties, vele archieven en verklaringen van oog
getuigen. Enkele vliegers nemen in november 1944 
deel aan operatie Pegasus II, waarbij geprobeerd 
wordt ruim honderd Britse parachutisten en andere 
geallieerde militairen over de Rijn naar bevrijd Zuid- 
Nederland te laten ontsnappen. Zoals bekend mislukt 
deze operatie. Noordman geeft een uitgebreid verslag 
van Pegasus II en een lijst van deelnemers. De schrij
ver schelst een goed beeld van het verzet op de 
Noordelijke Veluwe. Hij laat zien met welk moeilijk
heden zowel de helpers als de geallieerde militairen te 
kampen hadden om uit handen van de Duitsers te 
blijven. Dat geluk hierbij ook vaak een grote rol speel
de, zal niemand verbazen.
In het algemeen geeft het boek een ietwat brokkelig 
verhaal. De schrijver had de keus of per persoon een 
beschrijving te geven waarbij herhalingen niet te ver
mijden zijn, of om zoveel mogelijk een chronologische 
volgorde aan te houden, wat de leesbaarheid niet 
altijd ten goede komt.

Na afloop van de presentaties bleven de meeste toe
hoorders nog lang napraten. Niall heeft toegezegd om 
in september 2004 opnieuw een aantal onderwerpen 
te bespreken. We kijken er naar uit!

Op zondagmiddag 8 september 2002 hadden ca. der
tig leden zich verzameld in de zijzaal van restaurant 
Schoonoord in Oosterbeek om te luisteren naar drie 
korte lezingen door onze vertegenwoordiger in het 
Verenigd Koninkrijk, Niall Cherry. Het eerste onder
werp dat voor het voetlicht werd gebracht, was de 
strijd om de Van Limburg Stirumschool bij de 
Rijnbrug in Arnhem. Volgens de spreker was de 
dagenlange verdediging van dit gebouw tegen een 
grote Duitse overmacht met een zeer beperkt aantal 
mannen, een daad van grote moed en dapperheid. 
Zijn volgende verhaal speelde zich eveneens af bij de 
brug, en handelde over Leo Hall, 'Bombardier' bij het 
lsl Airlanding Light Regiment, Royal Artilllery. In zijn 
derde bijdrage ging Niall in op de belevenissen van 
dokter Lipmann Kessel en zijn ontsnapping uit 
Apeldoorn.
Na deze drie in heldere en duidelijke taal gebrachte 
verhalen, was er gelegenheid tot het stellen van vra
gen, die Niall (bijna) allemaal kon beantwoorden. Één 
vraag moest onbeantwoord blijven: 'Waarom werd de 
commandant van het V Airlanding Light Regiment, 
Royal Artillery (Lieutenant Colonel W.F.K. Thomp
son), 'Sherrif' Thompson genoemd?' Reacties graag 
naar de redactie!

Als we ons beperken tot het gedeelte over 'Arnhem' 
kunnen we constateren dat ook hierin toch weer onbe
kende foto's staan, die Karei dankzij intensief speur
werk in archieven, musea, persbureaus en particulie
re collecties heeft gevonden. De bekende foto's van de 
Britse oorlogsfotografen zijn door Karei (allemaal) in 
de volgorde opgenomen zoals ze gemaakt zijn. Dit 
levert soms verrassende vondsten op. Verschillende 
foto's blijken op een andere locatie gemaakt te zijn 
dan algemeen werd aangenomen. Ook de veelal 
bekende foto's uit het Duitse Bundesarchiv zijn alle
maal afgedrukt in de volgorde zoals de fotografen ze 
maakten.
Verder laat Karei o.a. zien welke operatieplannen de 
Duitsers in een neergestort Geallieerd zweefvliegtuig 
buitmaakten, en uit welk toestel ze afkomstig waren. 
Hoewel de verkenningsfoto's die de aanwezigheid 
van Duitse tanks aantoonden, uiteindelijk niet gevon
den zijn, geeft de schrijver hierover veel nieuwe gege
vens.
Het zijn twee delen om in één adem uit te lezen, hoe
wel dat de nodige nachtrust kost, en daarna regelma
tig door te bladeren. Het boek is alleen in het Engels 
uitgebracht, en wordt geleverd in een stevige cassette. 
Ondanks de forse prijs is het een boek dat in geen 
enkele boekenkast van geïnteresseerden in de opera
tie Market Garden mag ontbreken. Het is te koop in 
de museumwinkel.
Karei Margry, 'Operation Market-Garden, Then and 
Now'. ISBN 1 870067 39 8. Uitgegeven door Battle of 
Britain International Ltd, Church House, Church 
Street, Londen, E15 3JA, United Kingdom. Het bock 
telt 720 pagina's, en is geïllustreerd met foto's, kaarten 
en tabellen. De prijs: 6 130.
(Wybo Boersma)
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'Luchtalarm op de Veluwe', door Wolter Noorman, 
verscheen in 2002 bij Kok in Kampen (ISBN 90 435 
0523 4), telt 172 pagina's, en is geïllustreerd met foto's. 
Het boek is via de reguliere boekhandel te bestellen. 
Het is ook te koop in het Airborne Museum. 
Prijs € 14,95 
(W. Boersma)

dig kaartje misschien wel handig zijn geweest.
Het boek is van harte aan te bevelen. Zowel geïnteres
seerden in de luchtoorlog als in het Verzet en in ope
ratie Market-Garden, vinden in deze publicatie vol
doende van hun gading.

met een 
te helpen

Een /agdpanzer IV op de Utrechtseweg in Arnhem, ter 
hoogle van de Rosandelann, rijdend in de richting 
Oosferbeek, '18 september 1944.
(foto R. van der Sijde)

Arnhem' werden uiteraard de nodige naspeuringen 
verricht. Dit gebeurde met name door Philip 
Reinders, en wel naar de geschiedenis van in septem
ber 1944 neergestorte vliegtuigen.

Rest nog de vraag: is de Dakota op de foto in Blik 
Omhoog dezelfde als die van Matthews en Tonner? In 
een Canadees rapport dat na Peters terugkeer werd 
opgemaakt, vertelt hij dat zijn toestel zo'n tien mijl 
van Ede neerkwam. Onderzoek op de plek waar het 
toestel in Cor Janses boek zijn laatste rustplaats vond, 
leverde wel een aantal bodemvondsten op, maar geen 
bewijs dat het de KG-148 betreft.
Wie weet het antwoord?
(Geert Maassen)

Aanvulling op de
Roll of Honour
Ten behoeve van de onlangs in het gemeentehuis te
Oosterbeek gehouden expositie 'Wings - by air to

Via Internet werd contact gekregen 
Canadees, Floyd Willston, die bereid was 
met het onderzoek naar het wedervaren van de 
bemanning van de KG-418, nu 58 jaar geleden. Het 
bleek dat die destijds na een noodlanding door de 
Duitsers krijgsgevangen was gemaakt, en de oorlog 
had overleefd. Een van hen was redelijk snel daarna 
overleden, namelijk op 17 oktober 1945. Het ging om 
Warrant Officer Peter B. Tonner (uit Canada), die na 
terugkeer uit Duitsland was bevorderd tot Flying 
Officer.
Via Tonners familie, opgespoord door Floyd, kwam 
de informatie dat Peter op 26-jarige leeftijd was over
leden als gevolg van acute tuberculose en hersenvlies
ontsteking, die opgelopen waren tijdens de Duitse 
krijgsgevangenschap. De conclusie is gerechtvaar
digd dat Peter Tonner als een oorlogsslachtoffer van 
de Slag om Arnhem beschouwd moet worden, en Jan 
Hey is het daar volledig mee eens. In de volgende 
druk van de Roll of Honour worden Peters gegevens 
(evenals die van het toestel en de andere bemannings
leden) opgenomen.
De Dakota kende op woensdag 20 september 1944 tij
dens een bevoorradingsvlucht de volgende beman
ning: Flight Lieutenant R.S.F. Matthews (piloot), 
Flight Sergeant W.C. Thompson (2C piloot), Warrant 
Officer D.W. Bromige (navigator) en Warrant Officer 
P.B. Tonner (radio-telegrafist). Er waren ook vier Air 
Despa tchers aan boord (verantwoordelijk voor het 
uitwerpen van de voorraden), maar hun namen zijn 
helaas niet bekend.

Zo bleek in de Roll of Honour (de erelijst van gevalle
nen) een toestel vermeld te staan waarvan de crashlo- 
catie niet bekend was. Volgens het standaardwerk 
van Jan Hey betreft het een Dakota van 512 Squadron, 
de KG-418, van piloot Flight Lieutenant R.S.F. 
Matthews. Bij het neerstorten, op 20 september 1944, 
waren geen dodelijke slachtoffers gevallen, en dat 
maakte het mede moeilijk, zo niet onmogelijk, de juis
te plek te bepalen.
In Band 2 van de bekende boekenserie Blik Omhoog, 
van auteur Cor Janse, staat op blz. 733 een luchtfoto 
van het gebied de Buunderkamp, nabij de Ginkelse 
Heide, waarop een genoodlande Dakota is te zien. 
Het toestel wordt daar nog als een Stirling aangeduid, 
maar in hel supplement is de fout hersteld, op 
blz. 1345. Zou dit het toestel van Matthews geweest 
kunnen zijn?

Een van onze leden, die om hem moverende redenen 
graag anoniem wil blijven, kwam onlangs met een 
wel heel bijzondere foto op de proppen. Het betreft 
een kiekje dat in september 1944 in de regio Arnhem 
werd gemaakt. Op de afdruk is een Duits rupsvoer
tuig te zien van een type waarvan wel bekend was dat 
het bij de Slag om Arnhem was ingezet, maar waar
van tot op heden geen fotografisch bewijs was gele
verd.
De foto werd gemaakt door Ruud van der Sijde, die 
destijds woonachtig was op de hoek Utrechtseweg/ 
Rosandelaan, in een westelijke buitenwijk van de 
Gelderse hoofdstad. Ruud legde een Jagdpanzer IV 
op de gevoelige plaat vast, die ter hoogte van zijn huis 
over de Utrechtseweg in de richting van Oosterbeek 
reed, op de morgen van maandag 18 september 1944. 
Onze deskundigen zijn nu bezig om alle gegevens 
over (de inzet van) deze tankjager en de eenheid 
waartoe hij behoorde,, en over zijn Britse tegenstan
ders, op een rijtje te zetten. In een volgende 
Nieuwsbrief hopen we op dit interessante onderwerp 
nader en uitgebreid terug te komen.
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(foto Bery de Reus)
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Zoals we in de vorige Nieuwsbrief aankondigden, is 
dit een dubbel nummer. Hierdoor kunnen we een 
groot deel van de kopij die door ruimtegebrek in het 
vorige nummer was blijven liggen, alsnog plaatsen.
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er als volgt uit:
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Zaterdag 29 maart: Jaarvergadering & Thema-middag 
WAM;
Zaterdag 10 mei: Herhaling Betuwe excursie;
Zaterdag 24 mei: Boekenbeurs;
28 mei t/m 1 juni: Excursie naar Normandië;
20, 21 en 22 juni: Weekend in Oosterbeek voor Britse 
leden. Op vrijdagavond 20 juni is er een 'Social 
Evening' in het Airborne Museum, waarvoor 
Nederlandse leden van de WAM van harte worden 
uitgenodigd;
Oktober/november (de exacte datum wordt later 
vastgesteld): Excursie naar het gevechtsgebied van de 
6e Britse Airborne Divisie bij Hamminkeln in 
Duitsland;
22 november: Lezing over de rol van het Royal Corps 
of Signals tijdens de Slag om Arnhem.
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Van het gebouw Hartenstein is onlangs een miniatuur 
model gemaakt. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
originele bouwtekeningen en foto's. De afmetingen 
zijn 8x7x4 cm. Het model is gemaakt van een kunst
stof die aanvoelt als steen, maar onbreekbaar is. 
'Miniatuur Hartenstein' is in de museumwinkel te 
koop. De prijs bedraagt € 8,50.

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de 23ste 
Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergade
ring, van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum op zaterdag 29 maart 2003. De bijeenkomst 
zal worden gehouden in de Concertzaal, Rozensteeg 3 
te Oosterbeek, aanvang 10.30 uur.

De agenda ziet
1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 6 april 

2002
3. Algemeen Verslag 2002
4. Financieel Verslag 2002
5. Begroting 2003
6. Verslag Kascommissie
7. Bestuursverkiezing
8. Benoeming reservelid Kascommissie
9. Rondvraag

10. Sluiting.
Ad. 3 en 4: Het Algemeen Verslag en het Financieel 
Verslag krijgt u bij binnenkomst, en het Verslag van 
de Kascommissie ligt een half uur voor de aanvang 
van de vergadering ter inzage bij de ingang van de 
zaal. U kunt het Algemeen Verslag en het Financieel 
Verslag ook aanvragen bij de Penningmeester door 
een aan uzelf gerichte envelop met postzegel van

II BB

ii _ ,,
ij i i'

Hieronder volgt een voorlopige opgave van evene
menten in 2003, georganiseerd door onze vereniging 
(WAM) of evenementen waaraan de WAM deel
neemt (wijzigingen voorbehouden):
Vrijdag 7 maart: 'Inloopavond' in het Airborne 
Museum;
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Excursie naar het 
gevechtsterrein in de Betuwe

Indien u deel wilt nemen aan de lunch en de excursie, 
dient u € 25,- over te maken op postgirorekening 
4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het 
Airborne Museum, onder vermelding van 'lunch + 
excursie 29 maart'. Dit bedrag dient uiterlijk 20 maart 
bij de penningmeester binnen te zijn, en dekt de kos
ten van de lunch en de excursiegids. Bovendien wordt 
een klein deel van dit bedrag gebruikt als bijdrage 
voor de kosten die moeten worden gemaakt om de 
originele houwitser naar Oosterbeek te halen. Het 
maximale aantal leden dat aan de themamiddag kan 
deelnemen bedraagt vijftig.
Als voorbereiding voor deze middag wordt lezing 
van het boek 'Gunners at Arnhem' door Peter 
Wilkinson aanbevolen. Het boek is verkrijgbaar in het 
Airborne Museum 'Hartenstein'.

Na afloop van de vergadering begint het middagpro
gramma, dat bestaat uit een lunch in de Concertzaal 
en een wandelexcursie in het gebied rond de Oude 
Kerk, waar in september 1944 de posities waren van 
het lsl Light Regiment, Royal Artillery. Deze eenheid 
bestond uit drie 'Batteries' met elk twee 'Troops', die 
ieder beschikten over vier 75mm Pack Houwitsers. 
Het is de bedoeling dat gedurende de middag van de 
excursie een van die originele stukken krombaange- 
schut zal staan op een oorspronkelijke locatie van sep
tember 1944.

Als vervolg op de excursies naar de operatiegebieden 
van de 82e en 101e US Airborne Divisies in zuid 
Nederland, organiseerde de Vereniging Vrienden op 
2 november jl. een bustocht naar het voormalige 
gevechtsterrein bij Nijmegen en in de Betuwe. De gid
sen waren Eugène Wijnhoud, Geert Maassen en 
Marcel Anker. Het eerste bezoek gold de begraaf
plaats Jonkerbosch bij Nijmegen. Opvallend was hoe 
weinig deelnemers dit ereveld eerder bezocht had
den, terwijl hier toch verschillende militairen van de 
le Britse Airborne Divisie begraven zijn. Vervolgens 
werd na een rit door Nijmegen het gebied rond de 
elektriciteits-centrale aan de zuidelijke Waaloever 
bezocht. De locatie van de stellingen van de artillerie 
die steun verleende aan de troepen bij Oosterbeek, is 
ondanks de nieuwe bebouwing nog goed te herken-

J
Tijdens de excursie naar de Betuwe op 2 november van het 
vorig jaar geeft Geert Maassen (tweede van links) uitleg, 
(foto W. Boersiua)

nen. Een bezoek aan het NUON-gebouw, en vooral 
het uitzicht vanaf het dak over de plaats waar op 20 
september 1944 het 3e Bataljon van het 504e Regiment 
van de 82e Amerikaanse Airborne Divisie de Waal 
overstak, is altijd weer spectaculair. Vervolgens was 
het gebied rond de zuidelijke oprit van de Waalbrug 
het onderwerp. Ook hier zijn de sporen van de strijd 
door de na-oorlogse bebouwing bijna geheel verdwe
nen. Een goede gids is een must om je in te kunnen 
leven in de gebeurtenissen van 1944. Hoevelen weten 
trouwens dat bij de zuidelijke oprit van de brug nog 
steeds een Duits kanon te zien is?
Na de lunch werd de excursie vervolgd met een over
zicht van de strijd rond Driel. Hoewel dit gebied na de 
verwoestingen in de oorlog is heringericht, en er veel 
nieuwe huizen zijn bijgebouwd, was het toch moge
lijk, dankzij de voortreffelijke leiding van Geert 
Maassen, veel historische locaties terug te vinden. De 
middag werd besloten met een bezoek aan het Poolse 
monument in Driel.
Voor degenen die deze dag gemist hebben, is er een 
herkansing op zaterdag 10 mei, wanneer de excursie, 
in samenwerking met de Documentatiegroep '40-'45, 
herhaald wordt. Men kan zich daarvoor opgeven 
door overmaking van € 30,- op giro 122310 t.n.v. 
Documentatiegroep '40-'45 te Etten-Leur, onder ver
melding van 'Excursie 10 mei'. De inschrijving sluit 
7 april.
Als voorbereiding voor deze excursie is het boek 
'Operation Market Garden, Then and Now' van Karei 
Margry aan te bevelen.
(W. Boersma)

90 Euro-cent in een andere envelop te doen en die op 
te sturen naar de heer F. Miedema, Woudstralaan 24, 
6862 XE Oosterbeek.
Ad. 7: Aan de beurt van aftreden is de heer C.C. van 
den Bosch. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur 
draagt de heer E. van der Meiden uit Oosterbeek voor 
als nieuw bestuurslid.
Volgens artikel 8 van de Statuten kunnen leden tegen
kandidaten stellen. Een voordracht hiertoe dient 
uiterlijk tien dagen voor de vergadering schriftelijk bij 
de secretaris (Nachtegaallaan 28,6713 BZ Ede) te wor
den ingediend, ondertekend door minstens tien 
leden, en vergezeld van een bereidverklaring van de 
kandidaat, die lid moet zijn van de vereniging en 
meerderjarig.

Op vrijdagavond 7 maart a.s. is er weer een 'inloop
avond' in het Airborne Museum voor leden van de 
Vereniging Vrienden. 'Hartenstein' is die avond open 
vanaf 19.00 uur. Het archief, de bibliotheek en het 
depot kunnen dan worden bezocht. Een uitgelezen 
gelegenheid om eens een kijkje te nemen achter de 
schermen! Verder is de avond bedoeld om onder het
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genot van een kopje koffie met elkaar van gedachten 
te wisselen.
Leden die documenten of materiaal uit hun eigen 
collectie willen meenemen om te laten zien, wordt 
verzocht van te voren contact op te nemen met W. 
Boersma, zodat voldoende tafels of vitrines beschik
baar zijn. We rekenen op een groot aantal deelnemers! 
(Wybo Boersma)

Het Airborne Museum 'Hartenstein' ontving het afge
lopen jaar 2002 meer dan 60.000 bezoekers. Dat is ca. 
7000 meer dan in het jaar daarvoor.

Arend Langenberg en Joop Bal bespreken de tekst voor de 
nieuwe audiovisuele presentatie in het Airborne Museum, 
(foto Berry de Reus)

Nieuwe audiovisuele presentatie

Dit jaar zal de wisselexpositie in het Airborne 
Museum worden gewijd aan de inzet van de Royal 
Artillery bij de Slag om Arnhem. De werktitel van de 
tentoonstelling luidt 'Vuursteun voor de Airbornes'. 
Er zal aandacht worden besteed aan de rol van de 
75 mm Pack Houwitsers, de 6-ponder en de 17-pon- 
der kanonnen, de 2 cm Polsten Gun, en mogelijk aan 
de vuursteun die vanaf 21 september 1944 werd gege
ven vanuit Nijmegen en later vanuit de Betuwe. 
Leden van de Vereniging die in het bezit zijn van 
documenten of materiaal over dit onderwerp, en die 
aan deze expositie willen meewerken, kunnen contact 
opnemen met W. Boersma. Dit kan telefonisch via het 
museum (026 3337710) of privé (0318 639633), of via 
e-mail: w.boersma@wxs.nl.
De tentoonstelling wordt op 25 april a.s. geopend en 
duurt tot 2 november 2003.

Museum over 'Schoonoord, een hospitaal in de Slag'. 
Verder werden uitgebreide bezoeken gebracht aan de 
Grebbeberg, het slagveld rond Arnhem, en het 
Airborne Museum. Op de Airborne begraafplaats 
werd door de deelnemers een krans gelegd.
Op vrijdagmiddag was het gezelschap te gast bij het 
gemeentebestuur van Renkum. De loco-burgemeester 
van Renkum, de heer Joop Verheij, gaf in zijn wel
komstwoord aan hoe de gemeente invulling geeft aan 
het speerpunt van haar toeristisch beleid, en aan de 
betekenis van het Airborne Museum voor de gemeen
te. De afsluiting van de conferentie vond plaats op 
zaterdagavond met een diner in een van de gerestau
reerde middeleeuwse kelders van Arnhem.
Een groot aantal sponsors heeft deze conferentie 
mogelijk gemaakt. De organisatie was in handen van 
het Airborne Museum. Verschillende leden van de 
Vereniging Vrienden hebben medewerking verleend 
aan de battlefield tours.
De conferentie was een succes en leverde extra pro
motie op voor het slagveldtoerisme in Nederland, en 
voor het Airborne Museum.
(W. Boersma)

hi 1991 werd in Engeland 'The Battlefields Trust' 
opgericht. Deze heeft tot doel het bekendheid geven 
aan en het bewaren van historische slagvelden, zowel 
in Groot-Brittannië als op het Europese vasteland. In 
de eerste jaren van haar bestaan heeft de Trust de 
bestaande slagvelden in het thuisland in kaart 
gebracht. Daarna is men begonnen de lokale autoritei
ten te overtuigen van het belang van die terreinen in 
hun gebied. Niet alleen uit historisch oogpunt, maar 
ook als onderdeel van toeristisch beleid. Men houdt 
nauwlettend bestemmingplannen in de gaten, en kijkt 
kritisch bij de aanleg van nieuwe wegen. Ook wordt 
bekendheid gegeven aan slagvelden door het houden 
van battlefield tours, lezingen, publicaties, bewegwij
zering, het ondersteunen van voorlichtingscentra, 
etc..
De Trust is inmiddels uitgegroeid tot een vereniging 
met enkele honderden leden. Zij heeft sinds kort, 
dank zij de nationale loterij, een fulltime medewerker 
in dienst. Het Airborne Museum is vanaf de oprich
ting lid van de Battlefields Trust.
Ieder jaar organiseert deze instelling een conferentie, 
afwisselend in Groot-Brittannië of op het Europese 
vasteland. Afgelopen jaar was die bijeenkomst van 24 
tot 27 oktober in Nederland, op het sportpark 
Papendal. Het onderwerp was: 'Battlefields on the 
Rhine, Battlefields and Tourism'. Er was een aantal 
lezingen, onder meer door luitenant-kolonel Kinkert 
van de KMA over: 'Battlefield tours als onderdeel van 
de militaire opleiding', luitenant-kolonel Brongers 
b.d. over 'De Slag om de Grebbeberg', en Captain 
Peter Starling van het Royal Army Medical Corps

De audiovisuele presentatie bij de maquette in de gro
te zaal van het Airborne Museum is onlangs geheel 
vernieuwd. De oude diaprojectoren waren totaal ver
sleten, en daarom is alles nu op DVD gezet. Het gehe
le programma, dat bestaat uit foto's, filmfragmenten 
en geluid, duurt 17 minuten, en wordt met behulp 
van een 'beamer' geprojecteerd op het grote scherm 
boven de maquette.
Het team dat dit project heeft uitgevoerd, bestond 
uit Berry de Reus, Joop Bal van Bal Bedrijfsvideo 
(gevestigd te Oosterbeek) en Gerrit Bulten van 
Burst Video uit Veenendaal. De tekst werd inge-
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Sgt. Robinson geschonken

sproken door Arend Langenberg.
Het is de bedoeling dat ook de drie kleine videopre
sentaties elders in het museum zullen worden ver
nieuwd.

Tn september 1944 woonde de familie Castendijk op 
het landgoed Ommershof, in de noordwesthoek van 
Oosterbeek. Het gebied, liggend tussen ruwweg de 
huidige Ommershoflaan en de Graaf van 
Rech teren weg, wordt tegenwoordig grotendeels 
gebruikt door het Vegetarische Verzorgingstehuis 
(het enige in Nederland) Felixoord.

Battlefield Guide 'ARNHEM, 
The Landing Grounds and 
Oosterbeek'
Onlangs verscheen dit jongste deeltje in de serie 
'Battleground Europe', door de schrijver Frank Steer 
aangeduid als 'a small guide to one part of operation 
Market Garden'. Het behandelt de beide uiteinden 
van het Oosterbeekse 'midden' van de Slag om 
Arnhem, en wel door een wandeling en drie autorit
ten. De schrijver wil (misschien wel: moet) zijn gegre- 
penheid door het Arnhem-verhaal delen. Hij maakt 
het zijn lezers vrijwel onmogelijk thuis te blijven. 
Reisadviezen vergemakkelijken het besluit tot de 
tocht naar Oosterbeek, en eenmaal daar wachten 
allerlei aanwijzinkjes om het bezoek soepel en aange
naam te laten verlopen. Bij de autoritten gaat hij naast 
zijn 'gehoor' zitten, en wijst nauwkeurig hoe te rijden 
en waar te parkeren. De gebruikte plattegronden zijn, 
voor het gemak van de bezoeker, die van de huidige 
situatie, waarop 'toen' is ingetekend. De route-aanwij- 
zingen zijn (ook) typografisch gescheiden van het 
eigenlijke verhaal, al lopen de twee wel eens in elkaar 
over.

Het Airborne Museum is enige tijd geleden in het 
bezit gekomen van de baretspeld van Sgt. Robinson 
van de Grenadier Guards. Hij had het bevel over de 
eerste tank die op woensdag 21 september 1944 over 
de Waalbrug in Nijmegen reed. Hij werd hiervoor 
onderscheiden met de Distinguished Conduct Medal.

Te hopen is dat het boekje ruimschoots zijn weg mag 
vinden tussen andere boekjes voor hetzelfde publiek. 
Het is te koop in de Airborne Museumwinkel voor 
€ 16,50.
(J. W. van Slooten)

De 15-jarige Bob Castendijk vindt in oktober of 
november 1944 in de kelder van het huis Ommershof, 
waar tijdens de Slag om Arnhem op matrassen 
gewonden werden verpleegd, veel persoonlijke bezit
tingen van Britse soldaten: foto's, brieven en ook geld. 
Zo treft hij biljetten van 1 Mark en 5 Mark aan. 
Inderdaad: Duits geld, maar wel gedrukt in het 
Verenigd Koninkrijk!

Het is een meeslepende vertelling, die hier en daar het 
voetlicht laat schijnen op enkele van de zeer vele 
acteurs op het strijdtoneel. De keuze is een persoonlij
ke, zoals de hele weergave van het gebeurde 
geschiedt aan de hand van een eigen selectie van uit
gelichte voorvallen. Daarin en in de keus van de 
geportretteerden vindt men misschien iets terug van 
de eigen, logistieke achtergrond van de verteller. 
De nauwkeurige verantwoording van de besproken 
militaire onderdelen zal aan de nieuwe bezoeker wel
licht niet geheel besteed zijn, maar maakt het verhaal 
voor hem wel echt. De uitleg van militaire uitdruk
kingen en vooral de afkortingen schiet enigszins te 
kort. Daar staat tegenover dat schrijffouten met grote 
zorg en vrijwel totaal succes vermeden zijn.
Het is niet het boekje waarop de grondige bestudeer- 
ders van 'Arnhem' (de 'slagwerkers'?) hebben zitten 
wachten. Wie weet hebben ze hier en daar op de 
inhoud wel wat af te dingen. Het gidsje heeft niet die 
hoge aspiraties, het is bedoeld als een eerste stap naar 
verdere belangstelling. Die eerste stap kan nu worden 
gedaan aan de warme hand van een gedreven vertel
ler.

Zoals de hier bijgaande afbeelding van de voorzijde 
van een van de biljetten laat zien, werd het geld uitge
geven door de 'Alliierte Militarbehörde', de geallieer
de bezettingsmacht. Het was dus blijkbaar de bedoe
ling dat de luchtlandingstroepen dit later konden 
gebruiken in het dan door de Geallieerden verslagen 
Duitsland.
Het is echter merkwaardig dat de mannen van de Ist 
British Airborne Division deze biljetten al in september 
1944 bij zich hadden. Ze hadden toch niet de opdracht 
door te stoten naar het land van onze oosterburen? 
Het verhaal rond dit bezettingsgeld is dan ook nog 
niet verteld. Veel is onduidelijk. Wie brengt licht in de 
duisternis? De redactie houdt zich aanbevolen: Jan 
van Riebeeckweg 39, 6861 BD Oosterbeek.
(Geert Maassen)
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hi huize Ommershof te Oosterbeek in oklober/november 
1944 gevonden geallieerd bezettingsgeld.
(collectie Castendijk, Gelders Archief - Arnhem)
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Roll of Honour

Excursie Normandië 2003

Radio ontvanger WS 38 Set Mk. II
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Radiozendontvanger van het type WS 38, die onlangs bij 
Driel werd opgegraven.
(foto Roland Boekhorst)

Afgelopen jaar werd bij graafwerkzaamheden bij het 
dorp Driel een radio-ontvanger van het type WS 38, 
MK. II gevonden. Bij aflevering in het Airborne 
Museum was de ontvanger, die geheel was bedekt 
met klei en roest, nog goed te herkennen. Op het eer-

Jaarverslag 2002 op internet
Het Jaarverslag van het Airborne Museum is in januari 
jl. verschenen. De Nederlandse versie is te lezen op de 
website van het museum: www.airbornemuseum.com, 
onder het hoofdstuk: 'Jaarverslag .

'Arnhem 1944, a reappraisal' by William 
F. Buckingham, verscheen bij Tempus Publishing Ltd. 
in 2002, ISBN 0 7524 1999 4, 223 pagina's, geïllus
treerd. Prijs € 23,99. Het boek is te koop in de 
museumwinkel van 'Hartenstein'.
(W. Boersma)

Het Airborne Museum organiseert van 28 mei t/m 
1 juni a.s. een Battlefield Tour naar Normandië. 
Tijdens deze vijfdaagse busexcursie worden bezoeken 
gebracht aan een groot aantal plaatsen die een belang
rijke rol hebben gespeeld op D-day (6 juni 1944) en in 
de weken daarna. De kosten bedragen € 445. 
Informatie en opgave via het Airborne Museum.

Tijdens zijn jaren geleden begonnen speurtocht naar 
gegevens over Ist Battalion, The Parachute Regiment, 
kwam ons lid Peter Vrolijk uit Rotterdam de naam 
tegen van een officier van wie het niet helemaal dui
delijk was of hij bij Arnhem vocht.
Het betrof Lieutenant John T.M. MacFadden, die oor
spronkelijk diende bij de Royal Ulster Rifles. Hij was 
dan ook een Ier, en kwam uit Belfast. Hij stierf aan 
polio in een Duits krijgsgevangenkamp op 4 oktober 
1944. Hij werd, 28 jaar oud, begraven op het oorlogs- 
kerkhof van Hannover.
Zijn naam komt niet voor in de door Jan Hey samen
gestelde Roll of Honour, de erelijst van de geallieerde 
gevallenen van de Slag om Arnhem.
Thans is het, mede dankzij door David Truesdale ver
strekte informatie, zeker dat de Ierse officier tijdens de 
gevechten in de regio Oosterbeek in september 1944 
actief is geweest, en wel als Platoon Officer (9 Platoon) 
van T-Company. Hij raakte vermoedelijk gewond in 
de nacht van de 17e op de 18e, werd krijgsgevangen 
gemaakt door de Duitsers, en kwam uiteindelijk 
terecht in Kamp XIB, Fallingsbostel.
De relevante gegevens van Lieutenant MacFadden 
zullen worden opgenomen in de eerstvolgende druk 
van de Roll of Honour.

Er komen geen nieuwe gezichtspunten in het boek 
naar voren. Allerhande kritiek op de gebeurtenissen 
hebben we vroeger ook elders kunnen lezen. Toch is 
het hier weer eens bij elkaar gezet met enkele opmer
kelijke uitspraken van de Britse schrijver. De analyse 
is helder, zonder dat achteraf met modder gegooid 
wordt.
De afgedrukte foto's zijn van een matige kwaliteit. De 
gebruikte lay-out geeft lange pagina's tekst die niet 
uitnodigen tot lezen. Jammer, want het boek is zeker 
de moeite waard. De Engelse tekst is eenvoudig 
gehouden zodat hij ook voor niet-Engelstalige lezers 
goed te volgen is.
Een ieder die een serieuze studie van de Slag om 
Arnhem maakt, kan niet om dit boek heen.

'Arnhem 1944' door
William F. Buckingham
Onlangs is in de serie 'Battles & Campaigns' het 
zevende deel verschenen: 'Arnhem 1944, a reapprai
sal ^geschreven door William F. Buckingham. Zoals 
de titel al aangeeft, wil de auteur een herwaardering 
van de Slag om Arnhem geven. Hij analyseert de 
opleiding van de Britse parachutisteneenheden en de 
le Airbornedivisie in het bijzonder, en de bevelvoe
ring voor en tijdens de slag van de verschillende com
mandanten op alle niveaus.
Na een overzicht van de overgang van losse parachu
tisteneenheden naar een volwaardig 'Wapen', en de 
inzet in Noord-Afrika, Italië en Sicilië, worden de lei
ding en de training van de divisie in 1944 besproken. 
Hierbij betrekt de schrijver ook de le Poolse 
Onafhankelijke Parachutisten Brigade. Vervolgens 
wordt het plan Market bekeken, om daarna de 
gevechtshandelingen in Arnhem en Oosterbeek te 
volgen. Hierbij wordt af en toe uitgeweken naar de 
gebeurtenissen in de Amerikaanse sectoren en de 
opmars van het 30' Korps.

airbornemuseum.com


Website over oorlogsgraven

'Nieuws van Niall'

6

Frans Ammerlaan bezig met het fotograferen van alle graf
stenen op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek, voor de 
nieuwe website over gesneuvelde Britse en Poolse militairen, 
(foto via Frans Ammerlaan)

een koerier werd uitgestuurd terwijl de mannen bij de 
brug op ongeveer dezelfde tijd via de radio met gene
raal Urquhart hadden gesproken. Bob Peatling, schrij
ver van het boek 'Without Tradition, 2 Para 1941- 
1945', verdiepte zich in dit geval en vond de 
gegevens.
Niall zou graag meer te weten willen komen over dit 
voorval, en iedereen die hierover iets kan bijdragen, 
wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met 
Niall Cherry, e-mail: niall.cherry@baesystems.com.

. ff

Onze vertegenwoordiger in Groot-Brittannië, Niall 
Cherry, vraagt onze aandacht voor het volgende. In 
het boek 'Remember Arnhem' door John Fairley staat 
in het hoofdstuk over woensdag 20 september 1944 
dat een van de laatste acties van Majoor Freddy 
Gough bij de Arnhemse Rijnbrug was het organiseren 
van een bericht overbrengen naar het divisiehoofd- 
kwartier in Hotel Hartenstein in Oosterbeek. Corporal 
Saul van het 2e Bataljon slaagde erin om lopend 
Oosterbeek te bereiken, en het bericht af te geven. 
Over dit voorval is niets bekend, en het is vreemd dat

Bijna iedereen die geïnteresseerd is in de Slag om 
Arnhem, en die beschikt over internet, kent de websi
te www.marketgarden.com. Deze site, die in 1995 
werd opgezet door Andries Hoekstra uit Arnhem, is 
inmiddels uitgegroeid tot een van de belangrijkste 
digitale bronnen van informatie over operatie Market 
Garden. De afgelopen jaren is er meer dan een miljoen 
maal naar gekeken, en in diezelfde periode ontving 
Andries meer dan 20.000 (!) reacties.
Het nieuwste project waaraan hij en zijn collega Frans 
Ammerlaan nu werken, is een website met daarop de 
gegevens van alle bij Arnhem gesneuvelde Britse en 
Poolse militairen.
Het is de bedoeling dat op de site van iedere gesneu
velde een foto van zijn grafsteen wordt getoond en, 
indien die beschikbaar is, een portretfoto. Op die 
manier, zo verklaren de initiatiefnemers, krijgen de 
gesneuvelden 'een gezicht', en worden ze minder 
anoniem. Daarnaast worden zoveel mogelijk gege
vens over de personen opgenomen. Frans Ammerlaan 
heeft inmiddels een groot deel van de grafstenen op 
de Airborne Begraafplaats vastgelegd met een digita
le camera. Meer hierover in de volgende Nieuwsbrief.

ste gezicht leek hij vrijwel compleet, maar wat los 
materiaal miste. De conditie bleek nog opmerkelijk 
goed, als we in aanmerking nemen dat het apparaat 
bijna 60 jaar in de grond had gelegen.
Nadat de radio-set was gedroogd, werd de klei ver
wijderd en het apparaat geïnspecteerd. Voorzichtig, 
om schade te voorkomen, is hij millimeter voor milli
meter met een klein kwastje schoongemaakt. Daarbij 
kwam ook de oorspronkelijke kleur groen weer 
tevoorschijn. De draaiknoppen waren met water 
gemakkelijk schoon te maken waardoor de teksten 
weer zichtbaar werden. De schroefjes konden we 
voorzichtig losmaken, zodat de knoppen eraf konden. 
Hierdoor was het mogelijk om de asjes van de draai
knoppen te smeren zodat deze weer gangbaar waren. 
In het toestel zelf konden we niets conserveren aange
zien het huis van de set dusdanig was beschadigd dat 
we het inwendige niet uit zijn omhulsel konden halen. 
Het was wel mogelijk om de binnenkant te behande
len met een speciale spray, waardoor verder verval 
wordt tegengegaan.
Het gevonden toestel moet zijn gebruikt door de 
Polen die vochten bij Driel, tijdens of net na de Slag 
om Arnhem. Bij dit type MK. II was het snoer van de 
keelmicrofoon en de koptelefoon op de rand van het 
draagstel gemonteerd. Hierdoor ontstond op dit punt 
vaak een kabelbreuk. Latere types zijn aangepast, en 
daarbij kwam de kabel rechtstreeks uit het toestel, 
waardoor breuken minder voorkwamen.
Ten tijde van de Slag om Arnhem was dit type radio- 
zendontvanger eigenlijk al verouderd. De meeste WS 
38 sets MK. II waren toen al vervangen door een ver
beterd type.
De WS 38 set was ontworpen voor korte-afstand-com- 
municatie tussen infanterie. Hij is ook gebruikt voor 
communicatie tussen infanterie en tankbemanningen. 
De set was waterdicht, en bestond uit: de set zelf in 
een draagstel, antennes, batterijen in een tas, een 
hoofdtelefoon, en een keelmicrofoon. Het geheel 
werd gedragen en bediend door één persoon. 
Technische specificaties: 
Systeem : AM R/T 
Frequency : 7.3 - 9 Mhz
Bereik : 800 meter - 3200 meter
Batterijen : HT/LT 150/3V
Gewicht: MK. II set in draagstel: 7 1b (bijna 3,5 kilo). 
De gerestaureerde set is voorlopig tentoongesteld in 
de aanwinstenvitrine in de grote zaal van het 
Airborne Museum.
(Roland Boekhorst, behoudsmedewerker)
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Over de beide bovengenoemde onderwerpen zijn wel 
wat historische gegevens bekend, maar het naadje 
van de kous bepaald nog niet. Een ieder die meent 
ook maar iets te weten over Flakstellingen en een 
neergestort Duits jachtvliegtuig in de Rosandepolder, 
wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met 
Philip Reinders, Margrietstraat 4, 6991 XH Rheden; 
tel. 026 4954563 (idem fax) of via email abrg.rein- 
ders@12move.nl
(Geert Maassen)

nabijgelegen, overigens toen niet meer in werking 
zijnde, steenfabriek. Het fundament is niet verwij
derd, maar wordt door het waterschap ter plekke 
gehandhaafd als een soort monumentje.

'De Slag om de Ginkelse Heide'
Onder bovenstaande titel verscheen onlangs een 
boek, geschreven door de in Ede woonachtige histori
cus Carel Verhoef.
De strijd van de Britse en Poolse 'Airbornes' bij de 
Arnhemse verkeersbrug en in de Oosterbeekse 'peri
meter' is genoegzaam bekend. Dat geldt veel minder 
voor hetgeen zich gedurende de eerste dagen van 
Operatie Market Garden afspeelde op de Ginkelse

Nieuwe studiegroep
Van ons lid Frank van Lunteren ontvingen wij het vol
gende bericht.
'Op 22 augustus 2001 werd door Fred Baldino, James 
McNamara en mijzelf de 'American Dutch Airbome 
Research Group' (ADARG) opgericht. De vice-voor- 
zitter is Fred Baldino. Hij was korporaal in de A 
Compagnie, 504e Parachutisten Regiment. De voor
zitter is James McNamara. Zowel de voorzitter als de 
vice-voorzitter woont in de Verenigde Staten.
Het doel van deze nog jonge studiegroep is het uit
voeren van onderzoek naar de geschiedenis van de 
82e en 101e Amerikaanse Airborne Divisies, de 1ste 
Britse Airborne Divisie en de 1ste Poolse 
Parachutisten Brigade.
De groep telt 11 leden, zeven in de VS en vier in 
Nederland. Wie meer wil weten over deze studie
groep kan contact opnemen met Frank van Lunteren, 
macfrank82@hotmail.com (email).

Bij het afgraven door het Waterschap Vallei & Eem 
van een dijkje in de buurt van de rivier, kwamen de 
restanten tevoorschijn van een Duitse luchtafweer- 
stelling. Het betrof in ieder geval twee Flakposities, 
die goed herkenbaar zijn op geallieerde luchtfoto's 
van vóór 17 september 1944.
Op een van de twee plekken werd onder andere een 
vloertje gevonden dat blijkbaar werd gelegd met 
behulp van klinkers die afkomstig waren van de

De Rosandepolder in Oosterbeek, het uiterwaarden- 
gebied tussen de Rijn en de Benedendorpsweg, heeft 
enige maanden geleden enkele opzienbare vondsten 
aan de openbaarheid prijsgegeven, die een tipje van 
de sluier oplichten van gebeurtenissen uit de periode 
1940-1945.

Paul Vroemen overleden
Wij ontvingen het bericht dat op 13 november jl. is 
ovei eden ons lid Paul Vroemen. Paul was een bekend 
Arnhem-histoncus'. Hij maakte als jongen de Slag 

om inhem van nabij mee, en die gebeurtenissen 
maakten diepe indruk op hem. Na de oorlog begon hij 
met^ het verzamelen van boeken, documenten en 
foto s over dit onderwerp. Een groot deel van de door 
hem bijeengebrachte persoonlijke dagboeken werd 
gepubliceerd in het boek dat hij samen met de journa
list C.A. Dekkers schreef onder de titel 'De Zwarte 
Herfst' (De Gooise Uitgeverij, Weesp, 1984).
Zijn uitgebreide en belangwekkende documentatie- 
en fotocollectie werd op uitdrukkelijk verzoek van 
Paul beschikbaar gesteld aan het Gemeentearchief 
Renkum. Dit archief maakt inmiddels onderdeel uit 
van het Gelders Archief te Arnhem. Aldaar, op het 
adres Markt 1, is de Collectie Paul Vroemen te raad
plegen.

Korte tijd na de bovengenoemde vondst werden bij 
andere reguliere graafwerkzaamheden overblijfselen 
van een Duits jachtvliegtuig uit de grond gehaald. Het 
betrof een locatie relatief dicht bij huizen aan de zuid
kant van de Benedendorpsweg. Waar eerst werd 
gedacht aan een Focke Wulf FW-190, waarvan bekend 
was dat een dergelijk toestel in de polder was neerge
stort, bleek het later een Messerschmitt Me-109 te zijn. 
Onder meer werden delen van de cockpit, de propel
ler en het staartwiel bloot gelegd. Uiteindelijk werden 
deze voorwerpen dankzij een prima samenwerking 
tussen het Airborne Museum en het Museum 
Vliegbasis Deelen, overgebracht naar het pand 
Hoenderloseweg 10 te Arnhem. Daarin, op de Kop 
van Deelen, huist het laatstgenoemde museum.

||

Philip Reinders toont een Duitse helm, die hij in 2002 vond 
bij het opgraven van een Duitse luchtafiueerstelling in de 
Rosandepolder te Oosterbeek.
(foto Berry de Reus)

WO2 en de Rosandepolder

mailto:abrg.rein-ders@12move.nl
mailto:macfrank82@hotmail.com
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Oproep
Van ons lid John Sliz ontving wij de volgende oproep.
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Het adres van John Sliz is: 24 Brauburn Avenue, 
Etobicoke, MGP 273, Ontario, Canada. Zijn e-mail 
adres is: thesliz@hotmail.com.

Themadag Museum
Vliegbasis Deelen

'De Slag om de Ginkelse Heide, 17 en 18 september 
1944' door C.E.H.J. Verhoef, verscheen in 2002 bij 
Uitgeverij Aspekt in Soeslerberg. Het boek telt 
124 pagina's, is geïllustreerd met foto's en kaarten, en 
kost € 12,98.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Philip 
Reinders, Margrietstraat 4, 6991 XH Rheden, of op de 
site van de Arnhem Battle Research Group, 
http://www.arnhembattle.com.'

'Voor leden van de Vereniging Vrienden van het 
Airborne Museum wil ik op 14 juni a.s. een themadag 
organiseren in het museum op Deelen. In verband 
hiermee wil ik een oproep doen aan Vrienden die 
onderzoek doen naar een bepaald aspect van de Slag 
om Arnhem. Dit kan zijn naar een specifieke eenheid 
van Engelse, Poolse of Duitse zijde, of naar een ander 
onderwerp met betrekking tot deze militaire operatie.

Een aantal mensen heb ik al benaderd, en deze hebben 
hun medewerking toegezegd. Maar het is natuurlijk 
leuker als er nog meer zouden willen meewerken. Hel 
is een mooie kans om andere geïnteresseerden te laten 
zien wat voor onderzoek je doet, en wie weet kun je 
met andere speurneuzen gegevens uitwisselen. 
Voor niet-onderzoekers onder ons is het een kans om 
eens te zien wat deze mensen doen, daarover met 
elkaar te praten, en misschien eikaars vragen te beant
woorden.
Op vertoon van hun lidmaatschapskaart betalen 
leden van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum vier euro toegang. Hierbij is inbegrepen de 
toegang tot het museum, een rondleiding, en een kop 
koffie met een plakje cake. In het museum op Deelen 
is o.a. een grote tentoonstelling over de in de septem
berdagen van 1944 bij Arnhem gebruikte zweefvlieg
tuigen te zien.

Heide ten oosten van Ede. Daar landden op 18 sep
tember 1944 de parachutisten van de 4e Parachutisten 
Brigade onder commando van brigade-generaal John 
Hackett. Deze dropping duurde welgeteld niet veel 
langer dan negen minuten, en was slechts een onder
deel van alle militaire activiteiten die op en rond deze 
Edese heide hebben plaatsgevonden.
Het een dag eerder bij Renkum gelande 7e Bataljon, 
The King's Own Scottish Borderers, dat tot taak had 
het droppings terrein bij Ede te beschermen, was daar 
in de middag van 17 september al gearriveerd, en in 
de vooravond slaags geraakt met enkele afdelingen 
Duitse militairen en een bataljon Nederlandse SS-ers.

'Op dit moment ben ik bezig met een onderzoekspro
ject naar de rol van de 20e en 23e Royal Canadian 
Engineers gedurende operatie 'Berlin'. Dit was de 
operatie waarbij in de nacht van 25 op 26 september 
1944 het restant van de le Britse Airborne Divisie van
uit de 'Perimeter' in Oosterbeek over de Rijn werd 
geëvacueerd. Graag zou ik in contact willen komen 
met veteranen van deze eenheden en met veteranen 
van de le Britse Airborne Divisie, die deze terugtocht 
meemaakten. Hun verhalen wil ik graag vastleggen. 
Ook ben ik op zoek naar rapporten en verslagen over 
deze operatie. Het is de bedoeling dat het resultaat 
van dit onderzoek wordt gepubliceerd.'

In de meeste boeken over operatie Market Garden 
wordt aan deze episode hoogstens een enkele alinea 
gewijd. Aan de hand van officiële geallieerde, Duitse 
en Nederlandse documenten, verslagen van deelne
mers, literatuur en situatieschetsen, geeft Verhoef in 
zijn boek een gedetailleerd beeld van de bijdrage die 
het 7e Bataljon, The King's Own Scottish Borderers en 
de 4e Para Brigade aan de Slag om Arnhem hebben 
geleverd, vóór zij bij de gevechten in Arnhem en 
Oosterbeek werden betrokken. Tevens worden in kort 
bestek de achtergronden van de strijd belicht. Het 
boek is gebaseerd op het gelijknamige artikel dat in 
2001 werd gepubliceerd in het 3e 'Bulletin van de 
Tweede Wereldoorlog'. Met behulp van de meest 
recente literatuur, documentatie en persoonlijke rap
porten, is het onderwerp verder uitgediept.
In zijn dankbetuiging spreekt de auteur zijn grote 
waardering uit voor de hulp die hij heeft gekregen 
van drs. A. Groeneweg OBE en andere medewerkers 
van de Airborne Museum, onder wie met name de 
heer R.N. Sigmond, van wiens persoonlijk archief een 
zeer dankbaar gebruik is gemaakt.

Van ons lid Philip Reinders ontvingen wij het volgei 
de bericht over zijn particulier initiatief:

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 werd gemaakt bij het vertrek op de vliegbasis 
Soesterberg.
(foto via Peter Steenhuis)

mailto:thesliz@hotmail.com
http://www.arnhembattle.com.'
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Berry zorgde de eerste jaren bijna in z'n eentje voor de 
dagelijkse gang van zaken in het museum. In de loop 
der tijd werden deze taken zo uitgebreid dat het
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Tijdens de receptie in het Airborne Museum ter gelegenheid 
van hun 25-jarig jubileum op 9 mei 2003, worden Berry de 
Reus en Els Catersels gefeliciteerd door de Renkumse wet
houder Chr. van Waveren (links).
(Foto: Robert Voskuil)

Het e-mail adres van de Nieuwsbriefredactie is 
vvamredactie@planet.nl.

Op 11 mei 1978 opende generaal-majoor R.E. Urquhart 
het nieuwe Airborne Museum in Huize Hartenstein. 
Vanaf 1949 was het museum gehuisvest geweest in 
een deel van Kasteel Doorwerth, als onderdeel van de 
Stichting voor Heemkunde. In de loop der jaren groei
de de collectie gestaag zodat lang niet alles kon wor
den tentoongesteld en er steeds meer materiaal in 
opslag moest. Ook voldeed de presentatie niet meer 
aan de eisen van de tijd. In 1977 werd besloten het 
museum naar het voormalige hotel Hartenstein in 
Oosterbeek te verplaatsen. Hiervoor werd de nieuwe 
'Stichting Airborne Museum' opgericht. In haar 
huidige vorm bestond het Airborne Museum 
'Hartenstein' op 11 mei jl. dus 25 jaar.

Sinds enige tijd heeft de Vereniging Vrienden een 
eigen ruimte in het Airborne Museum. Daarin is nu 
ook de redactie van de Nieuwsbrief gevestigd met een 
computer, en e-mail- en internetfaciliteiten. De aan
schaf van de apparatuur is gebeurd in samenwerking 
met de Stichting voor Heemkunde in de gemeente 
Renkum, een organisatie die zich bezighoudt met het 
bestuderen van de geschiedenis van de gemeente in 
de ruimste zin des woords, en het uitdragen van deze 
kennis. Het kwartaalblad van deze stichting wordt nu 
ook in deze ruimte geredigeerd.

Ad van Veggel doet sinds 1978 de financiële admini
stratie van het museum. Aanvankelijk was dit een 
relatief eenvoudig systeem, maar het is in de loop der 
jaren uitgegroeid tot een gecompliceerde computerge- 
assisteerde boekhouding. Ook heeft hij in de periode 
1993-1994 de gehele boekhouding voor de renovatie 
van het museum verzorgd.

noodzakelijk was het werk over meer mensen te 
verdelen. Tegenwoordig beschikt het museum over 
een uitgebreide staf. In de afgelopen 25 jaar hebben 
honderden bezoekers Berry Ieren kennen als een 'spin 
in het museum-web'. Vele prominente bezoekers en 
veteranen heeft hij met raad en daad bijgestaan.

In 1978 kwam Berry de Reus in dienst van de Stichting 
Airborne Museum. Drie vrijwilligers die eveneens in 
datzelfde jaar begonnen: Ad van Veggel als admini
strateur, Wim de Ruijter voor de verzorging van alle 
foto's in het museum en Els Catersels voor kassa en 
winkel, zijn nu ook nog steeds bij het museum 
werkzaam.

Wim de Ruijter heeft vanaf het begin alle foto's 
gemaakt voor de vaste expositie. In de afgelopen 
25 jaar heeft hij meer dan 2500 fotografische 
afdrukken gemaakt, duizend voor de vaste expositie 
en de rest voor veertien thema-tentoonstellingen. 
Daarbij zijn nog niet de foto's geteld voor een groot aan
tal publikaties. Wim is daarnaast vele jaren bestuurs
lid geweest van de Vereniging Vrienden van het 
Airborne Museum.
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Afscheid van de voorzitter van 
de Stichting Airborne Museum

In Memoriam:
Jhr. ir. Herman Alexander Roëll

Excursie naar Hamminkeln 
op 4 oktober a.s.

van de tentoonstelling is vooral 
de verschillende boeken die in

en vocht bij de oude

Opening tentoonstelling
Op donderdagmiddag 24 april jl. werd in het 
Airborne Museum de tentoonstelling 'Vuursteun aan 
de Airbornes' geopend. Dit gebeurde door Captain 
P.W. Wilkinson. Peter Wilkinson was tijdens de slag 
Command Post Officer van 3rd Battery Airlanding

Op zaterdag 4 oktober a.s. organiseert de Vereniging 
Vrienden een excursie naar het gebied rond 
Hamminkeln in Duitsland, waar op 24 maart 1945 de 
laatste grote luchtlandingsoperatie uit de Tweede 
Wereldoorlog plaatsvond. In mei 1995 maakten wij 
voor het eerst een 'battlefield tour' naar dit gebied, waar 
o.a. de 6e Britse Airborne Divisie zware slag leverde. Op 
veler verzoek herhalen wij deze tocht. In het volgende 
nummer van de Nieuwsbrief zullen alle gegevens over 
programma en kosten worden opgenomen.

Een week voor zijn 77e verjaardag is Lex Roëll in zijn 
woonplaats Waalre op 22 november 2002 vredig 
ontslapen.
Door zijn ziekte in de laatste jaren vielen steeds meer 
functies weg. Hij had het er soms erg moeilijk mee 
omdat hij nog zo graag allerlei facetten van 'Arnhem' 
verder wilde uitdiepen.
In zijn jeugd woonde hij op de 'Bornshoeve' in 
Schaarsbergen, waar hij na de luchtlandingen van 
september 1944 geconfronteerd werd met de ver-

Els Catersels is begonnen als vrijwilligster bij de kas
sa. De kaartverkoop was toen nog eenvoudig. 
Tegenwoordig is er een geavanceerd kassasysteem 
met daaraan gekoppeld een uitgebreide winkel. De 
bediening van de verschillende audiovisuele syste
men in het museum wordt ook vanuit de ruimte van 
de kassa verzorgd, evenals het beantwoorden van de 
telefoon.
Op 9 mei jl. kregen de jubilarissen een receptie aan
geboden in het Airborne Museum. Daarbij werden ze 
o.a. toegesproken door de stichtingsbestuursleden 
Wybo Boersma en Wim Duyts, en door wethouder 
Van Waveren. Een groot aantal mensen maakte van 
de gelegenheid gebruik om de jubilarissen te 
feliciteren met hun 25-jarige dienstverband. Ook het 
bestuur van de Vrienden was vertegenwoordigd, en 
overhandigde namens de vereniging alle vier een 
cadeau.
(Wybo Boersma)

Op 1 april jl. is de voorzitter van de Stichting Airborne 
Museum, de heer drs. J.W.A.M. Verlinden, burge
meester van Renkum, met pensioen gegaan. De 
statuten van de stichting geven aan dat een vertegen
woordiger van het college van burgemeester en 
wethouders van Renkum in het bestuur zitting heeft. 
Dit was de heer Verlinden, die door het stichtings
bestuur tot voorzitter gekozen werd. Bij het beëindi
gen van zijn burgemeesterschap, eindigde ook dat 
voorzitterschap. Bijna 17 jaar was hij het gezicht van 
het museum. Bij veel officiële plechtigheden vertegen
woordigde hij zowel de gemeente als het museum. 
Onder andere bij Airborne Herdenkingen, met als 
hoogtepunt de 50sle in 1994. Als voorzitter was hij 
gastheer bij bezoeken aan het museum van leden van 
het Nederlandse en Britse koningshuis, ambas
sadeurs, militaire attachés en vele anderen, waaron
der vooral de veteranen. Bezoeken die onze voorzitter 
op het lijf geschreven waren. Wat velen vaak niet 
gemerkt hebben was zijn enorme inzet voor het mu
seum achter de schermen. Bij de fondswerving voor 
de renovatie 1993/1994 werden door hem deuren 
geopend die anders gesloten bleven.
We willen vanaf deze plaats de scheidende voorzitter 
bedanken voor al het werk dat hij in die jaren gedaan 
heeft, en wensen hem en zijn echtgenote nog vele 
jaren in goede gezondheid toe. Met ingang van 
23 april 2003 is bestuurslid Mr. J.W. van Slooten 
voorzitter van de Stichting Airborne Museum. De 
penningmeester, de heer M.D.M. Rutte, is onlangs 
opgevolgd door de heer P.H. Tirion uit Oosterbeek. 
(Wybo Boersma)

Light Regiment Royal Artillery, 
kerk in Oosterbeek-Laag.
De expositie geeft een overzicht van de inzet van de 
Royal Artillery tijdens de Slag om Arnhem. Hierbij 
wordt de rol van het Airlanding Light Regiment 
R.A , van de lc en 2e Airlanding Anti-Tank Battery en 
van de artilleriesteun vanuit de Betuwe door een
heden van 30 Corps belicht. Ook de rol van de anti- 
tankeenheden die tot de 'airlanding -bataljons be
hoorden, wordt zoveel mogelijk uit de doeken 
gedaan.
Bij het samenstellen 
gebruik gemaakt van 
de loop der jaren over de artillerie gepubliceerd zijn. 
Helaas ontbreken nogal wat gegevens over de inzet 
van vooral de 17- en 6-ponder anti-tankkanonnen. De 
samenstellers hebben echter geprobeerd zo volledig 
mogelijk te zijn. Bij de getoonde foto's, ruim 80, zijn 
ook verschillende minder bekende te zien.
Verschillende leden van de Vereniging Vrienden 
hebben weer materiaal uit hun collectie voor deze 
expositie uitgeleend aan het museum.
Een buitenbeentje in de expositie is de nieuwe 
'Polsten gun' die het museum met financiële steun 
van de Vrienden aangekocht heeft. Helaas was het 
niet mogelijk hem vóór de opening uit Engeland te 
krijgen, maar nu is hij opgesteld op de eerste 
verdieping in de kamer naast de maquette van de 
Rijnbrug. Twee van deze stukken geschut maakten 
deel uit van de bewapening van het Reconnaissance 
Squadron. Of ze ook daadwerkelijk ingezet zijn, is 
niet zeker. In de volgende nieuwsbrief zal uitgebreid 
aandacht worden besteed aan dit kanon.
De expositie is tot 4 november a.s. in het museum te 
zien.
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'B Company arrived'
de Slag
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Bij de presentatie van 'B Company arrived' signeert David 
van Buggenum een aantal exemplaren van zijn boek. 
(Foto: Renkum, 26 april 2003; Bob Gerritsen)

Buggenum. David, die in 1963 uit Nederlandse ou
ders werd geboren in Fcrth, West Australië, woont 
sinds 1970 in Arnhem. Zijn ouders, die daar 
gedurende de oorlogsjaren hadden gewoond, konden 
uit eigen ervaring vertellen wat zich in en na septem
ber 1944 had afgespeeld rondom de Gelderse hoofd
stad. Nadat hij zich op 16-jarige leeftijd begon te inte
resseren voor de lokale geschiedenis gedurende de 
periode 1940-1945, richtte David zijn aandacht op een 
relatief kleine groep van ruim 100 Britse parachutis
ten. Dit waren de manschappen van B Company, 
2nd Parachute Battalion, die in september 1944 tijdens 
de Slag om Arnhem onder andere bij de Rijnbrug had
den gevochten. Via een van hen, Sid Fisher, zou hij in 
de daaropvolgende jaren vele veteranen van die com
pagnie schrijven, ontmoeten en interviewen.
Daarnaast verkreeg hij informatie van Nederlanders 
die betrokken waren geweest bij de gebeurtenissen, 
en verzamelde hij Duitse verhalen die de invalshoek 
van 'de vijand' belichten. Geïnteresseerd in vooral de 
persoonlijke belevenissen, aangevuld met foto's, 
kaarten en documenten, schreef David van 
Buggenum het boek 'B Company arrived'.

Er is nog steeds veel te vertellen over de Slag om 
Arnhem. Dat blijkt ook nu weer uit 'B Company 
arrived', het boek over B company, 2nd Parachute 
Battalion, the Parachute Regiment. Het is in het 
Engels geschreven door David G. van Buggenum, een 
Vriend van het Airborne Museum. Wie wilde weten 
hoe het ging met de tocht naar en de strijd rond de 
Arnhemse verkeersbrug, kon dat o.a. lezen bij 
Urquhart, Frost, Hibbert, Mackay, Mckee, Sims, 
Powell, Kershaw, Peatling, Ryan en Middlebrook, en 
enkele Nederlandse schrijvers. Echter, B Company, 
die toch zo'n 13% uitmaakte van de Britten bij de 
brug, wordt in die publicaties amper genoemd.

In 1999 gaf onze vereniging de vierde, gewijzigde 
druk uit van de door Jan Hey samengestelde Roll of 
Honour van de Slag om Arnhem. Van die erelijst der 
(geallieerde) gevallenen zijn nog maar enkele exem
plaren in de verkoop, dus de echte verzamelaars en 
liefhebbers moeten snel zijn.
Het bestuur van de Vrienden heeft besloten dat ge
start kan worden met de voorbereidingen voor de pu
blicatie van de vijfde druk. Daartoe zijn al weer de 
nodige aanvullingen en correcties verzameld.
Lezers van dit blad die zinvolle gegevens kunnen 
aandragen voor de nieuwe uitgave van de Roll, wordt 
verzocht dit kenbaar te maken. Die reacties kunnen 
bestaan uit het doorgeven van fouten in de vierde 
druk of bijvoorbeeld het aandragen van nadere infor
matie over de locatie en de omstandigheden waaron
der iemand is gesneuveld.
Desbetreffende berichten worden met belangstelling 
tegemoet gezien door Geert Maassen, Jan van 
Riebeeckweg 39, 6861 BD Oosterbeek.
E-mail wamredactie@planet.nl.

Lid van de vereniging schrijft 
compagniesgeschiedenis
Op 26 april jl. verscheen hel boek 'B Company 
arrived', dat werd geschreven door ons lid David van

schrikkingen van de oorlog. Samen met zijn broers 
zoigde hij er onder andere voor dat de in die om
geving omgekomen geallieerde vliegers en 'air 
despatchers' begraven werden. Hij zou van zijn oor
logservaringen nooit meer helemaal loskomen. 
Na beëindiging van zijn carrière in Italië, verhuisde 
hij naar Waalre, en kreeg hij de gelegenheid om veel 
contacten in Arnhem en Oosterbeek te vernieuwen. 
Via Henk Tiemens in Arnhem leerde ik hem kennen, 
en gedrieën besteedden we talloze uren aan recon
structies van vliegtuigcrashes, het bepalen van veld- 
graf-locaties van gesneuvelden enz.. Met passie en 
een tomeloze energie verrichtte Lex eerst in Noord- 
Brabant veel 'veldwerk' om oplossingen te vinden 
voor gevallen die tot dan toe onbekend dan wel vaag 
gebleven waren. Dit resulteerde naderhand in diverse 
positieve identificaties van vliegers, die in de laatste 
editie van de Roll of Honour zijn geboekstaafd. 
Lex maakte een diepgaande studie van de vliegbe
wegingen van de Royal Air Force tijdens operatie 
Market Garden, en de rol die bij de bevoorrading uit 
de lucht was toebedeeld aan mannen van het Royal 
Army Service Corps (RASC): de z.g. 'air despatchers'. 
Hij was tevens nauw betrokken bij de oprichting van 
het monument voor de daarbij omgekomen mili
tairen, alsmede bij de identificatie van enkele onbek
enden van het RASC.
Voor al deze hooggewaardeerde activiteiten kreeg hij 
een Honorary Membership van de Arnhem 1944 
Veterans Club en de Air Despatch Association.
Wij zullen zijn inspirerende persoonlijkheid 
vriendschap erg missen.
(Jan Hey)
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‘315 Troop Carrier Group'

Monument voor de RAF

Vrijwilligers gevraagd

4

Het boek is, zoals we gewend zijn, mooi door R.N. 
Sigmond Publishing uitgevoerd, met vele illustraties 
en goed kaartwerk, en leest prettig. Hel boek heeft 160 
pagina's, kost € 24,50 en is verkrijgbaar bij het 
Airborne Museum, de Oosterbeekse boekhandelaren, 
en het Gelders Archief te Arnhem.
(Okko Luursema)

Naschrift van de redactie: Het bestuur van de 
Vereniging Vrienden steunt van harte dit initiatief tot 
de plaatsing van een gedenkteken voor de RAF, en 
heeft dit inmiddels aan de heer Reinders laten weten.

j om Arnhem een Stirling 
hebben we vorig jaar sep-

Ons Amerikaanse lid George F. Cholewczynski, 
auteur van het boek 'Poles Apart', dat in 1990 in 
Nederland verscheen onder de titel 'De Polen van 
Driel', leidt sinds enige tijd de uitgeverij Walka Books 
in New Orleans. Bij deze uitgeverij verscheen kort 
geleden het boek 'Airborne Troop Carrier Three-One- 
Five Group', door William L. Brinson. Deze 
Amerikaanse 'troepentransportgroep' werd opgericht 
in februari 1942, en vertrok in november van dat jaar 
naar Engeland. Het boek verhaalt over de periode 
waarin van verschillende Britse bases werd geope
reerd, en over de operaties waaraan werd deel 
genomen, zoals o.a. Sicilië, D-Day, Arnhem en de 
Rhine Crossing. De Group dropte op 18 september de 
4e Parachutistenbrigade, en drie dagen later de Poolse 
Para Brigade bij Driel.
Naast algemene rapporten staan in deze uitgave veel 
interessante persoonlijke verslagen. Dit zeer lezens- 
waardige boek, dat is voorzien van kaarten en (voor 
het merendeel onbekende) foto's, werd uitgegeven bij 
WALKA, P.O. Box 56307, New Orleans LA 70156, 
USA, walka44@msn.com. Het boek wordt voor de prijs 
van € 27,50 verkocht in het Airborne Museum.

Het Airborne Museum vraagt vrijwilligers die bereid 
zijn om af en toe de verkoopstand van het museum te 
bemensen tijdens evenementen, zoals Open Dagen 
van Defensie, herdenkingen, wandeltochten, etc. Het 
eerstvolgende evenement waarvoor mensen worden 
gevraagd, is de Airborne Wandeltocht op 6 september 
a.s. Bent u bereid en beschikbaar voor die dag of voor 
andere dagen, neemt u dan even contact op met 
W. Boersma of B. de Reus in het Airborne Museum 
(026 3337710).

School staat, is tijdens de Slag 
neergestort. In het gebouw 1 ,
tember twee posters met informatie en foto's van het 
betreffende vliegtuig opgehangen. De kinderen kun
nen nu lezen wat er is gebeurd op de plaats waar hun 
school staat. Uit gesprekken met de directeur van de 
school werd het idee geboren om op deze plaats een 
gedenkteken neer te zetten, als eerbetoon aan de 
Royal Air Force. Het schoolbestuur vond het een goed 
plan, en adviseerde om een eenvoudige stenen pilaar 
te plaatsen, met ongeveer dezelfde vorm als de zuil
tjes die op verschillende locaties in Arnhem en 
Oosterbeek staan.
Inmiddels hebben we diverse organisaties benaderd, 
waaronder de Arnhem 1944 Veterans Club, en iedereen 
is positief over het idee. Het plan wordt nu verder uit
gewerkt. Iedere vorm van steun is welkom. Wilt u 
meewerken aan dit project, neemt u dan contact op met 
Philip Reinders, Margrietstraat 4, 6991 XH Rheden.'

Van Buggenum neemt ons mee via de persoonlijke 
verhalen van para's, Duitse tegenstanders en 
Nederlanders, en weet zo heel goed de strijd met alle 
emoties te schetsen. We ontmoeten de bekende 
fotograaf Sem Presser. Door verhalen van alle zijden 
met elkaar te confronteren, geeft de auteur goed 
inzicht in het verloop, gezien vanuit vriend en vijand. 
Het uitstekende uitzoekwerk met interessante analy
ses en overzichten wekt bewondering.
Van Buggenum heeft een spannende historie 
geschreven met veel menselijke diepte. Prachtige 
voorbeelden hiervan zijn het dagboek van luitenant 
Levien, de verhalen van soldaat Izzard, en de 
Nederlandse gids Jan-Louis Locht.

Van de 'Arnhem Battle Research Group' ontvingen 
wij de volgende verzoek:
'In onze tentoonstelling over de Royal Air Force 
bevoorradingsvluchten tijdens de Slag om Arnhem, 
die in september van het vorig jaar werd gehouden in 
het gemeentehuis in Oosterbeek, hebben wij de 
bezoekers gevraagd om hun mening te geven over 
een mogelijk monument/gedenkteken voor de 
bemanningsleden van deze vluchten. Dit omdat een 
dergelijk monument nog niet bestaat. Van de mensen 
die het bezoekersregister tekenden, was 99% positief 
over dit voorstel, en de meesten tekenden daarbij aan 
dat zo'n gedenkteken er al lang had moeten zijn. 
Soms krijgen wij vragen van voormalige RAF-beman- 
ningsleden of hun nabestaanden waar bloemen kun
nen worden gelegd ter herinnering aan de inzet van 
de Britse luchtmacht bij Arnhem. Deze mensen 
moeten dan worden verwezen naar het Airborne 
Monument tegenover 'Hartenstein' of naar het Air 
Despatch monument vlakbij de Airborne 
Begraafplaats. Een speciaal monument voor de RAF 
ontbreekt, terwijl hun rol toch van zoveel belang is 
geweest.
Op de plaats in Doorwerth waar nu de Rehoboth

Dit boek maakt dat helemaal goed en vertelt het alle
maal!
B Company was en route de bataljonsreserve, en had 
als taak het nemen en houden van de pontonbrug. We 
volgen het hoofdkwartier en het 4e, 5e en 6e peloton 
van het vertrek uit Engeland op de 17e september en 
de aankomst op de droppingszone bij Heelsum, via 
de 'Lion-route' van het 2e bataljon naar de brug. We 
maken de schermutselingen mee bij station 
Oosterbeek-Laag, het oponthoud bij de pontonbrug, 
en gevechten bij het Roermondsplein, in het centrum 
van Arnhem en rond de brug. We zijn bij het onder
duiken, de evacuatie, de hospitalisering en de krijgs
gevangenschap van een aantal van hen.

mailto:walka44@msn.com
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Op 1 augustus jl. overleed in Oosterbeek op 98-jarige 
leeftijd Mr. Jan ter Horst. De heer Ter Horst, die jaren
lang een advocatenpraktijk in Arnhem had, was een 
bekende persoonlijkheid die veel voor het sociale, cul
turele en politieke leven in de regio en ook daarbuiten 
heeft betekend.

| Redactie:
Drs. R.P.G.A. Voskuil
C.vanRoekel
G.H. Maassen jr. (026) 334 01 42

]nn ter Horst en generaal Urquhart tijdens de eerste 
Airborne Herdenking in september 1945.
(foto: collectie R. Voskuil.)
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Direct na de oorlog werd de heer Ter Horst benoemd 
tot waarnemend burgemeester van de gemeente 
Renkum, een functie die hij tot in 1946 vervulde. 
Omdat het gemeentehuis op het landgoed Bato'swijk 
was verwoest, werd tijdelijk onderdak gevonden in 
Hotel de Bilderberg.
Op een dag in september 1945 hoorde Jan ter Horst 
dat generaal Urquhart (een jaar eerder commandant 
van de geallieerde luchtlandingsdivisie) met een aan
tal officieren op een informeel bezoek was in 
Oosterbeek. Zij bezochten op dat moment de nog in 
aanleg zijnde Airborne Begraafplaats. Jan ter Horst 
stapte op zijn fiets, en toen hij de auto's met de Britse 
officieren de Stationsweg op zag rijden, zette hij zijn 
rijwiel dwars over de weg om de stoet te stoppen. 
Generaal Urquhart stapte uit, en er ontspon zich een 
gesprek, waarin de heer Ter Horst in de eerste plaats 
duidelijk maakte dat de Britten, ondanks de verloren 
slag, van harte welkom waren, iets waar de generaal 
duidelijk aan had getwijfeld.
In de videodocumentaire 'Blijvend in Herinnering', 
die in 1989 door Bal Video Produkties in Oosterbeek 
werd vervaardigd, vertellen zowel de heer Ter Horst 
als generaal Urquhart uitgebreid over hun eerste ont
moeting.
Die ontmoeting resulteerde ook in een gezamenlijk 
plan voor een herdenkingsdienst op de militaire 
begraafplaats. Daarmee werden ze eigenlijk de grond
leggers van de jaarlijkse Airborne herdenking. De oor
spronkelijke Orde van Dienst, die toen werd vastge
steld, wordt tot op de dag van vandaag nog in vrijwel 
ongewijzigde vorm gebruikt.
In de na-oorlogse jaren zat de heer Ter Horst lange tijd 
in de Renkumse gemeenteraad (namens de PvdA) en 
drukte hij o.a. zijn stempel op de wederopbouw van 
de dorpen.
Op 21 februari 1992 verloor hij zijn geliefde echtgeno
te Kate bij een ernstig auto-ongeluk. Jan zelf raakte 
zwaar gewond, maar herstelde na een lange periode 
van revalidatie.
Jan ter Horst was een vriendelijke en hartelijke man 
met een grote belangstelling voor alle vormen van 
cultuur, maar vooral ook voor zijn medemens. Hij 
vond het heerlijk om met anderen over allerlei onder- 

van gedachten te wisselen, het liefst in zijn 
i gezellige studeerkamer met uitzicht op de

n II ri

In 1941 kwam de familie Ter Horst in Oosterbeek 
wonen, en vestigde zich in de voormalige hervormde 
pastorie, naast de Oude Kerk in het Benedendorp. 
Toen op 17 september 1944 de Britse luchtlandingen 
plaatsvonden, was de heer Ter Horst niet in 
Oosterbeek, en door de felle gevechten in het dorp 
kon hij zijn huis niet bereiken. Dat was inmiddels in 
gebruik genomen als 'Regimental Aid Post'. Grote 
aantallen gewonden werden er opgevangen en 
behandeld. Mevrouw Kate ter Horst, die ook nog de 
zorg had voor haar kinderen, deed in die dagen wat 
zij kon om voor de gewonden het leed enigszins te 
verzachten. Na het einde van de slag moest mevrouw 
Ter Horst met de kinderen het dorp verlaten, en werd 
Jan ter Horst weer met zijn gezin verenigd.
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In Memoriam Pater Dijker

Rectificatie

2

Excursie naar Hamminkeln 
op 4 oktober a.s.

Pater Dijker tijdens de opnamen van de film Theirs is the 
Glory in Hotel De Tafelberg in augustiis/september 1945. 
(foto: collectie R. Voskuil)

In het 'In Memoriam' dat we in het vorige nummer 
van de Nieuwsbrief plaatsten, stond helaas een sto
rende typfout. De achternaam van de daarin genoem
de overledene is Röell, en niet Roëll. Onze excuses 
hiervoor.

tuin en de uiterwaarden van de Rijn.
Op 5 augustus werd tijdens een indrukwekkende her
denkingsbijeenkomst in de Oude Kerk in Oosterbeek 
afscheid van hem genomen.
(Robert Voskuil)

Zoals wij reeds eerder aankondigden, organiseert 
onze Vereniging op zaterdag 4 oktober a.s. een excur
sie naar het gebied rond Hamminkeln in Duitsland, 
waar op 24 maart 1945 de laatste grote geallieerde 
luchtlandingsoperatie uit de Tweede Wereldoorlog 
plaatsvond.
Het programma voor die dag ziet er als volgt uit: 
09.00 uur: Vertrek van de bus van de parkeerplaats bij 
de Goede Herderkerk in Oosterbeek, op de hoek van 
de J.J. Talsmalaan en de Utrechtseweg.
10.15 uur: Aankomst in Hamminkeln.
10.30-13.00 uur: Battlefield tour langs een aantal plaat
sen die een belangrijke rol speelden tijdens en na de 
landingen.
13.00-14.00 uur: LUNCH.
14.00-16.30 uur: Vervolg van de battlefield tour. 
Hierbij zullen we het voetspoor volgen van de beken
de Amerikaanse oorlogsfotograaf Robert Capa, die 
een indrukwekkende serie foto's maakte van de lan
dingen van de parachutisten van de 17,h US Airborne 
Divisie, en de daarop volgende gevechten.
De kosten voor deelname aan deze battlefield tour 
bedragen 6 25 per persoon. Hiervoor krijgt u de bus
tocht, de lunch en de excursiegids. Het bedrag kan 
worden overgemaakt op postgironummer 4403641 
van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum, onder vermelding van 'Excursie 
Hamminkeln'. Dit geld moet uiterlijk 27 september 
a.s. binnen zijn. Inschrijvingen worden behandeld in 
volgorde van binnenkomst. Er zijn maximaal 48 plaat
sen beschikbaar. Bij overtekening krijgt u bericht als u 
NIET mee kunt.

Toen in augustus 1945 een ploeg van de Britse Rank- 
filmmaatschappij in Oosterbeek neerstreek om daar 
opnamen te maken voor de film 'Theirs is the Glory , 
werd pater Dijker gevraagd om mee te doen aan deze 
reconstructie van de Slag om Arnhem. Na enige aar
zeling stemde hij toe, en zo zien we in de film een nog 
jonge pater Dijker die de mis opdraagt in de keuken 
van Hotel de Tafelberg.
Later vertrok hij naar Indonesië, waar hij meer dan 
25 jaar missionaris was. Nadat hij was teruggekeerd 
in Nederland vestigde hij zich in Nijmegen, en bijna 
ieder jaar was deze aimabele geestelijke weer present 
bij de dienst op de Begraafplaats.
Op 2 augustus werd pater Dijker begraven op het 
kerkhof van de Heilig Landstichting bij Nijmegen. 
(Robert Voskuil)

Een andere man die een belangrijke stempel heeft 
gedrukt op de jaarlijkse terugkerende herdenkings
dienst op de Airborne Begraafplaats, pater Reinold 
Dijker, overleed op 30 juli jl. in Nijmegen op 88-jarige 
leeftijd.
Tijdens de Slag om Arnhem was pater Dijker in 
Oosterbeek. Vanaf 19 september 1944 hielp hij onder 
andere in het grote noodhospitaal dat was gevestigd 
in Hotel de Tafelberg.
In september 1945 was het pater Dijker die waarne
mend burgemeester Jan ter Horst voorstelde om tij
dens de herdenking van de Slag om Arnhem kinderen 
bloemen te laten leggen op de toen nog zo kale graven 
op de Airborne Begraafplaats. En zo geschiedde. 
Kinderen plukten bloemen uit hun tuin, en legden die 
tijdens de eerste herdenkingsdienst op 25 september 
op de graven. Dat is, zoals iedereen weet, een traditie 
geworden, leder jaar leggen kinderen bloemen op de 
graven, en voor de Britse en Poolse veteranen is dat 
het ontroerende hoogtepunt van de herdenkingen. 
Ook dit verhaal is uitgebreid vastgelegd in de hierbo
ven genoemde documentaire 'Blijvend in Herin
nering'
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Tijdens het 'Engelse weekend' werden de deelnemers op 
zondag 22 juni 2003 rond gereden in originele voertuigen 
uit de Tweede Wereldoorlog.
(foto: Eugène Wijnhoud)

Afgezien van het feit dat we al de bovengenoemde 
plaatsen konden bezoeken, waren we bovendien per
manent vergezeld door onze Nederlandse gastheren, 
die onze vragen beantwoordden, en ons over de ver
schillende excursiepunten vertelden. We zagen plaat
sen voor het eerst of vanuit een andere hoek of een 
ander perspectief, vooral wanneer gesloten hekken 
speciaal voor ons werden geopend! We vonden zelfs 
de resten van oude schuttersputten. De enige teleur
stelling, die overigens niets te maken had met de 
excursie, was het zien van de deplorabele toestand 
waarin De Tafelberg zich nog steeds bevond.
Het is nauwelijks mogelijk om onze gastheren vol
doende te bedanken voor de tijd en de moeite die zij 
zich getroostten om zo'n fantastisch weekend te orga
niseren, met informatiepakketten, lunches, een recep
tie in het Airborne Museum, en met oude legervoer
tuigen. We ontvingen zelfs een stuk origineel Pools 
parachutekoord, dat onlangs was gevonden bij Driel. 
Bij de Nederlandse begeleiders bevonden zich o.a. de 
voorzitter van de vereniging, Ben Kolster, de vice-

Verslag van het 
'Engelse weekend'
Op vrijdagmiddag 20 juni 2003 verzamelden we bij 
restaurant Schoonoord, en bekeken we de posities van 
lOth Battalion, the Parachute Regiment. Vervolgens 
gingen we naar de Airborne Begraafplaats en het Air 
Despatch monument. Bij de Dreijenseweg werd de 
opmarsroute van 156 Battalion, the Parachute 
Regiment, besproken, en de ligging van de Duitse ver
dedigingslinie.
De volgende dag gingen we vanaf Hartenstein naar 
DZ 'Y', en vervolgens naar Wolfheze, waar een 
bezoek werd gebracht aan het complex van het 
Psychiatrisch Ziekenhuis, en aan de begraafplaats, 
waar de slachtoffers van het geallieerde bombarde
ment van 17 september 1944 liggen. De meesten van 
ons waren daar nog nooit geweest. Na een uitsteken
de lunch in Hotel West End wandelden we over het 
terrein van het Nationaal Sportcentrum Papendal 
naar LZ 'L', en werd uitleg gegeven over de landingen 
en de gevechten bij de Johannahoeve, en de rol van

7th Battalion, the King's Own Scottish Borderers. De 
rest van de middag werd aandacht besteed aan de 
hinderlaag waarin de verkennings-jeeps van het 
Reconnaissance Squadron terechtkwamen, de tunnel 
in de spoordijk, Captain Lionel Queripel (The Royal 
Sussex Regiment; toegevoegd aan lOth Battalion) die 
postuum een Victoria Cross kreeg, en aan 'Hackett's 
EIollow' (de grote kuil waarin Brigadier John Hackett 
en een aanzienlijk aantal mannen van zijn 4th 
Parachute Brigade een tijd vertoefden).
Zondag 22 juni stapten we bij Hartenstein in leger
voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. De eerste 
stop was op LZ 'S', en bij de plaats waar de Dakota 
van Flight Lieutenant David Lord was neergekomen. 
Daarna ging de rit via LZ 'Z', DZ 'X', en het monu
ment in Heelsum naar de Westerbouwing, waar onze 
gastheren zorgden voor een picknick lunch. Daarna 
reden we langs het Drielse Veer naar de Oude Kerk. 
Na deze stop ging de colonne verder naar de Arnhem, 
waar we over de Rijnbrug reden, en via de dijk in 
Driel arriveerden. Na dit laatste excursiepunt reden 
we terug naar Oosterbeek.

-i-V 3?»

Themamiddag op 22 november
Op zateidag 22 november a.s. organiseert onze ver- 
emging een themamiddag in de Concertzaal in 
Oosterbeek.
Het programma ziet er als volgt uit: 
13.30-14.00 uur: Ontvangst van de leden.
14.00-15.00 uur: Lezing van de heer W. Boersma, 
directeur van het Airborne Museum, over de radio
verbindingen tijdens de Slag om Arnhem.
15.00-15.45 uur: PAUZE.
15.45-17.00 uur: Vervolg van de lezing door de heer 
Boersma, en, indien de tijd dit toelaat, de vertoning 
van een documentaire.

Jaap Korsloot en Wybo Boersma hebben juli jl. de 
'Airborne Day' in het Yorkshire Air Museum in 
Elvington bezocht met een public relations- en ver- 
koopstand van het Airborne Museum. Van het Air 
Museum heeft ons museum een aantal bijzondere 
voorwerpen gekregen. Het meest interessante is een 
mouwembleem van het 'General Headquarters 
Liason Regiment' ('Phantom'), een witte P op een 
zwart veld. Het Airborne Museum had in het verle
den al eens een dergelijk, zeer zeldzaam, embleem 
aangekocht. Beide emblemen zijn nu op het uniform 
gezet van een soldaat in het diorama van de verbin
dingsdienst in 'Hartenstein'.
Phantom was een kleine eenheid die tot taak had mel
dingen over het verloop van de strijd rechtstreeks 
door te geven aan het hoofdkwartier van veldmaar
schalk Montgomery. Tijdens de Slag om Arnhem was 
hun radioverbinding, samen met die van de Public 
Relations Unit, de enige die goed contact hield met de 
buitenwereld. De reden dat de militairen van deze 
eenheid geen Pegasus-embleem op hun mouw droe
gen, was dat zij geen deel uitmaakten van de le Britse 
Airborne Divisie.
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'Arnhem, Operation
Market Garden, September 1944'

voorzitter Eugène Wijnhoud, en de vice-voorzitter 
van de Stichting Airborne Museum, Aad Groeneweg. 
Al met al was het een fantastische excursie, goed geor
ganiseerd en uitstekend geleid. Het was een genoegen 
om er aan deel te nemen. Ik hoop er de volgende keer 
weer bij te zijn, en ik kan deelname aan ieder lid uit 
het Verenigd Koninkrijk aanbevelen.
(Richard Graham, Guildford)

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.
(foto: Bob Gerritsen)

Voor iemand die 'Senior Lecturer' is bij het 
'Department of War Studies at the Royal Military 
Academy Sandhurst, where he specialises in the his- 
tory of airborne warfare', had ik iets beters verwacht. 
Het beste dal gezegd kan worden is misschien dat het 
voor iemand die nog niet veel van de slag weet, een 
goed overzicht geeft van 'Market Garden'.
'Arnhem Operation Market Garden, September 1944', 
door Lloyd Clark, kwam uit bij Sutton Publishing 
Limited, ISBN 0-7509-2835-2. De prijs bedraagt in 
Groot-Brittannië £ 25, en bij het Airborne Museum in 
Oosterbeek € 42, 
(Niall Cherry)Graag wil ik hierbij alle leden uit het Verenigd 

Koninkrijk bedanken die een bijdrage leverden aan 
onze tocht over de slagvelden, afgelopen juni. Ik heb 
mijzelf zeer goed vermaakt, zelfs als dingen niet altijd 
volgens plan verliepen. Maar het weer was uitste
kend, en het was een leuke groep. Ik heb al weer ver
schillende suggesties ontvangen voor 2005, en ik 
begin binnenkort serieus met het voorbereiden van 
het programma. Ik weet dat het wat vroeg lijkt, maar 
als iemand vragen heeft over de battlefield tour in 
2005, laat hij of zij dan contact nret mij opnemen. 
(Niall Cherry)

Op het eerste gezicht lijkt dit boek, dat werd geschre
ven door Lloyd Clark, wel interessant. Vooral de 
foto's, zowel die uit de oorlog als degene die recent 
zijn genomen, zijn goed.
Dit is echter het enige dat ik van het boek kan aanbe
velen. De titel is een beetje vreemd omdat Lloyd Clark 
de gevechten behandelt in de gehele corridor van 
Market Garden en niet alleen (zoals de titel lijkt te 
suggereren) de strijd bij Arnhem en Oosterbeek. 
Voor de wat serieuzere onderzoeker van de slag bevat 
het boek geen nieuwe informatie. Wel komen er vol
gens mij verschillende nogal ongelukkige fouten en 
tegenspraken in voor. Enkele voorbeelden. Op de ene 
pagina staat 'As a result Urquhart decided to take just 
six infantry battalions on the 17"', while his field artil
lery were to arrivé on the 18"’’. Een paar pagina's ver
der staat'also arriving on 17September, ...two-thirds 
of his 75mm field artillery'. Clark schrijft ook dat op 
24 september een ontmoeting plaatsvond in het St. 
Elisabeths Gasthuis tussen Colonel Warrack 
('Assistant Director of Medical Services') en Generaal 
Bittrich, commandant van het He SS Panzer Korps. Dit 
verschilt met Warracks eigen verslag, dat hij in 
Apeldoorn schreef direct na de slag, waarin hij ver
klaart dat deze ontmoeting plaats vond op Bittrichs 
hoofdkwartier.
Ook op sommige kaarten staan fouten, zoals op die 
van de Britse perimeter bij de Arnhemse Rijnbrug, 
waarop de verdedigingsposities bij de Van Limburg 
Stirum School ontbreken. Verderop in het boek wordt 
dit gebouw de 'van Lunburgstirum school' genoemd. 
Ik was ook bezorgd om te zien dat Clark verklaart dat 
3910 man uit de perimeter werden geëvacueerd gedu
rende operatie 'Berlin'. Dit getal is het hoogste dat ik 
ooit heb gezien. De meeste verslagen noemen onge
veer 2400 man, en het officiële getal is 2398.

Informatiebord op de 
Ginkelse Heide
Door de VVV uit Ede is in opdracht van de gemeente 
(Ede) en met steun van het Airborne Museum een 
informatiebord geplaatst bij het monument op de 
Ginkelse Heide, waar op 18 september 1944 de 4e 
Parachutisten Brigade afsprong.
Dit bord geeft in het Nederlands en in het Engels een 
korte beschrijving van de gebeurtenissen die op 17 en 
18 september 1944 in dit gebied plaatsvonden. Voor 
meer informatie wordt op het bord verwezen naar het 
Airborne Museum en de museum website. Vooral in 
de zomermaanden komen veel toeristen naar het 
monument en naar de nabij gelegen schaapskooi. Het 
bord geeft dus een goede gratis reclame voor het 
Airborne Museum.

li.W J
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In Nieuwsbrief nummer 90 maakten wij melding van 
het initiatief van ons lid Philip Reinders om een 
monument op te richten voor de bemanningen van de 
Royal Air Force.
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20 September 2003. Nn afloop van hun parachutesprong op 
de Ginkelse Heide praten Britse veteranen niet Nederlandse 
schoolkinderen.
(foto: Berry de Reus)
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Social Evening
Op 13 februari 2004 zal in het Airborne Museum een 
'Social Evening' voor leden van onze vereniging 
worden gehouden. Een aantal van hen zal materiaal 
uit hun eigen collectie tonen, het magazijn en de 
restauratieruimte zullen zijn geopend, evenals de 
bibliotheek en het archief. Natuurlijk is er ruim de 
gelegenheid om van gedachten te wisselen over 
allerlei onderwerpen die verband houden met 
operatie 'Market Garden'. De avond zal beginnen om 
19.30 uur.

Voor 2004 staat een groot aantal 'battlefield tours' op 
het programma.
Allereerst organiseert het Airborne Museum een 
excursie naar Normandië. Deze is van woensdag 19 
tot en met zondag 23 mei 2004. De kosten bedragen 
€ 495 op basis van een gedeelde tweepersoonskamer. 
Voor een overzicht van het programma en verdere 
informatie kan men contact opnemen met het 
museum.
Dan wordt de gehele serie Market Garden tochten 
nogmaals gehouden. Deze vinden plaats op de 
volgende data: 12 juni Market Garden '1': Zuid 
Nederland; 3 juli Market Garden '2': Midden 
Nederland; 21 augustus Market Garden '3': Betuwe; 
en 11 september Market Garden '4': Arnhem en 
Oosterbeek. De kosten bedragen voor leden van de 
WAM € 30,- per tour, voor anderen € 32,00. Bij een 
gelijktijdige inschrijving voor drie 'tours' ontvangt 
men een gratis Holt's 'battlefield'-kaart van het 
gebied van operatie Market Garden.
Van 7 t / m 10 oktober 2004 wordt een 'battlefield tour' 
georganiseerd naar de Ardennen. Het juiste pro
gramma is nog niet geheel bekend, maar zal onder 
meer inhouden: de gevechten in en rond Bastogne, de 
opmars van de Kampfgruppe Peiper, en de gevechten 
van de E Company 506,h Regiment, 101sl American 
Airborne Division ('Band of Brothers'). Tevens zullen 
we een drietal musea in deze omgeving bezoeken. 
Ook wordt geprobeerd een bezoek aan het fort Eben 
Emael in te lassen. De kosten per persoon bedragen 
€ 395,- alles bij elkaar.
Ook wat betreft deze excursie kan men voor een 
overzicht van het programma en voor verdere 
informatie contact opnemen met het Airborne Museum. 
Zie ook de website www.airbomemuseum.com
(W. Boersma)De 24e Jaarvergadering, tevens Algemene Leden

vergadering van de Vereniging Vrienden van het 
Airborne Museum zal worden gehouden op 
zaterdagochtend 3 april 2004 in de Concertzaal in 
Oosterbeek. Na afloop daarvan kan worden 
deelgenomen aan een lunch, en 's middags is er een 
excursie. Nadere gegevens hierover vindt u in de 
volgende nieuwsbrief.

http://www.airbomemuseum.com
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21 September 2003. Na de onthulling bekijken maker Rob 
van der Zon en veteraan Mr. M. /. Potter het nieuwe 
monument voor operatie 'Berlin' in de uiterwaarden langs 
de Rijn bij Oosferbeek 
(foto: Axe Jon Versluijs)

Op zondagmiddag 21 september jl. werd vlakbij de 
oever van de Rijn in de uiterwaarden achter de Oude 
Kerk in Oosterbeek een monument onthuld voor de 
geallieerde soldaten die in de nacht van 25 op 
26 september 1944 over de rivier wisten te ontkomen 
tijdens operatie 'Berlin'. Het initiatief hiervoor kwam 
van de Oosterbeker Rob van der Zon, samen met een 
aantal vrienden, waaronder ons lid Axe Jon Versluijs. 
Deze groep financierde ook het gedenkteken, dat 
door Rob van der Zon werd ontworpen en gemaakt. 
De onthulling werd gedaan door Sgt. MJ. Potter, een 
van de mannen die 59 jaar daarvoor over de Rijn had 
kunnen ontsnappen. Sgt. Potter, Royal Engineers, was 
de man die in september 1944 in een Horsa glider een 
kleine bulldozer meenam, die uiteindelijk terecht

jjÊJIj

Medaillesets geschonken
In de afgelopen periode ontving het Airborne 
Museum de medaillesets die hebben toebehoord aan 
de volgende personen:
Captain, the Reverend, R.F. Bowers, in 1944 
aalmoezenier/legerpredikant van het 10lh Parachute 
Battalion, Trooper R. McSkimmings van het 
Reconnaissance Squadron, die sneuvelde op 19 
september 1944, Lance Corpora! Harold E. Back van 
het 2,tti Parachute Battalion, en Private E.V.B. Mordecai, 
Royal Army Ordnance Corps.
(Roland Boekhorst)

kwam op de Sonnenberg in Oosterbeek.
Na de onthulling, die werd bijgewoond door zestig 
veteranen en ca. honderd andere belangstellenden, 
stak een groep van dertig zwemmers de rivier over, 
een traditie die dateert uit 1998.

Niall Cherry, onze vertegenwoordiger in Groot- 
Brittannië stuurde ons wat aanvullende gegevens 
over een van de foto's die een Duitse oorlogsfotograaf 
(Jacobsen, red.) op 20 september 1944 maakte op de 
Utrechtseweg in Oosterbeek. Op deze foto, die we 
hierbij afdrukken, staat Gunner Eric Milner van C 
Troop, 1S1 Airlanding Anti-Tank Battery, Royal 
Artillery, (rechts), terwijl hij wordt gefouilleerd door 
een Duitse soldaat in de tuin van het huis van de 
familie Berghege, tegenover de Annastraat. (Dit huis 
werd tijdens de strijd zwaar beschadigd, maar werd 
na de oorlog hersteld. Later werd het afgebroken en 
vervangen door het gebouw van de ABN/AMRO 
bank). Eric Milner vertelde onlangs aan Niall dat de 
foto werd genomen juist toen de Duitse soldaat een 
pakje kauwgum uit Erics zak had gehaald. Even dacht 
Eric tot zijn schrik dat de soldaat de kauwgum in zijn

Hoewel zij geen onderdeel uitmaakten van de 1ste 
Britse Airborne Divisie, speelden de mannen van de 
RAF een grote rol tijdens de septemberdagen van 
1944. Van de 17e tot en met de 25e hebben zij talloze 
vluchten uitgevoerd om zweefvliegtuigen te slepen 
en om voorraden te brengen naar de bij Oosterbeek 
ingesloten troepen. Tijdens deze bevoorradings- 
vluchten, die vaak onbeschermd en op zeer geringe 
hoogte gevlogen werden, kwamen 153 manschappen 
om het leven, en raakte een groot aantal gewond. 
Ondanks de zware verliezen, vijandelijke jagers en 
luchtafweer, vlogen ze soms een aantal keren over de 
droppingszones om er zeker van te zijn dat alle 
manden en containers werden afgeworpen, niet 
wetend dat de meeste afwerpterreinen al snel in 
Duitse handen waren gevallen.
In Engeland staan op verschillende (voormalige) 
vliegvelden monumenten voor deze moedige 
bemanningen. In Arnhem en Oosterbeek zijn geen 
gedenktekens waar veteranen of nabestaanden van 
RAF-bemanningen even stil kunnen staan bij wat zich 
bijna 60 jaar geleden hier heeft afgespeeld.
Hierin zal hopelijk in 2004, zestig jaar na de Slag om 
Arnhem, verandering komen. Er is, zoals reeds eerder 
gemeld, een plek gevonden waar het nieuwe 
monument kan komen. Het is op het terrein van de 
Rehobothschool aan de Johanniterweg in Doorwerth. 
Daar stortte op 21 september 1944 de Stirling LJ-928 
van het 196e Squadron neer. Alle inzittenden kwamen 
daarbij om het leven. Na overleg met het schoolhoofd 
en het schoolbestuur is besloten om het gedenkteken 
daar te plaatsen. Niet alleen voor de mannen van de 
LJ-928, maar voor alle RAF-bemanningsleden die 
tussen 17 en 26 september 1944 de gevaarlijke 
vluchten naar Oosterbeek gemaakt hebben.
De kosten voor het maken van een eenvoudige stenen 
pilaar met daarop een plaat met tekst bedragen ca. 
2000 euro. Hoewel inmiddels al het nodige geld bijeen 
is gebracht, is nog niet het gehele bedrag binnen. 
Daarom is een actie gestart, waarbij mensen die 
positief staan ten opzichte van het oprichten van dit 
RAF-monument, wordt gevraagd een financiële 
bijdrage te leveren. Er is daarvoor een speciale 
bankrekening geopend: Rabobank Rheden, nummer 
3161.89.863, t.n.v. P. Reinders, onder vermelding 
'RAF-Monument'.

-&Wll
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'By Land, Sea and Air'
Er is nog steeds veel te vertellen over de Slag om 
Arnhem. Dat blijkt ook nu weer uit 'By Land, Sea and

Per 1 oktober jl. trad vervroegd uit militaire dienst de 
Adjudant onderofficier instructeur Fred Bolle. 
Jarenlang was hij werkzaam bij de Bergings- en 
Identificatie Dienst van de Koninklijke Landmacht 
(BID); laatstelijk in de functie van commandant, als 
opvolger van kapitein H.J.R. Jongen.
Vele malen was hij betrokken bij het opgraven en 
identificeren van stoffelijke resten van militairen die 
in de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn 
gekomen.
In april jl. was hij weer eens in Oosterbeek actief. Bij 
graafwerkzaamheden in een tuin aan de Veerweg (in 
de directe omgeving van de Westerbouwing) waren

20 september 1944. Voor het huis van de familie 
Berghoge aan de Utrechtseweg, tegenover de 
Annastraat in Oosterbeek, fouilleren Duitse solda
ten Britse gewonden. Rechts, met zijn arm in een 
draagverband, Eric Milner.
(foto: Bundesarchiv, Koblenz)

de resten van een Britse militair gevonden. Tevens 
werden 30 mortiergranaten en twee handgranaten 
van Engelse makelij aangetroffen, die door de EOD 
KL (Explosievee Opruimings Dienst, Koninklijke 
Landmacht) bij Kasteel Doorwerth tot ontploffing 
werden gebracht.
Het skelet van de soldaat is nagenoeg compleet 
geborgen door adjudant Bolle en zijn medewerker 
sergeant-majoor Geert Jonker. In de schedel zit een 
vier centimeter groot gat, dat vermoedelijk is 
veroorzaakt door een granaatscherf. Opmerkelijke 
vondsten die gedaan zijn, betreffen twee Airborne 
helmen (1942, 'first pattern'), één paar 'ankle boots' 
(enkelstukken), een driehoekige halsdoek (gesneden 
uit een stuk parachutestof), resten van een lederen 
portefeuille (waarin o.a. een bidprentje), een takje 
gedroogde heide, een klein crucifix, en onleesbare 
papierfragmenten.
Het onderzoek door de BID, waarbij de gevonden 
gebitselementen van grote betekenis waren, leidde 
ertoe dat de dienst spoedig een positieve identificatie 
kon doen. De bevindingen zijn opgestuurd naar de 
verantwoordelijke autoriteiten (zoals de Britse 
ambassade en het Ministry of Defence in het Verenigd 
Koninkrijk), en zij zouden vervolgens, nadat een en 
ander was geverifieerd, officieel de identiteit van de 
militair vaststellen.
Er was goede en gegronde hoop dat de betrokken 
Airborne soldaat vóór de herdenkingen van de Slag 
om Arnhem in september jl. een definitieve rustplaats 
zou krijgen temidden van zijn kameraden op de 
Arnhem (Oosterbeek) War Cemetery. Traditie
getrouw malen de Britse molens echter tergend 
langzaam in dit soort zaken. En dat betekent dat op 
het moment van schrijven (5 december 2003) helaas 
nog steeds niet bekend is gemaakt wie de gevonden 
militair is. Laat staan dat zijn stoffelijke resten ter 
aarde zijn besteld op het militaire kerkhof in 
Oosterbeek. Ze liggen triest genoeg al acht maanden 
bij de BID in Bussum.

mond wilde steken, maar dat deed hij gelukkig niet. 
Hij gaf het pakje terug, niet wetend dat in de 
kauwgum een ontsnappingszaagje was verborgen!
C Troop V AT Bty, die onder bevel stond van 
Lieutenant Ted Shaw (later vele jaren de vertegen
woordiger van de WAM in Groot-Brittanniël), had 
de voorgaande dagen in Arnhem artilleriesteun 
gegeven aan het 3rd Parachute Battalion. Eric was op 
19 september gewond geraakt gedurende de 
terugtocht van Arnhem naar Oosterbeek. Hij kwam in 
het noodhospitaal in Hotel Schoonoord terecht, maar 
daar waren ze zo druk dat hij werd doorgestuurd 
naar een van de verbandposten van de 133e Parachute 
Field Ambulance in de huizen oostelijk van Hotel 
Vreewijk, die inmiddels in Duitse handen waren. Eric 
wilde het huis van Berghege binnen via de 
achterdeur, waar hij in eerste instantie werd 
tegengehouden door een korporaal van het Royal 
Army Medical Corps. Die vroeg op barse toon of hij 
wilde dat iedereen in huis door de Duitsers zou 
worden doodgeschoten, omdat hij de verbandplaats 
in wilde terwijl hij nog steeds zijn geweer bij zich had! 
Voor het huis stonden twee Duitse soldaten en een 
aantal Britse gewonden. Erics arm werd verbonden, 
en kort daarop werd de betreffende foto gemaakt.
De volgende dag wist hij te ontsnappen, en voegde hij 
zich weer bij zijn geschutsbemanning. Op 24 
september 1944 werd hij echter definitief krijgs
gevangen gemaakt.

hij weer eens in Oosterbeek actief. Bij

de Westerbouwing)
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CD-Rom van lezing 
over de verbindingen

Mijn 
of

Op zaterdag 22 november jl. hield Wybo Boersma in 
de Concertzaal in Oosterbeek een boeiende lezing 
over de verbindingssystemen, zoals die door de le 
Britse Airborne Divisie tijdens de Slag om Arnhem 
werden gebruikt. Daarbij kwamen alle gebruikte 
middelen, zoals de verschillende radiozendont- 
vangers, radarapparatuur, veld-telefoons en zelfs 
postduiven, ter sprake. Wybo hield zijn verhaal aan 
de band van een met de computer gemaakte 'Power 
Point' presentatie, met daarin schema's, tekeningen, 
kaarten en foto's.
Kopieën van de CD-Rom waarop de complete 
presentatie staat, zijn te koop in het Airborne 
Museum voor € 5,- of kunnen worden besteld bij W. 
Boersma. Wanneer de CD-Rom moet, worden 
verzonden, kost deze € 7,50.

Air', het boek over het 2nd Battalion, The South 
Staffordshire Regiment. Het is in het Engels 
geschreven door Alexander Junier en Bart Smulders 
met ondersteuning van Jaap Korsloot, alle drie 
Vrienden van het Airborne Museum. Het South 
Staffordshire bataljon was een van de negen Britse 
gevechtsbataljons in de slag, en verdient een eigen 
plek in de geschiedenis, niet in het minst door het 
winnen van twee Victoria kruizen. Dit boek met een 
zeer toepasselijke titel, vertelt het allemaal.
In 1783 wordt het 80th Regiment of Foot, 
'Staffordshire volunteers' opgericht. In 1881 krijgt het 
de naam '2nd Battalion The South Staffordshire 
Regiment (80th Foot)'. In 1941 wordt het 
infanteriebataljon, met inmiddels een roemruchte 
geschiedenis, als luchtlandingseenheid ingedeeld bij 
de nieuw gevormde Ist British Airborne Division. Het 
wordt zwaar getraind voor zijn airborne taak, het 
landen per glider achter vijandelijke linies. We volgen 
het bataljon in 1943 naar Noord-Afrika, waar het 
wordt voorbereid op de invasie in Sicilië. Een groot 
deel van het bataljon landt echter vóór de kust op zee, 
waarbij veel Staffords door verdrinking om het leven 
komen. Wij zijn getuige van de gevechten om de 
Ponte Grandebrug en Siracuse. Vijf dagen later keren 
288 van de 816 man terug naar Tunesië. Het bataljon 
was nu over land, zee en door de lucht in de strijd 
gegaan. We zien vervolgens het bataljon in Italië, 
waar het o.a. in Foggia en Brindisi wordt ingezet om 
steden en dorpen in te nemen tijdens de strijd daar.
Op 17 september 1944 landt een groot deel van het 
bataljon bij Wolfheze. De belangrijkste taak is het 
vrijhouden van het landingsterrein S voor de tweede 
lift op de 18', en de kruising ten noorden van 
Wolfheze. In plaats daarvan moet het zich naar 
Arnhem spoeden om de daar al vechtende le, 2e en 3e 
Parachutistenbataljons te versterken. De rest van het 
bataljon landt bij gebrek aan voldoende sleep- 
toestellen eerst de volgende dag. Ook dit deel gaat snel 
naar Arnhem. Het bataljon neemt op 19 september het 
voortouw bij de poging over de Utrechtseweg door te 
stoten naar het centrum, waar het le Parabataljon al is 
stuk gelopen. Na felle gevechten trekt het terug op 
Oosterbeek-Laag. Daar wordt het ingezet om de 
oostzijde van de voet van de perimeter te verdedigen. 
We zijn bij de gevechten, waarbij de Duitsers tot de 
evacuatie in de nacht van 25 september proberen de 
Britse divisie van de Rijn af te snijden, en daar bijna in 
slagen. Daar winnen majoor R.H. Cain en sergeant 
J.D. Baskeyfield hun Victoria kruizen. Plet dichtst bij 
de Rijn liggend, trekken de Staffords het laatst terug, 
waardoor een groot deel niet slaagt te evacueren, en 
gevangen wordt genomen. Slechts 25% van het 
bataljon komt over de rivier.
In enkele bijlagen volgen we de geschiedenis van het 
12e peloton dat bij Tilburg is geland, en van de 
Staffords na Arnhem in krijgsgevangenschap in Polen 
en Duitsland. In het voorjaar van 1945 maakt het 
bataljon bij Oslo in Noorwegen deel uit van hét 
bevrijdingsleger.
De auteurs hebben veel en goed onderzoek gedaan. 
Dat wekt bewondering. De persoonlijke verhalen van 
de mannen maken de geschiedenis heel levendig en 
daarom boeiend. Zo blijf je dicht bij de gebeurtenissen, 
en kan de lezer zich goed inleven in de strijd.

Teder nadeel heeft zijn voordeel', om met Johan 
Cruijff te spreken. Nadat ik als voorzitter van de 
Vereniging Vrienden was afgetreden, kreeg ik meer 
tijd voor het oppakken van een naar de achtergrond 
verdwenen hobby. Ik ben namelijk sinds jaar en dag 
bezig met het samenstellen van een postzegel- 
verzameling die de opkomst en de ondergang van het 
Nationaal Socialisme weerspiegelt. Dit zijn dus 
voornamelijk Duitse zegels uit de periode 1932-1945, 
maar ook zegels uit andere gebieden die betrokken 
waren bij de Tweede Wereldoorlog.
Omdat geen albums over dit thema te krijgen zijn, heb 
ik enige maanden besteed aan het maken van een 
boekwerk waarin, uitgaande van postzegels, deze 
periode wordt beschreven. Moderne scan- en 
printtechnieken en natuurlijk de verworven vrije tijd, 
stelden mij in staat dit te verwezenlijken.

vraag en verzoek aan u is eens te willen nagaan 
u misschien nog aanvullingen voor mijn 

verzameling bezit, die u eventueel beschikbaar wilt 
stellen. Mogelijk kan ik u dan mettertijd verrassen met 
een kleine tentoonstelling over dit onderwerp. U kunt 
mij bereiken op mijn adres: Benedendorpsweg 119, 
6882 WE Oosterbeek, telefoon 026 3333261 of via 
chris.van.roekel@12move.nl.
Bij voorbaat vriendelijk dank, 
Chris van Roekel.

Het boek, dat op 22 november jl. werd gepresenteerd, 
is, zoals we gewend zijn, mooi door R.N. Sigmond 
Publishing uitgevoerd met vele illustraties en goed 
kaartwerk, en leest prettig. 'By Land, Sea and Air, An 
Illustrated History of the 2nd Battalion The South 
Staffordshire Regiment 1940 - 1945. From Official 
Records and Personal Accounts of Members of the 
Battalion' verscheen in de Engelse taal, telt 224 
pagina's, en kost € 27,50. Plet is verkrijgbaar bij het 
Airborne Museum 'Hartenstein' in Oosterbeek, het 
Gelders Archief te Arnhem, en de (lokale) boekhandel 
(ISBN 90-804718-6-0).
(Okko Luursema)

mailto:chris.van.roekel@12move.nl
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‘Theirs is the Glory’ nu ook op DVD
Sinds kort is de film 'Theirs is the Glory’ ook op DVD 
verkrijgbaar. Een groot deel van de opnamen voor 
deze film werd in augustus en september 1945 
gemaakt in de ruïnes van Arnhem en Oosterbeek. Er
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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 gedenk
penningen.

Van de redactie
Zoals u ziet heeft de Nieuwsbrief een geheel nieuw 
uiterlijk gekregen. In de uitnodigingsbrief voor de 
Jaarvergadering, die u begin maart van ons kreeg, 
hadden wij dit al aangekondigd. De nieuwe vormge
ving is ontworpen door Michel Hildebrand uit 
Wageningen, die de afgelopen jaren o.a. de omsla
gen en layout van verschillende boeken over de Slag 
om Arnhem, zoals bijvoorbeeld ‘B Company Arrived’ 
en 'By Land, Sea and Air’, heeft verzorgd. Ook ont
wierp hij voor het Airborne Museum affiches voor 
tentoonstellingen en omslagen voor verpakkings- 
dozen voor video’s en DVD’s.
De voorbereidingen voor de ‘facelift’ van de 
Nieuwsbrief en het moderniseren van het produc
tieproces hebben helaas meer tijd gekost dan was 
voorzien, mede als gevolg van een aantal techni
sche problemen en het feit dat geheel onverwachts 
onze 'huisdrukkerij’ in Oosterbeek falliet ging. 
Vandaar de wat late verschijning van het eerste 
vernieuwde nummer.
Vooral in dit 60e herdenkingsjaar van de Slag om 
Arnhem zullen veel gedenkwaardige gebeurtenissen 
plaats vinden. Door middel van onze Nieuwsbrief 
hopen wij u daarover regelmatig te berichten.
Naar aanleiding van reacties van leden, hebben we 
tevens besloten om de Nieuwsbrief voortaan onge
vouwen in A4 enveloppen te versturen.
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Nieuw bestuurslid
Op de 24e Jaarvergadering, tevens Algemene 
Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van 
het Airborne Museum, die op zaterdag 4 april jl. in 
de Concertzaal in Oosterbeek werd gehouden, is 
tot nieuw bestuurslid gekozen de heer Ivar 
R.M. Goedings uit Oosterbeek. De heer Goedings, 
die in Oosterbeek werd geboren, is 35 jaar oud en 
werkt als advocaat in Ede. Hij houdt zich al jaren 
bezig met militaire geschiedenis. Vooral de Slag om 
Arnhem heeft al van jongs af aan zijn speciale 
belangstelling en hij heeft een uitgebreide biblio
theek over dit onderwerp. Daarnaast gaat zijn inte
resse o.a. uit naar de strijd aan het Westelijk Front 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daarvoor bezoekt 
hij regelmatig de voormalige slagvelden bij leper 
en bij de Somme.

'We Will Remember Them, 1944-2004'
Op 21 april jl. werd in het Airborne Museum de ten
toonstelling ‘We Will Remember Them, 1944-2004’ 
geopend door Drs. J.C. van Waveren, Wethouder voor 
Ruimte en Monumenten van de gemeente Renkum. 
Op deze expositie wordt een beeld gegeven van 
allerlei aspecten van de herdenkingen van de Slag 
om Arnhem, zoals die in de afgelopen zestig jaar 
plaats vonden. Aandacht wordt besteed aan de jaar
lijkse ‘Pilgrimages’, de dienst op de Airborne Be
graafplaats, de oprichting van monumenten, het 
uitgeven van speciale souvenirs, gedenkpenningen, 
gedenkborden en herdenkingsenveloppen, de 
Airborne Wandeltocht, en nog vele andere onder
werpen. Het grootste deel van de foto’s en voorwer
pen op de expositie is afkomstig uit de collectie van 
het museum, maar een aantal zaken is geleend uit 
particuliere verzamelingen.
De expositie loopt tot 1 november van dit jaar.
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Social Evening druk bezocht
Vrijdagavond 13 februari jl. hield de Vereniging 
Vrienden weer een ‘Social Evening’ in het Airborne 
Museum. Deze keer waren ook niet-leden welkom, 
om kennis te kunnen maken met een van de activi
teiten van de vereniging. Ook voor hen was de toe
gang tot het museum gratis, evenals de koffie. Aad 
Groeneweg en Robert Sigmond hadden de biblio
theek en het archief opengesteld en waren de gehe
le avond beschikbaar om vragen te beantwoorden. 
Hiervan hebben ruim 65 mensen gebruik gemaakt. 
Roland Boekhorst had in de ruimte voor tijdelijke 
exposities een groot aantal voorwerpen tentoonge
steld, die in de afgelopen tijd zijn opgegraven op het 
bouwterrein ‘De Schuytgraaf. Dit gebied, dat ligt

werden geen acteurs gebruikt, maar Britse militai
ren die het jaar ervoor zelf deel hadden genomen 
aan de Slag om Arnhem. De première vond plaats 
op 17 september 1946. Enige jaren geleden werd de 
film op video gezet. De nu uitgebrachte DVD is uit
sluitend verkrijgbaar in het Airborne Museum. De 
prijs bedraagt € 32,50.

tussen het dorp Driel en de spoorlijn Arnhem- 
Nijmegen, was op 21 september 1944 het droppings- 
terrein voor de Poolse Parachutistenbrigade. In de 
daarop volgende maanden is er door zowel eenhe
den van de Amerikaanse 101ste Airborne Divisie als 
door verschillende Britse legeronderdelen gevoch
ten. Bij het bouwrijp maken van dit terrein is veel 
oorlogsmateriaal gevonden. Roland gaf aan de hand 
van voorbeelden uitleg over de manier waarop het 
materiaal wordt schoongemaakt, geconserveerd en 
geregistreerd.
Hans van der Velden had uit zijn collectie een groot 
aantal noodrantsoenen in verschillende verpakkin
gen tentoongesteld en Ron van Slobbe toonde mate
riaal over de Arnhemse Rijnbrug en omgeving. Een 
leuke bijkomstigheid op die avond was dat een van 
de bezoekers met een grote, in goede staat verkeren
de Duitse militaire kijker binnen kwam en die 
cadeau gaf aan het museum!
De avond als geheel was zeer geslaagd. Maar we 
hopen dat er de volgende keer meer leden van de 
vereniging delen uit hun collectie of resultaten van 
hun onderzoek kunnen tonen. Er zijn ongetwijfeld 
meer dan twee leden die materiaal of documenten 
hebben, die ook voor anderen interessant zijn. Voor 
de volgende ‘Social Evening’ kan men zich nu 
alvast, vrijblijvend, opgeven bij Eugène Wijnhoud. 
(W. Boersma)

Nieuws van Niall
Kortgeleden nam een aantal Britse leden van de 
Vereniging Vrienden contact met mij op naar aan
leiding van een object dat op de internet veiling-site 
Ebay te koop werd aangeboden. Het bleek te gaan 
om een battledress-jasje dat zou hebben toebe
hoord aan Colonel Graeme Warrack, in september 
1944 ‘Divisional Chief Doctor of the British Ist 
Airborne Division’.
Het uniformstuk moest volgens de aanbieders mini
maal 700 Pond (ca. 1000 Euro) opbrengen. In de 
advertentie werd het jasje met alle distictieven, 
waaronder een parachutistenwing, tot in detail 
beschreven, inclusief de initialen ‘GW’ op een klein 
label, dat aan een binnenzak was bevestigd. Bij de 
‘medal ribbons’ werd o.a vermeld de MBE en het 
Military Cross. Een korte samenvatting over zijn 
belevenissen besloot de tekst.
Nadat ik bovenstaande advertentie had gelezen, 
begonnen bij mij de bellen te rinkelen. Ik nam con
tact op met de conservator van het Army Medical 
Services Museum, Captain Peter Starling, die overi
gens ook lid is van de Vereniging Vrienden. Samen 
kwamen we tot de conclusie dat Warrack nooit een 
Military Cross heeft gewonnen, geen MBE had en 
nooit een parachutistenopleiding had gevolgd. Ik 
schreef de aanbieders dat ik de originaliteit van het 
uniformjasje in twijfel trok, maar zij hielden vol dat 
het echt was. Toch haalden ze het van de Ebay site 
om het vervolgens op hun eigen website te koop 
aan te bieden met een minimale prijs van 1000 Pond 
(ca. 1400 Euro)!
Zelf zou ik uiteraard nooit op een dergelijk object 
hebben geboden, maar de les die we hier uit moeten 
trekken is: laten geïnteresseerden op hun hoede 
zijn! Klaarblijkelijk zijn er mensen die 'Arnhem’ 
objecten zelf fabriceren en daar veel geld mee 
hopen te verdienen!
(Niall Cherry)
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Social Evening, 13 Februari 2004. Ouders wijzen hun kin
deren op de maquette in het Airborne Museum de plaat
sen aan, die een belangrijke rol hebben gespeeld 
bij de Slag om Armhem. In het midden onze voorzitter 
Ben Kolster.

Een Duitse marinefoto
Een aantal jaren geleden werd een tot dan toe onbe
kende serie foto’s van de Slag om Arnhem ontdekt 
in het Bundesarchiv te Koblenz. Een fotograaf van 
de Kriegsmarine bleek zijn camera met name in de 
omgeving van de Dreyenseweg en Amsterdamseweg 
te Oosterbeek/Arnhem gehanteerd te hebben. Rond 
20 september 1944 schoot hij twee rolletjes vol. Het 
betreft opnamen van o.a. Duitse militairen en voer
tuigen, geallieerde vliegtuigen (Stirlings, Spitfires en 
Dakota’s), een personenauto, en bevoorradingscon- 
tainers. Het zijn voornamelijk actiefoto’s, maar er 
zijn ook geposeerde scènes bij.
Een aantal afdrukken laat een Duits pantservoertuig 
zien. Het behoorde tot de SS-Panzer-Aufklarungs- 
Abteilung 9, de verkenningsafdeling van de 9. SS- 
Panzer-Division Hohenstaufen’. Van die eenheid wer-



3

Het Duitse pantservoertuig dat Kriegsmarine-fotograa/ Höppner op 20 september 1944 fotografeerde op de Dreyenseweg
in Oosterbeek. Op de achtergrond twee Britse bevoorradingsparachutes.

auteurs wisten tot voor kort niet wie de maker was. 
Via een privé-collectie uit Zweden zijn we er nu ach
ter hoe die vork in de steel zit.
Dankzij het Arkiv Mirko Bayerl weten we dat achter 
op een originele afdruk van de foto staat: 
"Panzergrenadiere nach vorn!
Panzergrenadiere greifen im Panzerschützenwagen 
in einer schwierigen Situation gegen britische 
Fallschirmspringer ein.
PK/M L 5214 Wb
PK-Aufnahme: Kriegsberichter Höppner”.
Ofte wel: "Pantsergrenadiers naar voren! In een moei
lijke situatie komen pantsergrenadiers in een pant
serwagen in actie tegen Britse parachutisten."
Op 31 oktober 1944 werd de bewuste foto door het 
Duitse Propaganda-Ministerium vrijgegeven voor 
publicatie. De afkorting PK/M verwijst naar het feit 
dat de fotograaf behoorde bij een Propaganda- 
Kompanie van de Marine.
Duidelijk is nu dus dat ene Höppner de bewuste 
gevechtsacties op de gevoelige plaat heeft vastge
legd. Helaas weten we verder niets van de man. Wel 
is bekend dat hij meer foto’s van de Slag om 
Arnhem heeft gemaakt dan degene op de twee 
Bundesarchiv-rolletjes. Zie onder andere het boek 
“Operation ‘Market-Garden’ Then and Now” van 
Karei Margry (2002), waarin drie stuks met zijn 
naam erbij zijn afgebeeld.
Het Koblenz-archiefnummer van deze foto luidt 
2KBK771/30. De betekenis van het eerste deel daar
van is II Kriegsberichter Kompanie (Kriegsmarine).
Wat die II betekent, is niet bekend. Wellicht duidt het 
op de tweede compagnie. Tot zover het verhaal van 
een foto. De gegevens in dit stukje werden verza
meld en op een rijtje gezet door Geert Maassen, met

den 10 Schützenpanzerwagen (SPW) en andere 
gepantserde voertuigen in de omgeving van 
Oosterbeek ingezet. Daar vochten ze onder comman
do van de Kampfgruppe Spindler.
De hierbij afgedrukte foto toont een Sd.Kfz. 250/3 
'neu’ (nieuw) op de Dreyenseweg, op woensdag de 
20e. De machinegeweerschutter vuurt met zijn 
MG42 in de richting van het noordelijke deel van 
Oosterbeek.
Dit Sonderkraftfahrzeug is een uitstekend voorbeeld 
van de conditie waarin de meeste voertuigen van de 
divisie verkeerden. Vuil en vies waren ze, niet zozeer 
van de modder en het stof, maar meer door olie- en 
vetvlekken. Met krassen, en ‘uitgewoonde’ rups- en 
gewone banden, en soms zwaar beschadigd.
Deze SPW rijdt bijvoorbeeld nog rond hoewel een van 
de achterste buitenwielen ontbreekt. De voorste 
spatlappen zijn er ook niet meer, en het meest 
vreemde is het feit dat het achterste deel van de 
rechter voorraadkast is verdwenen. Het lijkt er bijna 
op dat het er is afgezaagd, want de breuklijn is zo 
mooi en gaaf dat het bijna niet opvalt dat iets ont
breekt.
Het geschilderde nummer (7203) is waarschijnlijk 
zwart met een witte rand. Het is duidelijk in grote 
haast aangebracht, want het is niet netjes afge
werkt. Het camouflagepatroon bestaat uit een don
kergele ondergrond met roodbruine en groene vlek
ken. De schutkleur wordt verder versterkt door de 
vele vet- en olievlekken.
Ondanks de matige conditie van het voertuig was 
het een formidabele tegenstander van de licht 
bewapende parachutisten.
De hierboven beschreven foto is in een aantal recent 
verschenen boeken te vinden, maar de betrokken
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Duits vliegtuigwrak geborgen
In de periode van 4 tot 8 april jl. heeft de duik- en 
demontageploeg van de Koninklijke Marine, be
staande uit acht man, de resten geborgen van een 
eenmotorig Duits jachtvliegtuig van het type Focke 
Wulf 190, dat vermoedelijk eind september/begin 
oktober 1944 ten westen van de spoorbrug in 
Oosterbeek in de Rijn is gestort. Bij de extreem lage

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek 
(WAM) en verschijnt vier keer per jaar. Het doel 
is bekendheid te geven aan het Airborne Museum, 
de Vereniging Vrienden en aan de geschiedenis 
van de Slag om Amhem.
Tele/oon museum: (026) 333 77 10
Redactie: drs. R.P.G.A. Voskuil en G.H. Maassen jr.

Redactieadres: Jan van Riebeeckweg 39, 
6861 BD Oosterbeek, e-mail: wamredactie@planet.nl 
Penningmeester/ledenadministratie: Frits Miedema, 
telefoon (026) 333 64 76, e-mail: fymiedema@planet.nl 
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse 
nummers: Chris van Roekel, Oosterbeek.
Vormgeving: Hildebrand DTP, Wageningen. 
Druk: Drukkerij Verweij Wageningen B.V.

dank aan Marcel Zwarts, Bob Gerritsen, Karei Margry 
en Hans Timmerman.
Wie aanvullingen en/of correcties wil doorgeven, 
wordt van harte uitgenodigd contact op te nemen 
met de samensteller: Jan van Riebeeckweg 39, 
6861 BD Oosterbeek (wamredactie@planet.nl)

Actie
Elf Nederlandse musea en instellingen, waaronder 
het Airborne Museum, zijn vorig jaar via het inter
net een actie begonnen om het weggooien van 
materiaal uit en over de TXveede Wereldoorlog tegen 
te gaan. Ze willen er voor zorgen dat voorwerpen, 
foto’s en documenten die bij particulieren of instan
ties liggen, niet per ongeluk of expres bij het afval 
terecht komen. Soms lijkt dit materiaal onbelang
rijk, maar dat is het niet, aldus de musea. Nog regel
matig worden bijzondere vondsten gedaan op zol
ders en in kelders en het komt regelmatig voor dat 
unieke zaken op het laatste moment letterlijk uit de 
afvalcontainer kunnen worden gered. De actie heet 
'Niet weggooien!’. Andere instellingen die aan deze 
actie deelnemen zijn o.a. het Nederlands Instituut 
voor Oorlogs Documentatie (NIOD), het Joods 
Historisch Museum en Museum Bronbeek.

Schenking van het 
Chaplains Museum in Andove
In november 2000 verscheen het boek ‘The Torn 
Horizon, The Airborne Chaplains at Arnhem’, dat 
werd geschreven door Chris van Roekel. Er is toen 
uiteraard ook een exemplaar aangeboden aan het 
museum van de Chaplains in Andover, Engeland. 
Gelijktijdig heeft Chris aan dat museum gevraagd of 
zij uniform- en uitrustingsstukken, gedragen door 
de geestelijken in de Tweede Wereldoorlog, voor ons 
museum hadden. Een reeds lang gekoesterde wens 
is namelijk in het diorama van de gewondenpost 
een figuur op te stellen die Reverend A.H.W. Harlow 
uitbeeldt. Harlow was ingedeeld bij het divisie- 
hoofdkwartier en heeft tijdens de Slag om Amhem 
dokter Randall geholpen met de verzorging van 
gewonden in de kelder van Hartenstein.
Het Chaplains museum heeft toen wel het een en 
ander toegezegd, maar het was destijds niet open
gesteld en alle materiaal was ingepakt. Begin 
december 2003 ontving Chris echter uit Andover 
een pakket voor het Airborne Museum, met daarin 
onder andere de specifieke kledingstukken en 
emblemen van een Chaplain en voorwerpen die 
nodig zijn voor een eredienst te velde, zoals een zil
veren beker en zakflacon voor de miswijn en een 
doosje voor het vervoer van de hostie. Alle materi
aal is gemerkt met de bekende Engelse pijl en het 
jaartal 1944. We vinden die zelfs op het houten hos
tie doosje terug. Het is een genereuze gift van het 
Chaplains museum, waar het Airborne Museum 
zeer erkentelijk voor is. In de loop van het volgende 
jaar zal in het diorama van de gewondenpost een 
figuur van een legerpredikant worden opgesteld.

waterstand tijdens de warme zomer van 2003, 
waren delen van het vliegtuig tevoorschijn geko
men. Omdat het wrak in een recreatiegebied lag en 
men niet wist wat voor explosieven er nog bij lagen, 
en het toestel mogelijk nog een bom aan boord had, 
werd besloten tot berging.
Tijdens de werkzaamheden werd geen bom gevon
den, hoewel er tot een diepte van zes meter is 
gezocht. Wel kwamen wat menselijke resten tevoor
schijn en ongeveer 25 kilo munitie. Bij de gevonden 
restanten van het vliegtuig zaten ook onderdelen uit 
de cockpit, zoals een zuurstofmasker en wat instru
menten. Bovendien werd de propeller opgegraven.
Helaas is het aan de hand van de gevonden botfrag- 
menten niet mogelijk om de piloot te identificeren. 
Deze zal dan ook als 'onbekend’ worden begraven op 
de Duitse oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn. De 
munitie is door het Explosieven Opruimings 
Commando op een afgelegen plek tot ontploffing 
gebracht. De gevonden onderdelen van het vliegtuig 
zijn overgebracht naar het Museum Vliegbasis 
Deelen.
Ons lid Han Kardol heeft mogelijk het bewuste toe
stel zien neerstorten. De familie Kardol was tussen 
het einde van de Slag om Amhem op 26 september 
1944 en 4 oktober, toen Duitsers hen dwongen om te 
evacueren, nog thuis op de Paasberg in Oosterbeek. 
Han, die toen negen jaar oud was, herinnert zich dat 
hij een van die dagen rond het middaguur een vlieg
tuig met een rooksliert achter zich zag neerstorten 
in de Rijn, iets ten westen van de spoorbrug.

mailto:wamredactie@planet.nl
mailto:fymiedema@planet.nl
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het leven. We mogen aannemen dat het gebeurde in 
de omgeving waar zijn veldgraf werd aangetroffen. 
Een vier centimeter groot gat in zijn schedel doet 
veronderstellen dat een granaatscherf hem van het 
leven heeft beroofd.
Vorig jaar rond deze tijd was er gegronde reden om 
ervan uit te gaan dat de militair in september 2003 
een laatste rustplaats zou krijgen temidden van zijn 
kameraden op het daarvoor aangewezen oorlogs- 
kerkhof: het Arnhem (Oosterbeek) War Cemetery. 
Helaas bleek dat niet het geval te zijn. Zoals 
gewoonlijk maalden de molens van de Britse over
heid tergend langzaam.
Zelfs is het zo dat ook nu, een jaar later, het niet 
zeker is dat Arthur Fosters herbegrafenis zal plaats
vinden tijdens de a.s. Airborne herdenkingsperiode! 
Blijkbaar is het nog steeds niet gelukt nabestaanden
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Stoffelijke resten Veerweg
In het nummer van onze Nieuwsbrief van december 
2003 berichtten wij over de vondst van stoffelijke res
ten van een geallieerde soldaat in een tuin aan de 
Veerweg in Oosterbeek.
In april vorig jaar kwam een team van de Bergings en 
Identificatie Dienst van de Koninklijke Landmacht 
(BID) naar de zuidwestelijke Veluwezoom, en adju
dant Fred Bolle en sergeant-majoor Geert Jonker 
brachten daar een bijna compleet skelet van een 
Britse militair boven de grond. Het onderzoek dat 
vervolgens door de BID werd uitgevoerd, leidde spoe
dig tot een positieve identificatie. Het rapport werd 
naar de verantwoordelijke instanties in het Verenigd 
Koninkrijk gestuurd, en vervolgens bleef het stil. 
Inmiddels heeft de BID de naam van de betrokkene 
vrijgegeven. Het gaat om soldaat Arthur Poster, 
van het lle Peloton van de B Compagnie van Ist 
(Airborne) Battalion, The Border Regiment. Op 
27-jarige leeftijd kwam hij op 21 september 1944 om

Nieuwe adjunct-directeur en voorzitter
Per 15 juni jl. is de heer Frans Smolders in dienst 
getreden van de Stichting Airborne Museum in de 
functie van adjunct-directeur/conservator. Een deel 
van zijn taak zal bestaan uit het maken van een 
beleidsplan voor de toekomst van het museum. Dit 
plan zal dan via het bestuur aan de gemeente wor
den aangeboden. Verder bestaan zijn werkzaamhe
den uit fondsenwerving, de presentatie van de col
lectie, en de organisatie binnen het museum. 
Daarnaast zal een herverdeling van taken plaatsvin
den binnen de vaste staf. Frans Smolders was tot 
voor kort werkzaam als kunsthistoricus en conser
vator van het Apeldoorns Museum, en heeft ook 
ruime werkervaring in andere musea.
Tot voorzitter van het bestuur van de Stichting 
Airborne Museum is benoemd de heer A.P. de Vries 
uit Ellecom. De heer De Vries is in verschillende 
functies werkzaam geweest bij de politie, laatstelijk 
als plaatsvervangend korpschef van de politieregio 
Gelderland-Midden. Hij volgt in de stichtingsfunctie 
de heer J.W. van Slooten uit Oosterbeek op, die deze 
taak tijdelijk vervulde sedert het vertrek van de heer 
J.W. Vertinden. De heer Van Slooten blijft deel uit
maken van het bestuur.
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Soldaat Arthur Foster, B Compagnie, Border Regiment, die 
op 21 september 1944 sneuvelde in de tuin van een huis 
aan de Veeruieg in Oosterbeek. Zijn stoffelijke resten wer
den in het voorjaar van 2003 gevonden bij graafwerk
zaamheden.
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Huil was echter 7687687, een ‘normaal’ RAMC-num- 
mer. Dat zou betekenen dat de theorie van mijn 
vriend niet klopt.
Nogmaals, wanneer er iemand is die hierover meer 
weet, dan zou ik dat graag horen. Mijn adres: Niall 
Cherry, 3 Church Road, Warton, Lancs, PR41BD, United 
Kingdom, e-mail: niall.cherry@baesystems.com 
(Niall Cherry)

Nieuws van Niall
In 1975 kocht ik als schooljongen mijn eerste boek 
over de Slag om Arnhem. Dit was 'Remember 
Arnhem’ door John Fairley. Sindsdien heb ik een 
groot aantal publicaties verzameld over Operatie 
Market Garden en over de Britse luchtlandingstroe
pen. In sommige van deze boeken wordt beweerd 
dat alle leden van het Royal Army Medical Corps 
(RAMC) behoorden tot de groep 'gewetensbe
zwaarden’, en dat zij altijd ongewapend waren. 
Deze bewering heeft mij altijd geïrriteerd omdat dit 
onjuist is. Op een van de beroemde 'Arnhem-foto’s’ 
is duidelijk het bewijs te zien. De afbeelding die ik 
bedoel is Imperial War Museum foto nummer 
BU 1105, van Corporal Midge Mills, RAMC, geknield 
bij het veldgraf van Trooper Edmond van het 
lst Airbome Reconnaissance Squadron, achter het 
huis Duitsekampweg 9 in Wolfheze. Op deze foto is 
duidelijk te zien dat Cpl. Mills een revolver of pistool 
in een tas aan zijn koppelriem draagt.
In de afgelopen jaren heb ik met een groot aantal 
veteranen van het RAMC gesproken, en, een enkele 
uitzondering daargelaten, niemand kon zich herin
neren dat een van hun kameraden gewetensbe
zwaarde was.
Één geval was bij mij bekend. Dit betrof soldaat 
E. Hewitt, RAMC, die sneuvelde gedurende de strijd 
in Noord-Afrika. Hij was gewetensbezwaarde, en als 
hospitaalsoldaat toegevoegd aan het lst Parachute 
Battalion.
Ik was daarom verrast toen ik begin dit jaar een 
brief ontving van de zoon van een ex-lid van de 181 
Airlanding Field Ambulance, die kort tevoren een 
exemplaar van mijn boek 'Red Berets and Red 
Crosses’ had verkregen. Zijn vader, soldaat Cecil 
Charles Huil, RAMC, had als 28-jarige aan de lucht
landingsoperatie bij Arnhem deelgenomen. In een 
bij de brief gevoegd artikel uit de 'Wood Green 
Observer’ van 14 oktober 1944, gewijd aan de vijf 
mannen uit Wood Green die bij Arnhem waren, 
wordt soldaat Huil expliciet aangeduid als gewe
tensbezwaarde.
Dit is volgens mijn informatie het eerste duidelijke 
bewijs dat een gewetensbezwaarde aan de Slag om 
Arnhem heeft deelgenomen. Wanneer er mensen 
zijn die iets weten over andere gewetensbezwaarden 
bij Arnhem, dan zou ik graag wat van hen horen.
Volgens een vriend van mij hadden alle gewetens
bezwaarden een legernummer dat begon met ‘95’. 
Dat gaf aan dat zij behoorden tot het NCC, het Non 
Combatant Corps. Het legernummer van soldaat

18 september 1944, Wol/heze. Corporal Mills uan 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.

Ede in Wapenrok
Onder de titel ‘Ede in Wapenrok’ verscheen op 
27 mei jl. een boek over twee eeuwen militaire 
geschiedenis in de gemeente Ede. Het werd geschre
ven door ons lid Evert van de Weerd uit Ede, in 
samenwerking met de Barneveldse archivaris Gerjan 
Crebolder. Beide heren hebben reeds verschillende 
boeken over militaire historie op hun naam staan.
Het onderwerp van deze nieuwe studie is het garni
zoen Ede, maar ook de ruime omgeving. Dit gebied is 
vanouds een belangrijk militair centrum geweest, en 
ook in de TWeede Wereldoorlog is er veel gebeurd. De 
geïnteresseerden in de jaren 1940-1945 vinden in het 
deel over Bezetting en Bevrijding een schat aan 
informatie, uiteenlopend van de opbouw van de 
Duitse vliegbasis Deelen en het vliegveld De 
Harskamp, tot een gedetailleerde beschrijving van 
de bevrijdingsoperaties in dit deel van de Veluwe in 
april 1945.
Hoofdstuk 6 is gewijd aan de Slag om Arnhem, voor 
zover deze zich voltrok op het grondgebied van de 
gemeente Ede. De auteurs geven een systematische 
en gedetailleerde beschrijving van de gebeurtenis
sen zoals die zich op de grond en in de lucht af
speelden. Daarbij komen verschillende aspecten 
naar voren die eerder niet of nauwelijks aandacht 
kregen. Uit de veelheid van onderwerpen zullen we 
er enkele noemen. Zo wordt ingegaan op het feit dat 
Ede op zondagochtend 17 september 1944 niet twee, 
maar drie keer is gebombardeerd, en worden de 
organisatie en de acties van de Duitse ’Westgruppe’ 
op de Ginkel geanalyseerd. Van alle zes Dakota’s, met 
mannen van de 4e Parachutisten Brigade, die op 18
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te traceren, hetgeen wellicht niet verwonderlijk is 
als je je realiseert dat een westers land als het 
Verenigd Koninkrijk anno 2004 niet over zoiets als 
een bevolkingsregister beschikt!
Het blijft dus een uitermate trieste en zeer betreu- 
renswaardige zaak dat de stoffelijke resten van een 
militair die voor de bevrijding van ons land is geval
len, onder de hoede zijn van de BID in Bussum, in 
plaats van begraven te worden op het Airbome 
Kerkhof in Oosterbeek.
(Geert Maassen)

mailto:niall.cherry@baesystems.com
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tussen 23 en 25 september 1944. Uit de 'Dope Sheet’ 
waarop Lewis zijn opnamen noteerde, blijkt dat het 
gaat om foto 8 van film 4. Alle zeven andere afbeel
dingen op deze rol werden door hem genomen bij 
Hotel Hartenstein, en het ligt voor de hand dat ook 
foto 8 in die omgeving is gemaakt. De vraag is ech
ter waar precies?
De opname is vrijwel zeker geen echte actiefoto. De 
scène is geposeerd, want de patrouille loopt op de 
fotograaf toe. Op de grond ligt een grote hoeveelheid 
betonijzer en een stapel metalen pijpen. De ruimte 
waarin de mannen zich bevinden, heeft waarschijn
lijk geen dak (meer), want het lijkt erop alsof alles 
zich in daglicht afspeelt.
Ons is niet bekend dat iemand in de afgelopen 
59 jaar een goed antwoord heeft kunnen geven op 
de vraag waar deze situatie fotografisch werd vast
gelegd. Daarom doen wij een beroep op onze leden 
om dit raadsel op te lossen. Vooral Oosterbekers die 
in september 1944 in het dorp woonden, herinneren 
zich misschien waar in de buurt van Hartenstein dit 
soort bouwmaterialen lag opgeslagen. De redactie 
wacht met spanning uw reacties af!

'De Plek, Oosterbeek, september 1944’ 
Het onlangs uitgekomen boekje 'De Plek, Ooster
beek, september 1944’ is de eerste in een serie waar
in schrijvers markante plaatsen onder de loep 
nemen. In dit eerste deel vertelt de journalist Frans 
van Deijl over een plek die een rol speelde bij de Slag 
om Arnhem. Bij het lezen vragen we ons af wat de 
auteur met het maken van dit boekje voor ogen 
heeft gestaan. Wilde hij een fictieve plek beschrij
ven? Dan kon hij ook ten aanzien van de geschied-

Schuttersputten hersteld
Op zaterdag 1 mei jl. heeft een groep vrijwilligers op 
het terrein van het Sportcentrum Papendal, even ten 
noorden van de spoorlijn Utrecht-Arnhem, een aantal 
schuttersputten uitgegraven waarin Brigadier Hackett 
op 19 september 1944 om ca. 11.00 uur zijn hoofd
kwartier van de 4e Parachutisten Brigade vestigde. 
Nadat die dag de Britse opmars over het terrein van 
de Johannahoeve ter hoogte van de Dreyenseweg was 
vastgelopen, en de gliders met de artillerie van de 
Poolse Para Brigade waren gearriveerd, werd besloten 
de daar opererende eenheden naar het westen terug 
te trekken, en via de spoorwegovergang in Wolfheze 
en de tunnel in de spoordijk oostelijk daarvan, naar 
het gebied van de Bilderberg ten zuiden van de spoor
lijn te verplaatsen. Het hoofdkwartier van de 
4e Brigade verliet de betreffende schuttersputten in 
de late namiddag van 19 september 1944.
Het uitgraven van de putten tot hun oorspronkelijke 
diepte werd georganiseerd door Philip Reinders, die 
daarover overleg had gehad met Willem Wichhart 
en Frieda Geest van het Sportcentrum Papendal. De 
gaten zijn vervolgens omheind, zodat mensen of 
dieren er niet per ongeluk in kunnen vallen.

september 1944 crash
ten, is het verhaal 
beschreven. Dat geldt 
ook voor de lotgevallen 
van de ca. 130 man die 
op dezelfde dag ver 
van de Ginkel werden 
gedropt. Verder komen 
o.a. aan bod de rol van 
het Edese Verzet, en de 
Operaties Pegasus I 
en II.
Het boek is prachtig 
uitgevoerd, telt niet 
minder dan 492 blad
zijden, en ca. 450 foto’s, 
kaarten en diagram
men. Dat de prijs 
slechts 19.50 euro be
draagt, is mede moge
lijk gemaakt door een 
aantal sponsors. ’Ede 
in Wapenrok’, ISBN 
90-701506-3-8, werd 
uitgegeven door de 
Koninklijke BDU Uit
geverij in Barneveld, 
en is verkrijgbaar in 
het Airborne Museum 
'Hartenstein’.

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

Locatie foto gezocht
Het is waarschijnlijk een van de meest gepubliceer
de foto’s van de Slag om Arnhem. Een patrouille van 
vier Britse soldaten loopt door een ruïne van een 
gebouw ergens in Oosterbeek. Sergeant Mike Lewis, 
een van de drie cameramannen van de Army Film 
and Photographic Unit (AFPU) legde deze scène vast
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'Oorlog in Oosterbeek'
Eind vorig jaar verscheen voor de jeugd een aller
aardigst boekje over de Slag om Arnhem. Uit de 
tekst blijkt dat de schrijver, Jan van Reenen, zich 
ter plaatse goed heeft georiënteerd. Verschillende 
scènes die hij in zijn verhaal verwerkt heeft, zijn 
voor insiders herkenbaar. Zoals de moeder die een 
foto van haar zoontje maakt terwijl hij op de loop 
van een kanon zit, of kinderen die chocolade krij
gen. Het verhaal, hoewel natuurlijk fantasie, doet 
echt aan.

Redactieadres: Jan van Riebeeckweg 39, 6861 BD 
Oosterbeek, e-mail: vvamredactie@planet.nl 
Penningmeester/ledenadministratie: Frits Miedema, 
telefoon (026) 333 64 76, e-mail: fymiedema@planet.nl 
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse 
nummers: Chris van Roekel, Oosterbeek.
Vormgeving: Hildebrand DTP, Wageningen. 
Druk: Drukkerij Verweij Wageningen B.V.

Oproep
Van ons lid Hans Molier uit Roosendaal ontvingen 
wij het verzoek tot plaatsing van de volgende 
oproep: 'Op 16 mei jl. heeft de STIWOT (Stichting 
Informatie Wereldoorlog Twee), een vrijwilligersor
ganisatie die zich inzet voor informatieverstrekking 
over de Tweede Wereldoorlog, door het opzetten en 
onderhouden van (hoofdzakelijk Nederlandstalige) 
websites op het internet, een nieuwe site gelan
ceerd, namelijk www.ww2awards.com. Deze site, 
die in de Nederlandse èn in de Engelse taal ver
schijnt, is gevuld met een grote hoeveelheid infor
matie over tijdens de Tweede Wereldoorlog uitge
reikte onderscheidingen en de ontvangers daarvan. 
Al meer dan een jaar is een team bezig met de ont
wikkeling van deze internet-site. Er is al erg veel 
materiaal over het betreffende onderwerp bijeenge
bracht, maar er wordt nog steeds naar aanvullende 
gegevens gezocht. Daarvoor doen wij een beroep op 
u. Mocht u in het bezit zijn van foto’s of informatie 
over onderscheidingen, en wilt u die voor de site 
beschikbaar stellen, neemt u dan contact met ons 
op. Misschien heeft u zelf, of een familielid, tijdens de 
Tweede Wereldoorlog een onderscheiding ontvan
gen. Wij horen dan graag uw verhaal, en foto’s en 
aanvullende informatie zijn daarbij ook van harte 
welkom. U kunt deze gegevens via de website aan 
ons mailen. Mocht u niet over een internetverbinding 
beschikken, dan kunt u contact opnemen met Hans 
Molier, Susannadonk 123, 4707 WT Roosendaal, 
telefoon 0165-554531.’

kundige bijzonderheden zijn fantasie laten gaan. Hij 
schrijft echter over een bestaande plek, maar neemt 
het met de historie niet zo nauw.
Hoewel het geruime tijd duurt voor zelfs de insider 
door heeft welke plaats hij bedoelt (ook het bijge
voegde kaartje geeft geen uitsluitsel), blijkt het de 
laagte in het terrein ten noordwesten van Harten- 
stein te zijn, die de Britten ‘the Hollow’ noemen. Na 
de terugtrekking vanaf de Johannahoeve verzamelde 
Brigadier Hackett er een klein deel van zijn 
4e Parachutisten Brigade, en daar vandaan brak hij 
later door naar het hoofdkwartier bij Hartenstein.
We zullen maar niet alle historische onjuistheden 
in het boek aangeven, maar slechts twee pagina’s 
noemen. Pagina 5: Er streden geen Amerikaanse en 
Canadese troepen in Oosterbeek en omgeving; de le 
Britse Luchtlandingsdivisie bestond niet uit twintig
duizend man; er waren geen tweeduizend vliegtui
gen met zweeftoestellen op weg naar Arnhem; de 
divisie had geen 330 kanonnen; na de landingen 
volgde niet de operatie Market Garden, ze was er 
deel van; twee parachutistenbataljons, de le en 3e> 
werden niet uiteengeslagen op weg naar de brug. 
Pagina 6: Na het bereiken van de Rijnbrug vormden 
de overige parachutisten geen bruggenhoofd in 
Oosterbeek om Frost en zijn eenheid later af te los
sen; het verhaal en de locatie van de Duitse een
heden bij Arnhem is onjuist; Frost zwom niet met 
tweeduizend man over de Rijn.
Zo zijn er nog 62 andere pagina's, maar gelukkig is 
het boekje niet te dik. Niet kopen dus, tenzij u een 
avond wilt puzzelen.
‘De Plek’, door Frans van Deijl, werd in 2003 uit
gegeven door Kempen Uitgevers, Zaltbommel. 
ISBN 90 6657 092 x, 64 pagina's. Het boekje wordt 
niet in het Airborne Museum verkocht, maar is wel 
verkrijgbaar bij de boekhandel.
(W. Boersma)

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airborne Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Telefoon museum: (026) 333 77 10
Redactie: drs. R.P.G.A. Voskuil en G.H. Maassen jr.

Een Oosterbeekse jongen, Frans, beleeft in septem
ber 1944 de luchtlandingen en de daaropvolgende 
gevechten. In eerste instantie is het één groot avon
tuur, totdat een gewonde Britse soldaat bij zijn 
ouders in de kelder onderdak vindt. Dan is de oorlog 
angstig dichtbij. Zeker als later ook nog een Duitse 
gewonde wordt binnengebracht. Uiteindelijk wordt 
de Engelsman gered, en ziet Frans hem jaren later 
bij een herdenking terug.
Het verhaal heeft misschien weinig diepgang, maar 
is eenvoudig geschreven, en zeker geschikt voor 
kinderen van groep 8. Een van de weinige moderne 
kinderboeken over de Slag om Arnhem dat zijn weg 
naar de jeugdige lezertjes wel zal vinden.
‘Oorlog in Oosterbeek’, door Jan van Reenen, ver
scheen in 2003 bij uitgeverij Den Hertog BV, Houten. 
ISBN 90 331 1736 3, 94 pagina’s, geïllustreerd.
(W. Boersma)

mailto:vvamredactie@planet.nl
mailto:fymiedema@planet.nl
http://www.ww2awards.com
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Van de redactie
Deze nieuwsbrief, die eind augustus werd samenge
steld, ontvangt u rond de 60e herdenking van de 
Slag om Arnhem. Aan die belangrijke gebeurtenis 
zullen we volop aandacht besteden in een uitge
breid nummer dat in november verschijnt. Bij deze 
nieuwsbrief hebben wij ter gelegenheid van de her
denking een extra lange Ministory gevoegd.

Nieuwe conservator/adjunct-directeur.
In de vorige nieuwsbrief kondigden wij hem reeds 
aan: sinds 1 juli heeft het Airborne Museum 
‘Hartenstein’ een nieuwe conservator/adjunct- 
directeur. Het is de 49-jarige Frans Smolders uit 
Nijmegen. Hij werd gekozen uit ca. 90 sollicitanten 
die hadden gereageerd op de advertentie voor deze 
vacature. Voorlopig is hij aangesteld voor twee jaar 
en hij wordt betaald uit een subsidie die de gemeen
te Renkum hiervoor beschikbaar heeft gesteld. 
Wybo Boersma, die de afgelopen jaren het museum 
als directeur leidde en die, geheel onbetaald, ont-
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8zettend veel werk heeft verzet, stopt per 1 oktober 
met deze functie.
Frans Smolders heeft veel ervaring op het gebied 
van de inrichting van musea. Na zijn studie 
Kunsthistorie deed hij zijn kennis op in onder meer 
het Utrechtse Universiteitsmuseum en meer recent 
bij de samenvoeging van verschillende museale 
diensten in Apeldoorn.
Zijn belangrijkste taak in de toekomende twee jaar 
zal zijn het ontwikkelen van een beleidsplan voor 
de toekomst van het museum. Hoofdaandachts
punten zijn o.a. de modernisering van de totale 
expositie en een mogelijke uitbreiding van het 
museum.
Smolders is zeer onder de indruk van de prachtige 
en indrukwekkende collectie van het Airborne 
Museum en van alle kennis die er is samengebracht. 
Hij zou echter graag wat meer de aandacht willen 
vestigen op de menselijke verhalen die horen bij het 
getoonde materiaal. Nu ligt de nadruk op de militai
re ooeratie, die in min of meer chronologische volg
orde wordt behandeld. Er zou meer aandacht kun
nen worden besteed aan de persoonlijke lotgevallen 
van de militairen, maar ook van de burgers, wiens 
wereld plotseling veranderde in een slagveld.
Het gebrek aan ruimte in het museum vormt een 
belemmering voor de ontwikkeling van een moder
ne expositie. Huize Hartenstein is een monument, 
waaraan weinig kan worden veranderd. Daarom 
denkt Smolders aan een ondergrondse uitbreiding, 
met als voorbeeld het plan dat de Vereniging 
Vrienden enige jaren geleden heeft laten ontwer
pen. Daardoor zal het ook mogelijk worden grote 
wissel-tentoonstellingen te organiseren.
Ook zou Smolders graag de ‘villa’ Hartenstein zelf 
weer meer tot haar recht willen laten komen. Nu 
zijn bijvoorbeeld alle ramen dichtgetimmerd met 
schotten, waardoor je als bezoeker bent afgesloten 
van de omgeving.
De aandacht van vooral de jongere museumbezoe
kers loopt snel terug bij een statische presentatie, 
en daarom zal er in de toekomst in het museum 
nog meer gebruik gemaakt gaan worden van 
moderne audiovisuele middelen en computer tech
nieken. Ook zou een kleine filmzaal kunnen wor
den ingericht.
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27 juli 2004. Frans Smolders, de nieuwe adjunct direc- 
teur/conservator van het Airborne Museum.
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Ca. 17.00 uur:

De bibliotheek en het archief vormen volgens Frans 
Smolders een integraal deel van de museumcollec
tie. Dit materiaal kan beter worden ontsloten, geca
talogiseerd en gedigitaliseerd om een optimaal ge
bruik mogelijk te maken. Samenwerking en uitwis
seling van gegevens met andere musea en archie
ven zal ook meer aandacht krijgen.
De financiële basis van het museum zal moeten 
worden verbreed en daarom zal worden geprobeerd 
om sponsors aan te trekken.
Frans Smolders hoopt samen met de twee andere 
vaste medewerkers Berry de Reus (logistiek mana
ger) en Roland Boekhorst (behoudsmedewerker) en 
met de enthousiaste groep van twintig vrijwilligers 
het museum nog interessanter en leerzamer te 
maken dan het nu al is. De Vereniging Vrienden is 
uiteraard graag bereid daaraan mee te werken!

Veteraan schenkt motormaaier
Op 13 juli j.1. vond op de Airborne Begraafplaats een 
zeer bijzondere gebeurtenis plaats. De 80-jarige 
Amhem-vetraan Frank Moore droeg een speciale, 
door hem zelf ontworpen, motormaaier over aan de 
staf van de Commonwealth War Graves Commission. 
In september 1944 was luitenant Frank Moore Troop 
Leader van F-Troop, 3rd Airlanding Light Regiment 
Royal Artillery. Tijdens de Slag om Arnhem stonden 
de 75mm Pack houwitsers van F Troop opgesteld in 
het weiland recht achter de Oude Kerk in het 
Benedendorp in Oosterbeek. Het Troop-hoofdkwar-

pen maaimachine te schenken 
wealth War Graves Commission

Themamiddag op 20 november
Op zaterdag 20 november a.s. organiseert onze ver
eniging wederom een themamiddag in de Concert
zaal in Oosterbeek.
Het programma ziet er als volgt uit:
13.30-14.00 uur: Ontvangst van de leden
14.00-15.00 uur: Lezing van Alex Junier over het 

'2nd Battalion The South Stafford- 
shire Regiment’. Over dit bataljon 
schreef Alex, samen met Bart 
Smulders het boek ‘By Land Sea 
and Air’, dat in 2003 verscheen.

15.00-15.45 uur: PAUZE
15.45-16.30 uur: Vervolg van de lezing door Alex 

Junier.
Einde themamiddag.
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13 juli 2004. Arnhem-veteraan Frank Moore geeft op de 
Airborne Begraafplaats in Oosterbeek een demonstratie 
uan de door hem ontworpen motormaaier,

tier was gevestigd in de zuidvleugel van deze kerk. 
Een van de diorama’s in de kelder van het Airborne 
Museum toont F-Troop in actie.
Frank Moore ontsnapte in die periode verschillende 
keren aan de dood. Zo leidde hij op een bepaald 
moment vanuit de spits van de kerktoren het vuur 
van de houwitsers van het Light Regiment op posi
ties van de Duitsers. Boven in die spits zat aan de 
oostzijde een klein luik, en vandaar uit had hij een 
goed overzicht over de omgeving. De Duitsers kre
gen dat echter in de gaten en een Duitse tank vuur
de een salvo af, die de spits raakte vlak onder de 
plaats waar Moore en zijn verbindingsman zaten. 
Gelukkig wisten ze toch heelhuids naar beneden te 
komen. De tweede keer was in de avond van 25 sep
tember, toen Moore, staande bij de kerk, de lokaties 
van Duitse posities besprak met een Forward 
Observation Post officier van de 43e Wessex Divisie, 
kapitein Thomas ‘Zeke’ Rosé, die samen met een 
collega en enkele anderen de Rijn had weten over te 
steken. De Duitsers openden het vuur met een 
mitrailleur, waarbij ze Frank Moore rakelings mis
ten, maar kapitein Rosé raakten. Die overleed de 
volgende dag. (zie hiervoor: Ministory 46 uit mei 
1995: ‘Herinneringen van een veteraan van 30 
Corps', door majoor b/d Douglas G. Goddard, Royal 
Artillery, en het boek ‘Arnhem, The Airborne Battle' 
door Martin Middlebrook, 1994/2004).
Zoals Frank Moore later schreef: ‘Naarmate de slag 
voortduurde, veranderde de positie van F-Troop 
steeds meer in een kraterlandschap. De banden van 
de houwitsers werden vernield door granaat- en 
mortiervuur, waardoor ze moeilijk waren te ver
plaatsen en te richten. De geschutsbemanningen 
moesten zichzelf diep ingraven in schuttersputten, 
die zij bedekten met lege munitiekisten en aarde, om 
zich enigszins te beschermen tegen granaat- en 
mortierinslagen. Maar iedere keer wanneer het bevel 
werd gegeven 'Take Post' (beman posities), kwamen 
alle artilleristen zonder aarzelen uit zijn schutters
putten om de vrijwel totaal onbeschermde kanon
nen in het open veld te bedienen. Dit dwong grote 
bewondering af van de infanterie eenheden die in de 
buurt zaten ingegraven. Majoor Cain, die voor zijn rol 
tijdens de Slag om Arnhem het Victoria Cross kreeg, 
schreef later een brief waarin hij de standvastigheid 
en de moed van de geschutsbemanningen een voor
beeld noemde voor alle anderen, die de posities bij 
de Oude Kerk met hen deelden.
Frank Moore was een van de gelukkigen die aan het 
eind van de strijd over de Rijn kon terugtrekken. Hij 
werd gedemobiliseerd in 1948 en had vervolgens 
een lange en succesvolle carrière in de productie 
van landbouwmachines. Na zijn pensionering ging 
hij zich bezig houden met het ontwerpen van zeer 
geavanceerde motormaaiers voor grote gazons. 
Deze machines, die zijn voorzien van allerlei nieu
we technische snufjes, worden nu door zijn eigen 
bedrijf 'Moore Mowers Limited’ in Beaminster 
(Dorset) vervaardigd.
Frank Moore besloot onlangs om een speciaal ontwor- 
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noodklok over de slechte toestand waarin het Air- 
borne Monument tegenover het museum verkeerde. 
De aanwezigen bij de Jaarvergadering van de 
Vrienden zullen zich ongetwijfeld de levendige dis
cussie over dit onderwerp herinneren. Deze actie 
heeft kennelijk resultaat gehad, want medewerkers 
van de gemeente zijn in juli j.1. druk bezig geweest 
met herstelwerkzaamheden. Delen van het metsel
werk zijn vernieuwd, evenals veel gebroken of afge
brokkelde bakstenen. De originele gele, zachte bak
steen, waaruit het gedenkteken in 1945 is opgetrok
ken, is erg gevoelig voor beschadiging en weersin
vloeden. Men is er gelukkig in geslaagd om voor de 
restauratie bakstenen te vinden die vrijwel dezelfde 
kleur hebben als die van vlak na de oorlog, maar die 
wel veel sterker zijn. Eigenlijk zijn ook de beeld
houwwerken van Jacob Maris, die in het monument 
zijn verwerkt, toe aan grondige restauratie, maar 
dat moet te zijner tijd gebeuren door deskundigen.

Vliegtuigbom
Tijdens graafwerkzaamheden onder het spoorvia
duct de Zypse Poort in Arnhem werd op 28 mei j.1. 
een vijfhonderd pond zware Britse vliegtuigbom 
gevonden. Onmiddellijk werd het werk gestaakt, de 
wijde omgeving afgezet en het treinverkeer stilge
legd. Bij nader onderzoek door het gewaarschuwde 
Explosieven Opruimings Commando (EOC) bleek 
dat de ontsteking er al af was, waardoor de bom als 
ongevaarlijk kon worden bestempeld. Het projectiel 
kon daardoor snel in een vrachtwagen naar het ver- 
nietigingsterrein bij de Schuytgraaf in Arnhem-Zuid 
worden gebracht.
Dat de bom nu pas aan de oppervlakte kwam, ter
wijl er al ruim twee jaar aan de Zypse Poort werd 
gewerkt, is verklaarbaar. Pas eind mei werd name
lijk de asfaltlaag verwijderd waaronder de bom zich 
bevond. Hij lag nog geen meter onder het opper
vlak.
Waarschijnlijk is dit een van de geallieerde bom
men die op zondag 17 september 1944 werd afge
worpen tijdens de bombardementen die werden

Airbome Begraafplaats in Oosterbeek en op de andere 
begraafplaatsen in de regio, ‘ter herinnering aan alle 
oude vrienden en collega’s die daar zijn begraven’.

Engels Weekend 2005
Het is de bedoeling dat in juni 2005 in Oosterbeek 
het derde ‘Engelse Weekend’ zal worden georgani
seerd voor onze leden uit het Verenigd Koninkrijk. 
Leden die daarvoor een plaats willen reserveren 
kunnen contact opnemen met Niall Cherry en ook 
voor nadere informatie kunt u bij hem terecht. Het 
programma zal ongeveer vergelijkbaar zijn met de 
twee vorige keren. Waarschijnlijk is er op zaterdag 
een wandeling langs een aantal historische locaties, 
waarna op zondag een wat langere tocht met (histo
rische?) voertuigen zal worden gemaakt.
(Niall Cherry, 3 Church Road, Warton, Lancs, PR4 
1BD, United Kingdom,
e-mail: niall.cherry@baesystems.com)

Wie weet het?
In de TWeede Wereldoorlog Fotocollectie van het 
Gelders Archief (opgebouwd door het toenmalige 
Gemeentearchief Arnhem) berusten onder andere 
afdrukken uit een bijzonder album. Het werd in de 
periode 1940-1945 aangelegd door Dr. R.S. Tjaden- 
Modderman, en bevat vele foto’s die door hem in de 
Gelderse hoofdstad werden gemaakt.
Een van die kiekjes hebben we hierbij afgedrukt. 
Helaas weten we alleen de datum: 17 september 1944. 
Wie kan vertellen wat er precies op te zien is? Zijn de 
rookwolken het gevolg van het geallieerde bombarde
ment dat voorafging aan de luchtlandingen? Waar 
stond de fotograaf toen hij op het knopje drukte?
Uw antwoorden graag naar de redactie! Overigens 
kwamen op de vorige Wie weet het?-vraag een 
gewaardeerd aantal reacties binnen. Daarop komen 
we in de volgende Nieuwsbrief terug.

Airborne Monument hersteld
Eerder dit jaar luidden leden van de Vereniging 
Vrienden en van de Monumenten Commissie de

£
Foto van een onbekende lokatie in Arnhem, gemaakt op 17 september 1944. Waar is dit?
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Nieuws van Niall
Van onze vertegenwoordiger in Groot Brittannië, 
Niall Cherry, ontvingen wij het volgende bericht: 
‘Afgelopen februari overleed Sir John Killick. De ‘ken
ners’ van de Slag om Arnhem weten ongetwijfeld 
dat hij in september 1944 commandant was van het 
89th Parachute Field Security Section. Op 18 septem
ber 1944 werd kapitein J.E. Killick, toen hij op 
patrouille was in de Weerdjesstraat in Arnhem op de 
gevoelige plaat vastgelegd door de Joodse fotograaf 
Sem Presser. Het is mijns inziens een van de beste 
foto’s van de Slag om Arnhem. Hij staat o.a afgebeeld 
op pagina 87 van het boek van David van Buggenum, 
‘B Company Arrived’, dat in 2003 verscheen. Op de 
foto is te zien dat Killick op zijn rechterbeen een hol
ster met wapen draagt. Dit was een Duits Luger pis
tool. Vorig jaar vertelde hij mij hoe hij hier aan was

Foto’s gevraagd
Volgend jaar, in juni 2005, bestaat de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum 25 jaar. Deze 
mijlpaal willen wij uiteraard niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. In een volgend nummer van de nieuws
brief zullen wij u daarover berichten. Een van de ini
tiatieven die voor dit jubileum naar voren is ge
bracht, is het maken van een kleine tentoonstelling 
en/of bescheiden fotobrochure over 25 jaar Vereni
ging Vrienden. Daarvoor zoeken wij foto’s van 
excursies, vergaderingen, themadagen, etc. Wan
neer u in het bezit bent van dergelijk beeldmateriaal 
en dat ter beschikking wilt stellen, laat u dat dan 
even weten door middel van een kort briefje of e- 
mail aan het bestuur (zie Colofon). Er wordt dan 
t.z.t. contact met u opgenomen. Alvast veel dank 
voor uw medewerking!

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232,6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airborne Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Tele/oon museum: (026) 333 77 10
Redactie: drs. R.P.G.A. Voskuil en G.H. Maassen jr.

uitgevoerd voordat de geallieerde luchtlandingen 
zouden plaats vinden.
Het belangrijkste doel in die omgeving was de 
Willemskazerne, die door de Duitsers werd gebruikt. 
De kazerne, die bij deze aanval geheel werd verwoest, 
stond op de plaats van het huidige Gele Rijdersplein. 
Het is onduidelijk waarom het ontstekingsmecha
nisme ontbrak Misschien heeft men die in Engeland 
vergeten te monteren. Het gelukkige gevolg is wel 
dat de bom daardoor niet is ontploft en daarmee de 
Zypse Poort deze aanval heeft overleeft en nog bijna 
zestig jaar heeft kunnen bestaan! Inmiddels is de 
oude poort vervangen door een nieuwe. In een van 
de volgende nummers hopen we op dit bombarde
ment terug te komen.

Bodemvondsten op Papendal
Evenals op andere plekken in deze regio vind je ook 
op het terrein van het sportcentrum Papendal, ten 
noorden van Oosterbeek, nog schuttersputten uit de 
Slag om Arnhem. Philip Reinders heeft het afgelo
pen jaar een groot aantal van deze putten onder
zocht en daarbij het nodige materiaal uit de grond 
gehaald. Dit werd in augustus en september ten
toongesteld in de hal van het hotel- en congrescen
trum van Papendal.
Een van de meeste opmerkelijke vondsten was een 
Frans geweer uit de Eerste (!) Wereldoorlog. Waar
schijnlijk hebben de Duitsers het wapen, dat uit 
ca.1917 dateert, in 1940 in Frankrijk buitgemaakt. 
Dit soort wapens werd later in de oorlog vaak uitge
deeld aan de troepen van mindere kwaliteit in het 
Duitse leger, toen er een gebrek kwam aan eigen 
bewapening.
Een ander merkwaardig object, dat uit een van de 
schuttersputten kwam, was een potje waarin kavi
aar had gezeten!

.... . r en dit verhaal wil ik graag vertellen in een 
de volgende nummers van de Nieuwsbrief '.

'Oosterbeek For ever England’
Op zaterdag 31 juli werd in het Airborne Museum 
het boekje 'Oosterbeek For ever England’ gepresen
teerd. Het is het resultaat van een studie die auteur 
Jan Crum, (1940) heeft gedaan naar de grafteksten 
op de stenen op de Airborne Begraafplaats in 
Oosterbeek. De teksten verraden vaak iets over de 
persoonlijke achtergrond van de gesneuvelden. De 
nabestaanden mochten aangeven welke woorden 
zij op de steen wilde hebben. Sommigen kozen voor 
zeer persoonlijke, ontroerende teksten, anderen 
voor meer algemene woorden. Jan Crum heeft in 
zijn boekje de teksten in verschillende categorieën 
verdeeld, zoals verdriet, herinnering, opoffering en 
bewondering. Van alle opgenomen teksten heeft hij 
de achtergrond proberen na te gaan. Het boekje is 
een hommage aan alle militairen die tijdens de Slag 
om Arnhem hun leven gaven.
Het eerste exemplaar werd aangeboden aan oud
strijder Norman Rawlings, die speciaal voor deze 
gelegenheid uit Groot Britannië was overgekomen. 
'Oosterbeek. For ever England’, door Jan G. Crum, 
(ISBN 90-75665-65-2) verscheen bij Uitgeverij 
Kontrast in Oosterbeek Het boek is tweetalig, 
Nederlands en Engels, en telt 96 pagina’s. Het is geïl
lustreerd met foto’s. De prijs bedraagt 15 Euro.

mailto:wamredactie@planet.nl
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In Memoriam Z.K.H. Prins Bernhard
Op 1 december 2004 overleed op 93-jarige leeftijd 
Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden. Zoals 
bekend was de prins als commandant van de 
Binnenlandse Strijdkrachten o.a. nauw betrokken 
bij de militaire operaties tussen september 1944 en

mei 1945, die leidden tot de bevrijding van Neder
land. Na de oorlog nam hij verschillende keren deel 
aan de herdenking van de Slag om Arnhem, zoals in 
1947 en in 1969. Hij bezocht het Airborne Museum 
op 21 juni 1980 en opnieuw op 11 mei 1988, bij het 
tienjarig bestaan van het museum in Huize 
Hartenstein.

De op 1 december j.l. overleden Z.K.H. Prins Bernhard, 
bezocht op 11 mei 1988 het Airborne Museum, ter gele
genheid van het 10-jarig bestaan in Huize Hartenstein.
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Van de redactie
De 60e herdenking van de Slag om Arnhem ligt 
alweer enige tijd achter ons. Het waren gedenk
waardige dagen, waar we in deze Nieuwsbrief op 
terug willen kijken door middel van onder andere 
een aantal foto’s, die deze keer alle in kleur zijn 
gedrukt.
In de afgelopen periode zijn in binnen- en buiten
land weer veel nieuwe boeken verschenen over de 
strijd in Nederland in september 1944. Bespre
kingen van deze publicaties zullen wij verdelen over 
een aantal nummers van de Nieuwsbrief.
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Na 60 jaar
Ongeveer 35 jaar geleden trof ik bij het opruimen 
van het vlierinkje van mijn tuinschuur nog verschil
lende voorwerpen uit de Slag om Arnhem aan, die 
door mijn schoonvader, wijlen Evert Jan Breman, 
waren bewaard, nadat de vele gesneuvelden uit zijn 
tuin naar de Airborne Begraafplaats waren ver
voerd. Hierbij bevond zich ook een voorwerp dat 
mijn aandacht trok omdat het bij de andere uitrus
tingsstukken uit de toon viel. Het waren twee ver
weerde panlatten, die met een bruin stukje tele
foondraad aaneen waren gebonden. In eerste 
instantie was ik geneigd dit onnozele voorwerp op 
het vuur te gooien, maar het feit dat iemand twee 
stukjes hout zo zorgvuldig op elkaar had gebonden, 
intrigeerde me, en opeens begreep ik dat als ik een 
van de houtjes een kwart slag draaide, ze een kruis 
vormden. In het heldere daglicht ontcijferde ik een 
vaag zichtbare, met potlood geschreven naam: 
Gnr. Baisden.
Deze, op het eerste gezicht, waardeloze stukjes hout 
kregen opeens de waarde van een crucifix voor mij, 
en ik besloot ze af te staan aan het Airborne 
Museum.
Maar mijn nieuwsgierigheid was gewekt, en in de 
loop van de volgende jaren ben ik aardig wat van 
deze kanonnier van het Ist Airlanding Light 
Regiment Royal Artillery te weten gekomen. Van zijn 
familie echter wist ik helaas niets.
Tijdens de 60e herdenking werd bij mij aan de deur 
gebeld. Het bleek een Engels gezelschap te zijn dat 
bestond uit vier personen, die zich voorstelden als 
een neef van Gunner Baisden met echtgenote en 
een kleindochter met zoon. Eindelijk hadden we 
contact met de familie!
Enige weken later mocht ik de volgende brief ont
vangen, die ik vanwege het aandoenlijke karakter 
niet ga vertalen:
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Dear Mr Roekel

Michelle-Marie.

I am Michelle-Marie the granddaughter of gunner 
Alexander Baioden.
Thank you very much for inviting myself and my family 
into your home and showing us around.
On behalf of my family I wioh to express our deepest gra- 
titude towards Mr. Evert Jan Breeman and his family for 
their courage all those years ago.
This was my first viert to Holland, and I hope not my last!
Sadly I wish I could have taken my trip years ago and maybe 
got to meet some of my grandfathers fellow soldiere!
What an honour that would have been?
Thank you once again from

Wybo Boersma 
blijft voorlopig directeur
In de vorige Nieuwsbrief stond een artikel over de 
nieuwe conservator/adjunct-directeur van het 
Airborne Museum, de heer Frans Smolders. In dat 
stuk werd gemeld dat de heer Wybo Boersma per 1 
oktober van dit jaar zou stoppen als directeur. Gezien 
een aantal gewijzigde ideeën, is de situatie enigszins 
gewijzigd. Van de heer André de Vries, voorzitter van 
de Stichting Airbome Museum, ontvingen wij het 
volgende stuk over de samenstelling en verantwoor
delijkheden van de directie van het Airborne 
Museum. Hieronder volgt de integrale tekst.
‘Tijdens de laatste bestuursvergadering op 14 okto
ber jl. heeft het Bestuur van de Stichting Airborne 
Museum de functiebeschrijvingen van de directie 
van ons museum besproken en vastgesteld. Zowel 
voor de interne medewerkers en vrijwilligers als 
voor de vele externe contacten moet het duidelijk 
zijn wie in het museum waarvoor verantwoordelijk 
en aanspreekbaar is.
De taakverdeling binnen de directie geldt voorlopig 
voor twee jaar en zal herzien worden als de toe
komstplannen voor het museum zijn afgerond en 
een lange termijn beleidsvisie is ontwikkeld. In

Zolang, na twee generaties, dergelijke brieven nog 
in Oosterbeek belanden, kan geen sprake zijn van 
ophouden met herdenken.
(Chris van Roekel)

Social Evenings
Begin volgend jaar worden, evenals in 2004, twee 
‘Social Evenings’ georganiseerd in het Airborne 
Museum. De avond van 11 februari a.s. is deels 
gewijd aan recente aanwinsten van het museum. 
Ook kan een kijkje worden genomen achter de 
schermen van het museum.
De tweede ‘Social Evening' is op maandagavond 
14 maart 2005. Op die avond zal Professor 
H. Sosabowski, achterkleinzoon van generaal- 
majoor Sosabowski en lector in Brighton, een lezing 
houden over de le Poolse Onafhankelijke Parachu
tisten Brigade en over de rol van zijn overgrootva
der tijdens en na de oorlog. De lezing is in het 
Engels. Gezien de beperkte ruimte is vooraf reser
veren noodzakelijk. Dit bij voorkeur per e-mail 
info@airbornemuseum.com of anders telefonisch 
026-3337710. De datum van 14 maart is onder voor
behoud. Op de website www.airbornemuseum.com 
zullen eventuele wijzigingen worden bekend 
gemaakt.
Op beide avonden zijn belangstellenden vanaf 
19.30 uur van harte welkom in ‘Hartenstein’.
(W. Boersma)

'Arnhem Weekend' 2005
Het Arnhem Weekend' voor leden van onze vereni
ging uit het Verenigd Koninkrijk is vastgesteld op 17, 
18 en 19 juni 2005. Het programma wordt opgeno
men in de volgende Nieuwsbrief.
In verband met logistieke en organisatorische 
beperkingen, is het maximale aantal deelnemers 
bepaald op 25. Inmiddels hebben zich 22 mensen 
opgegeven. Dus als u nog mee wilt, moet u snel met 
mij contact opnemen.
(Niall Cherry)

hoofdlijnen is de taakverdeling de volgende: 
Directeur: Wybo Boersma.
De directeur valt rechtstreeks onder het Bestuur van 
de Stichting Airbome Museum en heeft de algemene 
leiding over het museum. De directeur is verant
woordelijk voor het PR-beleid en de externe contac
ten. De directeur vertegenwoordigt het museum bij 
de vergaderingen van de Vereniging Vrienden van het 
museum, de gemeenteraad en samenwerkingspro
jecten met andere musea. De directeur onderhoudt 
contacten met touroperators en sluit contracten af.
De directeur is verantwoordelijk voor het vrijwilli- 
gersbeleid, de aanstelling van vrijwilligers en de 
aanstelling en opleiding van gidsen.
Adjunct-directeur/conservator: Frans Smolders.
De adjunct-directeur heeft de dagelijkse leiding 
over het museum, de medewerkers en vrijwilligers 
en legt hierover verantwoording af aan de directeur. 
De adjunct-directeur is belast met het opstellen van 
het toekomstplan voor het museum. De adjunct- 
directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks 
beheer van de collecties, het goed functioneren van 
medewerkers en vrijwilligers en geeft daartoe aan
wijzingen. In samenspraak met de directeur onder
houdt de adjunct-directeur contacten met de 
media’.

Kinderen bewonderen de medailles van een veteraan, tij
dens de herdenkings-bijeenkomst in het Gelredome op 
16 september 2004.
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Ondertiteling film gesponsord
Als een van de laatste evenementen van de 60e her
denking van de Slag om Arnhem, werd op zondag
avond 19 september jl. de film ‘Theirs is the Glory’ 
gedraaid op het gazon bij het Airborne Monument 
in Oosterbeek. Tijdens de voorbereiding van deze 
voorstelling bleek dat er geen goede videoband met 
Nederlandse ondertiteling voorhanden was, waar
door bij vertoning veel van het gesproken woord het 
Nederlandse publiek zou ontgaan. Ons lid Cees van 
den Bosch vond dit buitengewoon jammer, en start
te een actie om geld bij elkaar te krijgen voor de ver
vaardiging van een versie met een Nederlandse 
ondertiteling, Videobedrijf Bal uit Oosterbeek bood 
aan om het technische werk tegen kostprijs uit te 
voeren. De Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum besloot een aanzienlijk bedrag beschikbaar 
te stellen, en de rest werd betaald door de individu
ele ‘Vrienden’ Cees van den Bosch, Robert Voskuil, 
Geert Maassen, Eugène Wijnhoud en Erik van der 
Meiden. Het vertaalwerk werd gedaan door Robert 
Voskuil en Joop Bal.
Onmiddellijk na de vertoning kwamen er verzoeken 
binnen of het niet mogelijk was om deze versie van 
'Theirs is the Glory' op DVD uit te brengen. Op dit 
moment wordt onderzocht wat hiervoor de moge
lijkheden zijn. Wij houden u op de hoogte!

'Nine Days at Arnhem'
Er is nog steeds veel te vertellen over de Slag om 
Arnhem. Dat blijkt nu ook weer uit 'Nine Days at 
Arnhem', het tweede boek over het 7de bataljon 
The King's Own Scottish Borderers van Robert 
Sigmond, waarin hij de belevenissen van de tien 
CANLOAN-officieren in het bataljon extra voor het 
voetlicht brengt. Het boek is, net als de eerste publi
catie van Sigmond, in het Engels geschreven.
Het CANLOAN-schema was de naam voor het op 
vrijwillige basis uitlenen aan het Britse leger van 
honderden Canadese subalterne officieren in de 
Tweede Wereldoorlog. Zij bleven in dienst van het 
Canadese leger, maar kwamen onder commando 
van Britse officieren, en mochten alleen worden 
ingezet in Europa en het Midden-Oosten. In totaal 
leende Canada 673 officieren uit. 102 Officieren 
sneuvelden, 21 overleden aan hun verwondingen, 
310 raakten gewond, vijf hebben een onbekend 
graf, en 27 zijn uit krijgsgevangenschap bevrijd 
Niet weinigen van hen zijn onderscheiden. Zij wer
den over het algemeen door hun meerderen gepre
zen voor hun inzet.
Bij het KOSB-bataljon waren tien van de 90 CAN
LOAN-officieren die bij de Britse luchtlandingstroe
pen waren geplaatst, ingedeeld. Een van hen, luite
nant Erskine Carter, schreef kort na de Slag om 
Arnhem een dagboek met de titel 'Nine Days at 
Arnhem’. Hierop is dit boek voor een deel geba
seerd.
Het boek vertelt eerst kort over enkele CANLOAN- 
officieren, onder wie de schrijver van ‘Nine Day's at 
Arnhem’, Carter. Ook de geschiedenis van de King’s 
Own Scottish Borderers komt aan de orde. Het 7e 
(Galloway) bataljon is in 1939 opgericht als zuster- 
bataljon van het 5e Territoriale Bataljon KOSB. Eind
1943 werd het ingedeeld bij de Britse luchtlan
dingstroepen als zweefvliegtuiginfanterie. Begin
1944 kreeg het de rode baret en het Pegasus- 
embleem. De lezer volgt de training van de CAN
LOAN-officieren in Canada, hun zeereis naar Groot- 
Brittannië, de ontvangst en de training in de aange
wezen eenheden, meestal als pelotonscomman
dant. Opvallend was dat deze officieren dichter bij 
hun mannen stonden dan de Britse.
Na diverse afgezegde plannen gaat de operatie 
Market Garden van start met tien CANLOAN-offi
cieren bij het KOSB-bataljon, waarvan één als 
plaatsvervangend compagniescommandant. In 65 
zweefvliegtuigen kiezen 44 officieren en 720 man
nen het luchtruim. In het hoofdstuk over Arnhem 
beschrijft Carter zijn dagelijkse belevenissen in de 
slag. Zijn verhaal wordt afgewisseld door ervarin
gen van anderen, waardoor het geheel een levendig 
beeld geeft van de gebeurtenissen. Het boek 
beschrijft de taak van het bataljon, het verzekeren 
van de droppings- en landingsterreinen op 18 en 19 
september, de nachtelijke verplaatsingen, de strijd 
tegen de Duitsers, de landing van de Polen op 
Johannahoeve, de slaap en de honger. We zien het 
bataljon terugtrekken naar Oosterbeek, de strijd 
rond hotel Dreyeroord en in de Oosterbeekse Zuid- 
Afrikabuurt. Het bataljon wordt steeds kleiner en

Tijdens de receptie bij het Airborne Museum op zater
dag 18 september 2004, spreekt Prins Charles de geno
digden toe.
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Historische onthulling 
bij herdenking in Brummen
Op zaterdagmiddag 18 september jl. vond voor het 
Oude Postkantoor in Brummen een indrukwekken
de herdenking plaats van het drama dat daar zestig 
jaar geleden plaatsvond. Op 23 september 1944 
opende een Duitse SSer met een Schmeissermitrail- 
leur het vuur op een passerende vrachtauto met 
25 Britse parachutisten, die zes dagen eerder nabij 
Arnhem waren geland. Een waar bloedbad was het 
gevolg, met zes doden en vele gewonden. Een oor
logsmisdaad van hoge orde, want hier werd gescho
ten op weerloze krijgsgevangenen.
Pas tien jaar geleden zijn de details over dit drama 
bekend geworden - door de opening van Londense 
archieven - en werd ter plekke een monument 
opgericht. Dit jaar had de herdenking van de Slag 
om Arnhem een speciaal karakter omdat het zestig 
jaar geleden was gebeurd. Dagelijks waren er uitge-

Sorder plaquette onthuld
Op 17 september 2004 werd op de oostmuur van res
taurant de Westerbouwing in Oosterbeek een grote 
plaquette onthuld voor de 800 officieren en man
schappen van het Ist Battalion The Border 
Regiment die tussen 17 en 26 september 1944 bij 
Arnhem vochten. Dit bataljon verdedigde geduren
de de slag de westkant van de 'Perimeter', van de 
Sonnenberg tot aan de Westerbouwing. De hoogte 
waarop de uitspanning is gelegen, werd verdedigd 
door B Company. Op 21 september 1944 werd dit 
gebied het toneel van zware gevechten, toen sterke 
Duitse eenheden met tanks de aanval openden. 
Deze historische plaats is daarom een goede locatie 
voor de plaquette, die herinnert aan een bataljon 
dat zware verliezen leed. 125 Man sneuvelden, en 
400 man werden krijgsgevangen werden gemaakt, 
van wie velen gewond waren.
De onthulling werd bijgewoond door een groot aan
tal belangstellenden, onder wie een groep vetera
nen van het Border Regiment.

i T

25-Jarig bestaan en 
andere belangrijke data
Een jubileumcommissie, bestaande uit een aantal 
leden van het bestuur van de Vereniging Vrienden, 
is druk bezig met de organisatie van het 25-jarig 
jubileum. Details over het programma volgen in de 
eerste Nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Houdt u wel 
alvast de volgende datum vrij: 21 mei 2005!
Andere activiteiten en data die u reeds kunt note
ren, zijn: de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
op 2 april 2005, de Boekenbeurs op 23 april, en de 
Normandië-excursie van 25-31 mei aanstaande.

kleiner door de vele doden en gewonden. Het haalt 
ondanks de minimale sterkte nog steeds de meest 
fantastische staaltjes uit, zoals het uitdagen van 
twee Duitse tanks om ze beter voor de loop van 
een kanon te krijgen, en charges met de bajonet. 
Als op maandag 25 mei de situatie hopeloos is 
geworden, zien we het restant van het bataljon 
evacueren over de Rijn. Van de KOSB bleven 105 
gesneuvelden achter, zo’n 580 waren krijgsgevan
gen, onder wie acht CANLOAN-officieren, en de 
rest van het bataljon was gewond, van wie binnen 
de week vijf overleden. Negen man stierven in 
Duitse kampen. Tijdens Operatie Pegasus sneuvel
de nog een officier. Wij zien de officieren terug in 
de diverse krijgsgevangenkampen, zoals Braun- 
schweig, Spangenburg en Fallingbostel, en lezen 
over de dodenmarsen van het terugtrekkende 
Duitse leger.
Na de terugkeer in Engeland wordt een nieuw 
bataljon opgebouwd met vele rekruten en onderof
ficieren. Op 9 mei 1945 vertrekt de eenheid onder 
een nieuwe commandant naar Noorwegen om dat 
land te helpen het Duitse bezettingsleger te repat
riëren, en oorlogsmisdadigers gevangen te nemen. 
In de komende maanden worden 400.000 Duitse 
militairen ontwapend, gescreend en naar huis 
gezonden. In augustus 1945 is die taak volbracht, en 
keert het bataljon huiswaarts. Eind november 
wordt het 7e Bataljon KOSB ontbonden. Het boek 
besluit met een tiental informatieve bijlagen.
De auteur heeft goed onderzoek gedaan. Dat 
maakt het boek voor de kenners plezierig leesbaar. 
De persoonlijke ervaringen geven een levendig 
beeld van de gebeurtenissen, en laten de lezer als 
het ware alles meebeleven. Het boek is, zoals 
we gewend zijn van de uitgever, mooi door 
R.N. Sigmond Publishing uitgevoerd, met vele illu
straties en goed kaartwerk, en leest, zoals gezegd, 
prettig. Het telt 180 pagina’s, en kost 32,50 euro 
(ISBN 90-804718-7-9).
(Okko Luursema)

Op 17 september 2004 werd aan de oostmuur van res
taurant De Westerbouwing een grote plaquette onthuld 
ter herinnering aan de acties van het Ist Battalion The 
Border Regiment tijdens de Slag om Arnhem.
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dat over honderd jaar

Locatie foto van Britse patrouille
In Nieuwsbrief No. 94 van juni 2004 deden wij een 
oproep aan de lezers of iemand wist waar de over
bekende foto van een Britse patrouille van vier man, 
'ergens in een gebouw in Oosterbeek’, was geno
men. We gaven toen aan dat de foto was gemaakt 
door Sergeant Lewis van de Army Film and Photo- 
graphic Unit. Het betreft opname 7 (en niet 8, zoals 
abusievelijk vermeld) van film 4. Alle afbeeldingen 
van die rol werden gemaakt bij Hartenstein. 
Verschillende leden hebben op onze oproep gere
ageerd. Een korte samenvatting. De heer J. Visser uit 
Zelhem schreef dat de man met de baret Staff 
Sergeant Mark Leaver, G Squadron Glider Pilot 
Regiment, is. Mark Leaver, die overleed op 31 okto
ber 2000, vertelde destijds dat de foto werd gemaakt 
aan de 'Beekweg’. Bedoeld werd waarschijnlijk de 
wasserij van Van Hofwegen aan de huidige 
Zuiderbeekweg. Mevrouw Betty de Roder uit 
Renkum suggereerde dat. het het pand van smederij 
Aits aan de Paul Krugerstraat zou kunnen zijn. Ir. F. 
Oudendal uit Huizen gaf aan dat het betonijzer 
waarschijnlijk voor een Duits bouwwerk bestemd 
was, omdat in 1944 dergelijk materiaal al lang niet 
meer beschikbaar was voor particuliere doeleinden. 
De heer J.C. Bierdrager uit Eelde wijst erop dat in 
Stuart Eastwoods boek ‘When Dragons Flew, An 
Illustrated History of the Ist Battalion The Border 
Regiment 1939-1945' bij deze afbeelding staat: ‘The 
location is unknoum, but may be the stableblock of the 
Hartenstein Hotel'.
Deze laatste mogelijkheid komt ons inziens het 
dichtst bij de waarheid, een conclusie die mede is 
gebaseerd op eigen onderzoek. Onze zoektocht leid
de tot het volgende resultaat.
Het is bekend dat de Duitsers bezig waren met de 
bouw van een bunker voor communicatiedoelein
den, oostelijk van het huidige Restaurant Kleyn

onze kinderen en kleinkinderen er nog van zullen 
weten. Hij dankte de moedige en dappere burgers 
van Brummen die de ontsnapte Britten in septem
ber 1944 geheime schuilplaatsen, medische hulp en 
voedsel verschaften. Vervolgens legde hij als eerste 
een krans bij de plaquette op de muur van het Oude 
Postkantoor. Gevolgd door de burgemeester en 
enkele burgers.
Een ontroerende toespraak was er ook van Henk 
Peters, die het op 17-jarige leeftijd meemaakte dat 
een uitgeputte, gewonde Engelse militair op de boer
derij van zijn ouders in de Knoevenoorstraat aan
klopte met de woorden: ‘I am a British soldier, I am 
Tony Hibbert'. Hij werd gastvrij ontvangen en gevoed, 
en bracht vervolgens drie dagen door in het kippen
hok. Henk tipte intussen de Ondergrondse van 
Brummen, waarna de officier voor drie weken een 
geheime schuilplaats vond bij de familie Tjeenk 
Willink in de Burgemeester De Wijslaan. In die tijd 
beraamde de immer actieve Hibbert samen met het 
verzet van Eerbeek plannen die in oktober 1944 zou
den leiden tot de grote ontsnappingsoperatie over de 
Rijn, Operatie Pegasus I.
(Piet Willemsens)

breide tv-reportages over Arnhem en Oosterbeek, 
maar Brummen deed het op zijn eigen wijze. Deels 
op straat - de wegen waren gedurende twee uur 
afgezet - deels in het oude gebouw dat nu hotel Het 
Oude Postkantoor is geworden. Natuurlijk vonden 
aandoenlijke kransleggingen plaats, maar daar
naast voerden vier mensen het woord, waarbij één 
spreker unieke details over een verzetspan uit sep
tember 1944 onthulde.
De nu 87-jarige oud-verzetsstrijder Gerard Schut 
vertelde dat het toenmalige hoofd van de Onder
grondse, baron Loet van der Feltz, hem in contact 
bracht met de bij het postkantoor ontvluchte 
majoor Tony Hibbert, nu eveneens 87 en bij de her
denking aanwezig. In zijn woning te Eerbeek kwa
men beide heren luttele dagen na de luchtlanding 
bijeen, tezamen met ‘Grote Gijs’ (Piet Kruijff), hoofd 
van de Arnhemse Ondergrondse, en enkelen van 
diens makkers. Tony Hibbert wees op de wanhopige 
gevechten die op dat moment nog in Arnhem/ 
Oosterbeek woedden. Hij kwam met een plan 
Arnhem Tucht’ te geven door een nieuwe luchtlan
ding te doen uitvoeren, tussen Eerbeek en de 
Gelderse hoofdstad! In geen van de vele geschiede
nisboeken over ‘Arnhem’ is hier ooit melding van 
gemaakt. Nu kan het plan minstens als voetnoot 
aan de even roemrijke als droevige historie worden 
toegevoegd.
Hoe liep het af? Gerard Schut persoonlijk aan het 
woord in dat Oude Postkantoor: ‘Tot die tijd hadden 
we een rustig bestaan, zij het dat we regelmatig 
gecrashte vliegtuigpiloten onderdak verleenden in 
Coldenhove of waar ook. Toen kwam op 17 septem
ber 1944 die Britse luchtlanding, met een triomfan
telijk telefoontje uit Oosterbeek: We zijn bevrijd! 
Helaas zou dat van korte duur zijn, maar dat wisten 
we toen nog niet, wel dat de strijders in Arnhem en 
Oosterbeek het moeilijk begonnen te krijgen. Een 
aanval in de rug van de Duitsers zou de strijders in 
Arnhem lucht kunnen geven. Hoeveel parachutisten 
we daarvoor in gedachten hadden weet ik niet 
meer, er werd geen letter op papier gezet. Misschien 
een bataljon van vijfhonderd man. Onze mannen 
van de Ondergrondse wisten daar wel geschikte 
plekken voor, zoals de Imbos en de Rozendaalse 
Heide. Stafkaarten werden erbij gehaald. Prachtig 
plan, de Ondergrondse van Brummen en Arnhem 
zou ondersteuning verlenen. Zelf zag ik er toch niet 
veel meer in. Na die uitvoerige stafbespreking in 
mijn huis is er nooit meer iets van vernomen. 
Logisch, Tony Hibbert kon nog zo'n groot strateeg 
zijn geweest zijn, maar inmiddels was de strijd in 
Arnhem en Oosterbeek tot een eind gekomen. Een 
nieuwe luchtlanding had geen zin meer’.
De hoofdpersoon van de herdenking in Brummen 
was natuurlijk Tony Hibbert, die in september 1944 
met kolonel Frost vier dagen op de brug in Arnhem 
had gevochten, en die als krijgsgevangene in 
Brummen van die vrachtwagen sprong. Het spijt 
hem nog altijd dat door zijn (heel gerechtvaardigde) 
ontvluchtingspoging zes van zijn kameraden de 
dood vonden. Hij sprak de verwachting uit dat deze 
herdenking altijd blijft, en dat over honderd jaai
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dat het dak een lichte constructie met veel glas had, 
zoals gebruikelijk was bij gebouwen waarin planten 
moesten ‘overwinteren’. Deze constructie is waar
schijnlijk tijdens de slag of daarna beschadigd of 
ingestort. Op de foto van Sergeant Lewis is te zien 
dat de muur op de achtergrond verspringt, en rechts 
verder naar achteren staat dan links. Op de luchtfo
to van de oranjerie is deze situatie goed te herken
nen. Achter de muur linksboven zat een aparte 
kamer, die door een muur was gescheiden van de 
grote L-vormige hoofdruimte. Uit het stereobeeld en 
uit analyse van de schaduwen, kon worden opge
maakt dat in het midden van de zuidmuur van de 
hoofdruimte waarschijnlijk een brede deur zat, met 
aan weerszijden grote ramen of deuren. Lewis stond 
buiten, en richtte zijn camera op de deuropening in 
het midden, waarachter de patrouille op hem toe
loopt. Deze situatie is zonder twijfel in scène gezet. 
Het betonijzer en de buizen die in de oranjerie lagen 
opgeslagen, waren vrijwel zeker bedoeld voor de 
bouw van de eerder genoemde Duitse bunker.
De zwaar beschadigde oranjerie is na de oorlog 
afgebroken. Heden ten dage wordt die plaats naast 
Restaurant Kleyn Hartensteyn ingenomen door 
groenvoorzieningen en parkeerplaatsen.
Helaas hebben we tot nog toe geen afbeelding kun-

Hartensteyn, in 1944 het (voormalige) koetshuis van 
Huize Hartenstein. Helaas is daar op de RAF-lucht- 
foto’s die op 6 en 12 september 1944 als voorberei
ding voor de luchtlandingen werden gemaakt, door 
de dichte begroeiing niets van te zien.
Aan de oostzijde van het koetshuis stond 60 jaar 
geleden de ‘oranjerie’ van het landgoed, waar in de 
winter grote planten in potten werden opgeslagen. 
Op dit gebouw richtten wij ons onderzoek. Op 15 
maart 1945 vloog No. 4 Reconnaissance Squadron 
RAF een verkenningsmissie boven de Zuid-Veluwe. 
Dit moet een uitzonderlijk heldere en zonnige dag 
zijn geweest want het merendeel van de toen geno
men series luchtfoto’s zijn haarscherp. De opeen
volgende afdrukken waarop het landgoed Harten
stein voorkomt, werden onder een spiegelstereo- 
scoop met een zeer sterke vergroting gelegd. Bij de 
analyse van het oranjerie-gebouw bleken verschil
lende interessante details zichtbaar, die ons leidden 
tot de conclusie dat daar de betreffende foto van de 
patrouille werd genomen. Een sterk uitvergroot 
detail uit een van de luchtfoto’s is als illustratie bij 
dit artikel opgenomen.
Op de luchtfoto is te zien dat het gebouw toen geen 
dak meer had, waardoor je als het ware een ‘platte
grond' van het bouwwerk ziet. Het is aannemelijk
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Detail uit een RAF luchtfoto van 15 maart 1945
In het midden het koetshuis, nu restaurant Kleyn Hartensteyn. 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 afslag naar de Steijnweg. De pijl geeft de 
plaats aan waar Sergeant Lewis stond toen hij de foto van de patrouille 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 afgeheelde uitsnede slechts 18 bij 15 millimeter!
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'erd hij gewond, maar hij

De pers en de Slag
Begin september jongstleden voelde ik me genood
zaakt om het onderstaande stuk tekst te compone
ren, en het naar De Gelderlander te sturen. Op de 13e 
van die maand werd er onder de titel 'Fabeltjeskrant' 
in de krant aandacht aan besteed. 'De Airborne her-

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.

weigerde zich te laten opnemen in een van de nood
hospitalen. In de nacht van 25 op 26 september 1944 
wist hij zwemmend over de Rijn te komen. In 
Nijmegen kon hij uiteindelijk worden behandeld 
aan zijn verwondingen.

Monument voor de RAF
Maandag 13 september 2004 is in Doorwerth een 
nieuw monument geplaatst dat de herinnering 
levend moet houden aan de rol die de Royal Air 
Force heeft gespeeld tijdens de Slag om Arnhem. In 
die periode verloren 229 bemanningsleden en air 
despatchers het leven.
Het monument heeft de vorm van een pilaar met 
plaquette, en staat bij de Rehoboth School aan de 
Bentincklaan, Op die plaats crashte op 21 september 
1944 een Britse Stirling van het 196e Squadron RAF 
tijdens een bevoorradingsvlucht naar de bij 
Oosterbeek ingesloten Britten. Alle bemanningsle
den en de air despatchers kwamen daarbij om. Het 
idee voor dit gedenkteken kwam van Philip 
Reinders. Dankzij giften van particulieren en de 
medewerking van het schoolbestuur kon het door 
hem worden gerealiseerd.

De vloer van de Tafelberg
Zoals menigeen heeft kunnen constateren, is van 
het van vroeger zo statige Huize De Tafelberg in 
Oosterbeek weinig meer over. Slechts de voorgevel 
en een klein deel van de westgevel staan er nog. De 
Tafelberg was tijdens de Slag om Arnhem een hos
pitaal, en ging diverse malen over van Britse in 
Duitse handen en weer terug. Er hebben zich hier 
hartverscheurende taferelen voorgedaan, en er is 
door het Britse medische personeel en de Neder
landse artsen en vrijwilligers hard gestreden voor 
menig mensenleven. Met verschillende anderen 
heeft ook de Vereniging Vrienden getracht het pand 
te behouden, maar dit bleek - mede gezien de bouw
kundige staat - niet haalbaar. Gesprekken en onder- 
handelingen tussen de gemeente Renkum en de 
projectontwikkelaar, waarbij de vereniging betrok
ken was, hebben geleid tot behoud van de voorge
vel, delen van de vloer alsook van de markante en 
herkenbare trap en lambrisering.
Volgens de overlevering bevatte de vloer in de hal 
van De Tafelberg op bepaalde plekken bloedvlekken 
van Britse soldaten, die als vage, lichtbruine plekken 
zichtbaar waren. Als vertegenwoordiger van de 
Vrienden heb ik op 1 september 2004 twee vloerde
len aangewezen, die door een medewerker van de 
projectontwikkelaar met behulp van een betonzaag 
zijn vrijgemaakt. Een van deze vloerdelen is aan het 
Airborne Museum ter hand gesteld. Het andere deel 
zal na voltooiing van het appartementengebouw in 
de hal worden tentoongesteld. Wij gaan er vanuit 
dat ook de trap en delen van de lambrisering terug
geplaatst zullen worden in de 'vernieuwde' Tafel
berg. Deze objecten komen prominent voor in de in 
1945 gemaakte film ‘Theirs is the Glory'.
(Ivar Goedings)

Commando Knottenbelt overleden
Op 19 augustus jl. overleed in Den Haag op 83-jarige 
leeftijd Maarten Jan Knottenbelt. In september 1944 
was Luitenant Knottenbelt een van de tien 
Nederlandse commando’s die deelnamen aan de 
Slag om Arnhem. Hij had o.a. tot taak de inzet van 
de in en rond Arnhem aanwezige verzetsgroepen te 
coördineren. In de middag van 17 september bevond 
hij zich bij de Britse eenheid die op de hoek 
Wolfhezerweg/Utrechtseweg de Feldkommandant 
van Arnhem, Generalmajor Kussin, uitschakelde. 
Tijdens de strijd nam hij op eigen initiatief het bevel 
op zich over een detachement van ongeveer 
25 Britse militairen die bij een sleutelpositie in 
Oosterbeek een huizengroep verdedigden. Nadat op 
21 september 1944 de Polen bij Driel waren geland, 
stak hij de Rijn over om contact met hen op te 
nemen. Later bracht hij enige malen Poolse militai
ren over de Rijn naar Britse stellingen bij Ooster
beek. Op 22 september wi

nen vinden van de oranjerie. Mocht u ons daarmee 
kunnen helpen, dan houden wij ons aanbevolen 
Ook informatie over dit gebouw is van harte wel
kom!
(Robert Voskuil)
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De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airbome Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airbome Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Tele/oon museum: (026) 333 77 10
Redactie: drs. R.P.G.A. Voskuil en G.H. Maassen jr.
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Arnhem bezig zijn. En de Belg moest publiekelijk 
toegeven dat hijzelf destijds niet in Oosterbeek was 
geweest, en dat hij het verhaal over zijn 60 collega’s 
van horen zeggen had. Maar, er waren ook anderen. 
De Gelderlander 13 september 2004: "Vrijwilligster 
Pauline Otten van het Arnhems Oorlogsmuseum 
(niet te verwarren met het Airbome Museum in 
Oosterbeek) in Schaarsbergen beweert dat Ameri
kaanse indianen bij de Slag zijn ingezet als onder
deel van de Eerste Britse Airbome Divisie. “Indianen 
werden ingezet als code-talkers. Hun indiaans was 
niet te decoderen door de Duitsers”, meent Otten, 
Op Moscowa, de Arnhemse begraafplaats, zouden 
volgens haar zelfs vijf Mohawk-indianen liggen. 
Waar? Dat kan ze niet zeggen. Bij Moscowa is het dé 
grap van de dag. "We zijn ze nog nooit tegengeko
men.” Op Moscowa liggen geallieerde soldaten, maar 
het merendeel is gesneuveld voor of na de 'slag van 
de tegenslag’.” Enkele lezers van de krant deelden 
mij schriftelijk mee dat ik me toch echt vergis, zowel 
wat de indianen als de Polen betreft. Uiteraard ben ik 
de eerste om toe te geven dat ook ik fouten maak, 
dus ik zal ze vragen welke bronnen zij ter beschik
king hebben om het tegendeel aan te tonen van wat 
ik beweer. Mochten er Vrienden zijn die me uit de 
droom kunnen helpen, en bijvoorbeeld wat kunnen 
vertellen over de inzet van Belgische SAS-mensen of 
Noorse soldaten tijdens de Slag om Arnhem, dan 
houd ik me van harte aanbevolen!
(Geert Maassen)

denkingsperiode nadert, en de fantasten en leuge
naars kruipen weer uit hun holen om onzin te ver
kondigen over de Slag om Arnhem. Helaas trapt ook 
de krant erin, en doet uitbundig verslag van erva
ringen van zogenaamde veteranen en historische 
onderzoekers. Zo werden we afgelopen maandag (6 
september 2004) vergast op een artikel in De 
Gelderlander over een Belgische oude baas die zich 
stellig meende te herinneren dat hij op 17 septem
ber 1944 aan een parachute bij Wolfheze was 
geland. En niet alleen dat: hij werd vergezeld van 
nota bene 60 landgenoten. Zij allen maakten deel 
uit van de SAS (Special Air Service), een soort com- 
mando-eenheid van de Britse landmacht. 59 Belgen 
kwamen bij de strijd om het leven. Zei de Vlaming 
(volgens de krant). Goede genade, wat een onzin! 
Een kletsverhaal van de eerste orde, en de journalist 
pent het goedgelovig neer. Dhr. Daenens verstande
lijke vermogens moeten in 60 jaar tijd ernstig zijn 
aangetast, en/of hij is een simpele leugenaar. De 
man heeft niet deelgenomen aan de Slag om 
Arnhem, en dat geldt ook voor zijn 60 zogenaamde 
strijdmakkers. Het is niet de eerste keer dat De 
Gelderlander bij de neus wordt genomen. In de krant 
van woensdag 21 juli 2004 wordt over de Polen van 
Driel klaarblijkelijk informatie overgenomen uit het 
beroerde werkje ‘Arnhem 1944, Slag van de 
TEGENslag’ van Bert Kerkhoffs. Ik lees onder andere 
over ‘de in bloed gesmoorde landing van Poolse 
para’s bij Driel’. Een bloedbad? Welnee! Van de 1000 
Polen sneuvelden er op die 21e september vijf. En er 
waren 36 gewonden, van wie de meesten zich bles
seerden door ongelukjes bij het neerkomen. 
Kerkhoffs schrijft over mannen van de Ist Polish 
Independent Parachute Brigade Group die bescho
ten werden door Engelsen: 'omdat wij, Polen, ande
re uniformen en baretten droegen.’ Allemachtig, wat 
een geleuter! De Poolse uniformen waren dezelfde 
als de Britse, en in gevechtssituaties hadden de 
Oost-Europeanen uiteraard niet hun grijze baretten 
op, maar parachutistenhelmen. En die laatste zagen 
er precies hetzelfde uit als die van de soldaten van 
de Ist British Airborne Division! Voorlopig wacht ik 
met angst en beven de komende publicaties af. Nog 
niet zo lang geleden doken indianen op die een 
belangrijke bijdrage hadden geleverd aan de 
gevechtshandelingen in onze regio. Noren hebben 
we ook al eens gehad, en elk moment verwacht ik 
eskimo’s en kabouters te zien verschijnen!” Als 
reactie op de bewuste krantenartikelen ontving ik 
adhesiebetuigingen van andere Vrienden die ook 
serieus met de geschiedschrijving van de Slag om

Op 17 september 2004 onthulde generaal-majoor 
A. Deane-Drummond een bank op de Airbome Begraaf
plaats. De tekst op de gedenkplaat die in de muur van de 
bank is geplaatst luidt: 'In lasting gratitude to the people 
of this neighbourhood/or their loving care of the graves of 
our comrades tuho lie here and in other cemeteries nearby 
and to the children who honour them tuith their/louters. 
British and Polish Veterans of 1944, September 2004’.
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Het jubileum en 
andere evenementen in 2005
Bij deze nieuwsbrief is een folder gevoegd met daar
in de belangrijkste ‘Airborne’ evenementen in 2005. 
Over het programma van het 25-jarige jubileum van

onze vereniging op 21 mei a.s. ontvangt u binnen
kort nader bericht.

g
Jaarvergadering
De 25ste Algemene Ledenvergadering, tevens Jaar
vergadering, van de Vereniging Vrienden van het 
Airborne Museum zal worden gehouden op zater
dag 2 april 2005 in de Concertzaal, Rozensteeg 3 te 
Oosterbeek, aanvang 14.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 3 april 2004
3. Algemeen Verslag 2004
4. Financieel Verslag 2004
5. Begroting 2005
6. Verslag Kascommissie
7. Wijziging Statuten
8. Bestuursverkiezing
9. Benoeming reservelid Kascommissie

10. Rondvraag
11, Sluiting

Ad 3 en 4: Het Algemeen Verslag en het Financieel 
Verslag krijgt u bij binnenkomst, en het Verslag van 
de Kascommissie ligt een half uur voor de aanvang 
van de vergadering ter inzage bij de ingang van de 
zaal. U kunt het Algemeen Verslag en het Financieel 
Verslag ook aanvragen bij de Penningmeester door 
een aan uzelf gerichte envelop met een postzegel 
van 70 Eurocent in een andere envelop te doen, en 
die op te sturen naar de heer F. Miedema, Woudstra- 
laan 24, 6862 XE Oosterbeek.
Ad. 7. Aan de beurt van aftreden is Frits Miedema.
Hij stelt zich herkiesbaar.
Volgens artikel 8 van de Statuten kunnen leden 
tegenkandidaten stellen. Een voordracht hiertoe 
dient uiterlijk tien dagen voor de vergadering schrif
telijk bij de secretaris van de WAM (p/a Airborne 
Museum, Oosterbeek) te worden ingediend, onder
tekend door minstens tien leden, en vergezeld van 
een bereidverklaring van de kandidaat, die lid moet 
zijn van de vereniging, en meerderjarig is.
Na afloop van de Jaarvergadering wordt een aantal 
films gedraaid over de bevrijding van Nederland, die 
zestig jaar geleden plaatsvond.

'Web-redacteur’ gezocht
Het bestuur wil graag in contact komen met iemand 
die zich wil bezighouden met het ontwikkelen en 
bijhouden van een website voor de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum. Het gaat hier
bij speciaal om de inhoudelijke kant. De website 
moet samen met de Nieuwsbrief, het ‘visitekaartje’ 
van de Vereniging worden. Het is de bedoeling dat 
op termijn steeds meer aan tijd gebonden ‘nieuws’ 
wordt geplaatst op de website. De huidige nieuws
brief kan dan meer worden gebruikt voor artikelen 
met ‘documentaire’ waarde.
Indien u belangstelling heeft om redacteur van de 
website van de WAM te worden, neemt u dan contact 
op met de secretaris van het bestuur van de WAM, 
Ivar Goedings, e-mail: goedings@van-lotringen.nl.

Statuten
Zoals u wellicht in de media heeft kunnen volgen, 
heeft de WAM bemoeienis gehad met de recente ont
wikkeling van de Dreyenseweg. Eind vorig jaar werden 
alle bomen langs deze prachtige laan, die over gebied 
van de gemeenten Arnhem en Renkum van de 
Amsterdamseweg naar Station Oosterbeek-Hoog loopt, 
gekapt. Die bomen hadden een bijzondere betekenis in 
verband met de Slag om Arnhem. Op en bij de 
Dreyenseweg is in september 1944 hard gevochten, en
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13 februari 2005. De Dreyenseweg ten noorden van 
Oosterbeek ziet er sinds eind vorig jaar de gehele laanbe- 
planting werd gekapt, erg kaal uit. Inmiddels zijn wel 
jonge boompjes geplant. Links het monument voor de 156 
Battalion, The Parachute Regiment.
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Een terugblik op september 2004. Tijdens de herdenking:

menig strijder is in het zicht van deze laan en zelfs 
onder deze bomen gesneuveld. Veel van de bomen 
zaten vol kogels en granaatscherven. Voor alle duide
lijkheid wil ik opmerken dat de WAM vanzelfsprekend 
geen bezwaar heeft gehad tegen de aanleg van het 
nieuwe fietspad ten oosten van de weg. De kap van de 
bomen stond los van de aanleg van het fietspad, en ook 
was de WAM van mening dat echt onveilige bomen 
best gekapt hadden mogen worden. Uit de rapportage 
van een door de gemeente Arnhem zelf ingeschakelde 
deskundige bleek dat het overgrote deel van de bomen 
niet onveilig was.
De WAM heeft op enig moment moeten constate
ren dat desondanks een aanlegvergunning is ver
strekt door de gemeente Arnhem. Hierin was opge
nomen dat de bomen langs de Dreyenseweg moch
ten worden gekapt. De WAM, alsook een aantal 
leden, heeft tegen deze vergunning bezwaar 
gemaakt. Toen medio oktober 2004 bleek dat de 
gemeente Arnhem, ondanks een uitdrukkelijk ver
zoek daartoe en ondanks de lopende procedure, niet 
bereid was de aanstaande kap op te schorten, heeft 
de WAM om een zogenaamde ‘voorlopige voorzie
ning' verzocht bij de Rechtbank Arnhem. Op deze 
wijze wilden wij bewerkstelligen dat de gemeente 
de kap moest uitstellen in afwachting van de uit
spraak in de bezwaarprocedure. De rechtbank heeft 
vastgesteld dat - ondanks de relatie tussen de laan- 
bomen en de Slag om Arnhem - wij als WAM niet 
als belanghebbende aangemerkt konden worden, 
en heeft ons verzoek afgewezen. Daarbij is uitvoerig 
gekeken naar onze statuten, waarin tot uitdrukking 
wordt gebracht dat ons belang met name is gelegen 
in het verlenen van steun en bijstand aan het 
Airbome Museum, Het opkomen voor belangen die 
daarbuiten liggen - ook al zijn deze gerelateerd aan 
de Slag om Arnhem - is dan niet goed mogelijk. Het 
bestuur van de WAM heeft dan ook besloten om bij 
de aanstaande Algemene Ledenvergadering aan de 
leden een statutenwijziging voor te houden. Deze 
aanpassing moet een handvat bieden voor het geval 
wij als WAM op willen komen voor belangen die 
direct samenhangen met ‘de Slag om Arnhem’. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan de aankomende ont
wikkelingen met betrekking tot Park Hartenstein.
Het voorstel van het bestuur is om in de statuten op 
te nemen dat de WAM zich (mede) ten doel stelt: 
‘het behartigen van de belangen en rechten -in de meest 
ruime zin- die samenhangen c.q. verband houden met de 
Slag om Arnhem. Indien dit noodzakelijk is geschiedt dit 
door middel van juridische procedures'.
Een afschrift van de conceptstatuten ligt ter inzage 
bij de balie van het Airborne Museum.
(Ivar Goedings, secretaris)

'Arnhem Weekend' 2005
Het 'Arnhem Weekend’ voor leden van de WAM uit het 
Verenigd Koninkrijk is vastgesteld op 17,18 en 19 juni 
2005. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit.
Vrijdag 17 juni is er een wandeling in Oosterbeek, 
waarbij het verhaal zal worden verteld bij een aan
tal foto's die tijdens of na de Slag om Arnhem zijn 
gemaakt. Ook zal het monument voor ‘Operation 
Berlin' in de uiterwaarden achter de Oude Kerk

worden bezocht, ’s Avonds is er een bijeenkomst in 
het Airborne Museum, waar Britse en Nederlandse 
leden elkaar kunnen ontmoeten.
Zaterdag 18 juni zal geheel in het teken staan van 
de lst Parachute Brigade, met de nadruk op de acties 
in het gebied dat zich uitstrekt tussen het viaduct 
bij station Oosterbeek-Laag en de brug in Arnhem. 
David van Buggenum zal uitleg geven over B 
Company, 2nd Parachute Battalion. Tevens zal een 
bezoek worden gebracht aan het hoogste deel van 
het gebied ‘Den Brink’. Andere onderwerpen waar
aan aandacht zal worden besteed, zijn de lotgeval
len van de gebroeders Gronert, die beiden sneuvel
den bij station Oosterbeek-Laag, de mannen van het 
South Staffordshire bataljon in het westelijke deel 
van Arnhem, de patrouille van Captain Killick in de 
Weerdjesstraat (waarbij voor het eerst zal worden 
verteld over de door hem gedragen wapens), en de 
acties van het lst en het 3rd Parachute Battalion. We 
eindigen die dag bij de brug in Arnhem, waarbij o.a. 
een paar plaatsen zullen worden bezocht waar tij
dens de gevechten Duitse foto's zijn gemaakt.
Zondag 19 juni gaan we eerst naar het gebied rond 
Nijmegen, waar we bezoeken brengen aan Groesbeek, 
Landingszone ‘N’ en de militaire begraafplaats 
Jonkerbos. Daama gaat de tocht naar het gebied tus
sen Nijmegen en Arnhem, waar we o.a. kijken op de 
plaats waar de 'Valburg Conferentie' werd gehouden. 
Daarnaast verdiepen we ons in de acties van de 
Guards en de 43e Wessex Divisie. In Driel bezoeken we 
de landingszone van de Poolse Parachutistenbrigade. 
Alle deelnemers wordt aangeraden tevoren David 
Buggenums boek ‘B Company Arrived' te lezen. Wie 
dit nog niet heeft, kan het bij mij bestellen. Ik heb 
nog maar enkele exemplaren, en ook in Nederland 
is de voorraad bijna uitgeput. Haast u dus, voordat 
dit excellente werk is uitverkocht. Tot juni 2005! 
(Niall Cherry)

dienst op de Airborne Begraafplaats te Oosterbeek (op de 
19e) was er één veteraan die niet met zijn baret op liep, 
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.
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Het Dertiende Peloton
Het in september 2004 verschenen boek met boven
staande titel kwam op een heel bijzondere manier 
tot stand. De auteur, de journalist Haks Walburgh 
Schmidt, werkte in 1998 mee aan het opzetten van 
de tentoonstelling in het Airborne Museum over de 
Britse en Poolse militairen die na de Slag om 
Arnhem in Duitse krijgsgevangenschap geraakten. 
Hij schreef daarvoor ook een speciale museum- 
krant, getiteld 'Bevrijders achter Prikkeldraad’. Bij de 
voorbereiding hiervoor las hij het verslag van vete
raan Bill Williams, in 1944 sergeant bij het Glider 
Pilot Regiment. Deze was op 18 september 1944 met 
zijn Horsa zweefvliegtuig nummer 156 geland ten 
westen van Wolfheze. Het adres van Bill was 
bekend, en Haks nam contact met hem op om meer 
details over zijn lotgevallen te weten te komen. 
Bovendien wilde hij weten welke eenheid Bill in zijn 
toestel had vervoerd. De voormalige zweefvliegtuig- 
piloot kon daar echter weinig over vertellen. Haks 
besloot daarom zelf een onderzoek te starten om na 
te gaan wat met de mannen uit Horsa 166 was 
gebeurd. Uit archiefonderzoek bleek dat het moest 
gaan om het dertiende peloton van het Border 
Regiment, in totaal 25 man. Via brieven, telefoonge
sprekken, oproepen in lokale kranten en vooral via 
internet, probeerde hij de betreffende mannen op te 
sporen.
Uiteindelijk duurde deze speurtocht in totaal vier 
jaar. Het resultaat is samengevat in een fascinerend 
boek, dat bestaat uit vier gedeelten. Achtereen
volgens worden beschreven: de lotgevallen van Bill 
Williams, de speurtocht van de auteur naar de pas
sagiers van Horsa 166, de acties van het dertiende

genen, een evaluatie en enkele uitgebreide registers. 
Deze gekozen indeling maakt het boek niet tot een 
gemakkelijk leesbaar geheel, maar wel tot een goed 
naslagwerk. Dit is dan ook duidelijk de opzet van de 
schrijver. We vinden enkele duplicaten. De geschie
denis van de US Air Support Teams en de Radar een
heid kwamen ook in "Tugs and Gliders to Arnhem” 
uitgebreid aan bod.
We moeten bewondering hebben voor de veelheid 
aan gegevens en foto’s die de auteur boven water 
gekregen heeft. Een los bijgevoegde index maakt het 
eenvoudig informatie op te zoeken. De uitvoering is 
uitstekend. De gekozen letter is wel klein, maar 
goed leesbaar. De afdrukken van de illustraties zijn 
goed, met een enkele misser, zoals bijvoorbeeld de 
foto van het grasveld vóór Hartenstein op pagina 
310. De bronvermelding van de afbeeldingen is ten 
opzichte van het vorige boek verbeterd. 'Green On!’ 
is een aanrader, die in geen enkele bibliotheek over 
'Market Garden’ mag ontbreken.
Het boek is rechtstreeks te bestellen bij AJ. van Hees, 
Courtpendu 7, 6245 PE Eijsden voor € 50, inclusief 
verzendkosten (€ 55 voor het Verenigd Koninkrijk). 
Voor een meerprijs is het ook te koop in het Airbome 
Museum en de plaatselijke boekhandel in Ooster- 
beek. ‘Green On!’, door Arie-Jan van Hees, is uitgege
ven in eigen beheer (ISBN 90-806808-2-6), telt 379 
pagina’s, en is geïllustreerd met foto’s en kaarten. 
(Wybo Boersma)

De bijzondere Stengun bajonet die onlangs werd gevon
den op de Ginkelse Heide op de plaats waar op 17 en 18 
september 1944 de C Company van het 7th Battalion, The 
King’s Otun Scottish Borderers ingegraven zat.

Zeldzame Stengun 
bajonet opgegraven
Philip Reinders van de ‘Arnhem Battle Research 
Group’, die regelmatig met een metaaldetector de 
voormalige slagvelden rond Arnhem afzoekt, heeft 
kortgeleden bij de Ginkelse Heide een zeer bijzon
dere Stengun bajonet gevonden. Het betreft hier het 
type dat officieel bekend staat als ‘Bayonet Machine 
Carbine Mark I’, en dat alleen past op de Stengun 
Mark II met de open, metalen kolf.
De Britse luchtlandingstroepen waren in 1944 
hoofdzakelijk uitgerust met de modernere Sten 
Mark V, die was voorzien van een houten kolf en 
twee houten handgrepen. Maar kennelijk was een 
enkeling nog in het bezit van een oude Mark II. De 
bajonet werd gevonden bij de Ginkelse Heide op de 
plaats waar op 17 en 18 september 1944 de 
C Company van het 7th Battalion, The King’s Own 
Scottish Borderers haar posities had.
Er zijn tijdens de oorlog weliswaar grote aantallen 
van dit type bajonet gefabriceerd, maar het meren
deel is niet uitgedeeld, en later vernietigd. Daarom 
zijn ze zeer zeldzaam, en worden ze zelfs nage
maakt. Het Airborne Museum beschikt over een ori
gineel exemplaar

'Green On!'
Afgelopen september werd in de bibliotheek van 
Oosterbeek het in het Engels geschreven boek 
‘Green On!’van Arie-Jan van Hees gepresenteerd. 
Zoals de ondertitel ‘A detailed survey of the British 
parachute re-supply sorties during operation 
“Market Garden” 18-25 September 1944’ al aangeeft, 
is het een gedetailleerd overzicht van de bevoorra- 
dingsvluchten tijdens de Slag om Arnhem. De titel, 
die ook gebruikt werd voor de expositie in het 
Airbome Museum in 2000, is ontleend aan het bevel 
dat gegeven werd om de voorraden te droppen, 
wanneer het groene licht in het vliegtuig aanging.
De inhoud gaat echter verder dan alleen de bevoor
rading. Ook de 'Air Support’ wordt uitgebreid behan
deld. Evenals zijn vorige boek “TYigs and Gliders to 
Arnhem” kenmerkt deze publicatie zich door een 
enorme veelheid aan gegevens, aangevuld met een 
groot aantal persoonlijke verslagen. De geschiede
nis wordt van dag tot dag beschreven, waarbij per 
dag de vluchten vanaf elk vliegveld aan bod komen, 
te beginnen met de ‘Air Support’. Het geheel wordt 
afgesloten met hoofdstukken met persoonlijke 
geschiedenissen, de ontsnappingen, de krijgsgevan-
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door de Canadezen in april 1945 noteert hij allerlei 
gebeurtenissen, met veel oog voor details.
Het boek, dat zeer vlot leest, is voor volwassenen erg 
interessant, maar ook voor jongeren is het aan te 
bevelen.
‘Scholier in Oorlogstijd 1943-1945, Arnhem-Veluwe’, 
door Felix Valk, verscheen bij Uitgeverij Kontrast in 
Oosterbeek. De uitgave (ISBN 9075665679) telt 96 
bladzijden, en is geïllustreerd met veel foto’s en 
tekeningen uit het oorspronkelijke dagboek. De prijs 
bedraagt € 13,95.

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airborne Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Telefoon museum: (026) 333 77 10
Redactie: drs. R.P.G.A. Voskuil en G.H. Maassen jr.

Scholier in oorlogstijd
Er bestaan veel publicaties van mensen die na de 
TWeede Wereldoorlog de herinneringen aan hun 
jeugd tijdens de periode 1940-1945 hebben opge
schreven. Maar er zijn maar heel weinig Neder
landse jongeren van wie de tijdens de oorlogstijd bij
gehouden dagboeken zijn gepubliceerd. Afgelopen 
september kwam een dergelijk dagboek na 60 jaar 
eindelijk voor het grotere lezerspubliek beschikbaar. 
Het is het verhaal van de Arnhemse scholier Felix 
Valk, die van begin augustus 1943 tot en met eind 
april 1945 de door hem meegemaakte gebeurtenis
sen in twee schoolschriften vastlegde. Nadat Felix 
Valk in 1999 was overleden, werden deze schriften 
door zijn zuster Else ontdekt in zijn nalatenschap. De 
dagboeken kwamen in handen van emeritus hoogle
raar ontwikkelingspsychologie Dolf Kohnstamm, die 
er zo gefascineerd door raakte dat hij in overleg met 
de familie besloot ze te bewerken en uit te geven.
Felix Valk, die werd geboren in 1929, woonde met 
zijn familie in de Bovenbrugstraat 7 in Arnhem. In 
die stad bezocht hij het Stedelijk Gymnasium. Uit 
het dagboek blijkt dat hij de oorlog aanvankelijk ziet 
als een avontuur, zoals ongetwijfeld veel jongens 
van zijn leeftijd. Hij noteert wat voor vliegtuigen er 
over komen, verzamelt uitgeworpen pamfletten, en 
gaat met vrienden op zoek naar resten van neerge
storte vliegtuigen. Maar in de loop van het dagboek 
wordt de toon serieuzer.
Wanneer op zondag 17 september 1944 de Geal
lieerde luchtlandingen bij Arnhem beginnen, 
logeert hij bij de familie Röell in Schaarsbergen. In 
de periode van de Slag om Arnhem maakt hij, 
nieuwsgierig en ondernemend, de nodige avontu
ren mee, die hij nauwkeurig beschrijft. Vooral het 
uitwerpen van voorraden door Britse toestellen in 
de buurt van Warnsborn heeft zijn belangstelling. 
Op 6 oktober 1944 verlaat hij Schaarsbergen om met 
zijn gezin te evacueren naar de Noord-Veluwe. Ook 
over die periode en over de uiteindelijke bevrijding

peloton tijdens de Slag om Arnhem, en de lotgeval
len van de militairen na september 1944. Wat het 
boek zo bijzonder maakt, is dat het menselijke 
aspect en de persoonlijke belevenissen centraal 
staan. Niet voor niets luidt de ondertitel 
‘Levensverhalen rond zweefvliegtuig Horsa 166’. Van 
harte aanbevolen!
'Het Dertiende Peloton', door Haks Walburgh 
Schmidt (ISBN 90-5911-340-3), telt 266 pagina’s, en is 
geïllustreerd met kaarten en veel foto’s. Het werd 
uitgegeven door ASPEKT in Soesterberg. Prijs € 24,95.

Samenwerking Airborne Museum 
en Gelderland 1940-1945
De directie van het Airborne Museum en de initia
tiefnemers van de website Gelderland 1940-1945 
(http://www.gelderlandl940-1945.nl/nl/) hebben 
recentelijk besloten de handen ineen te slaan: het 
museum zal deelnemen aan het project. De website 
is het resultaat van een samenwerkingsverband van 
de Gelderland Bibliotheek, onderdeel van de 
Bibliotheek Arnhem, en het Gelders Archief, beide 
gevestigd te Arnhem. Deze site heeft als doel geïn
teresseerden in de TWeede Wereldoorlog wegwijs te 
maken in de inhoud van de archieven en collecties 
die de aangesloten instanties beheren.
In het kader van het overleg tussen archief, biblio
theek en museum is in eerste instantie een over
zicht vervaardigd van de in Hartenstein aanwezige 
bestanden (bibliotheek, documentatie, kranten, 
foto’s, films, geluidsbanden, etc.), en dat wordt 
opgenomen in een collectieplan dat binnenkort 
wordt afgerond. Met behulp daarvan zal worden uit
gewerkt hoe de samenwerking ten behoeve van 
deze website gestalte zal krijgen.
De documentaire verzamelingen van het museum 
hebben voornamelijk betrekking op de gevechtshan
delingen in september 1944, in het kader van opera
tie Market Garden. De nadruk van het materiaal ligt 
op het gebied rond Arnhem, Driel, Ede en Oosterbeek. 
Naar verwachting zal binnen afzienbare tijd de eerste 
collectie via internet toegankelijk zijn. Wie nu reeds 
kennis wil nemen van de genoemde verzamelingen 
dient tevoren een afspraak te maken. Voor de goede 
orde: het bovenstaande heeft betrekking op de z.g. 
documentaire verzamelingen. De vaste museum
collectie (uniformen, wapens, diorama’s, etc.) is 
gewoon in Hartenstein te bekijken tijdens de ope
ningsuren.
Informatie over het museum is op hun eigen web
site (www.airbornemuseum.nl) te vinden.
(Geert Maassen)

mailto:wamredactie@planet.nl
mailto:fymiedema@planet.nl
http://www.gelderlandl940-1945.nl/nl/
http://www.airbornemuseum.nl
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Airborne Museum gaat uitbreiden
Op 1 juli 2004 werd Frans Smolders benoemd tot 
nieuwe adjunct-directeur/conservator van het Air
borne Museum. Zijn belangrijkste opdracht was het
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de Duitse verdedigers. Daarnaast moesten ze de 
vliegvelden Steenwijk, Eelde en Leeuwarden ver
overen, het plaatselijke verzet helpen, en inlich
tingen verzamelen. De codenaam voor deze opera
tie was ‘Amherst’. Slechts een deel van de doelen 
werd bereikt. Bij de gevechten kwamen in totaal 33 
Fransen om het leven.
Op 8 april jl. werd in het Airbome Museum een 
expositie geopend over deze laatste luchtlandings
operatie in Nederland tijdens de Tweede Wereld
oorlog. De opening gebeurde in aanwezigheid van 
een aantal Franse veteranen, die in april 1945 aan 
operatie Amherst hadden deelgenomen. De exposi
tie duurt tot 30 oktober van dit jaar.
Over deze luchtlandingsoperatie verscheen eerder 
in Nederland het boek ‘Operatie Amherst’, door 
Roger Flamand. Het werd vanuit het Frans vertaald 
door J.H. Jansen, en verscheen bij uitgeverij Boom in 
Amsterdam (ISBN 90 5352 770 2). De uitgave telt 255 
pagina’s, en is geïllustreerd met een groot aantal 
foto’s. Het boek is verkrijgbaar in het Airborne 
Museum. Prijs € 24,90.

Van het bestuur
Zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen, heeft 
het Airbome Museum grootse plannen voor de toe
komst. In de toekomende jaren zal het museum 
worden uitgebreid en zal de expositie ingrijpend 
worden gemoderniseerd.
Ook de Vereniging Vrienden is bezig met zich te 
bezinnen op de toekomst. De afgelopen vijfentwintig 
jaar is erg veel tot stand gebracht en georganiseerd. 
Maar zoals onze voorzitter Ben Kolster in zijn brief 
van maart 2005 aan de Nederlandse leden al duide
lijk maakte: wanneer we dit in de toekomst willen 
blijven doen, is daarvoor veel hulp nodig. Een ver
eniging kan alleen goed draaien wanneer er naast 
het bestuur voldoende vrijwilligers zijn die mee wil
len helpen met het organiseren van evenementen, 
het geven van lezingen, het uitgeven van nieuws
brieven en publicaties, etc. Zo kunnen we samen 
met het Airborne Museum de kennis over operatie 
Market Garden ook in de toekomst blijven uitdragen. 
De afgelopen jaren heeft internet een stormachtige 
ontwikkeling doorgemaakt. De hoeveelheid infor
matie, ook over onderwerpen die gerelateerd zijn 
aan operatie Market Garden, neemt met de dag toe. 
Ook wij zullen op termijn veel meer gebruik maken 
van dit medium. Op dit moment worden daarvoor 
de plannen uitgewerkt.
Om er achter te komen wat bij onze leden leeft ten 
aanzien van onze vereniging, hebben alle leden in 
Nederland, naast de bovengenoemde brief van onze 
voorzitter, onlangs een enquête formulier ontvan
gen. Vergeet u dat vooral niet in te vullen en op te 
sturen. Alvast bedankt!

Opening expositie 'Operatie Amherst' 
Zestig jaar geleden vond de bevrijding van het 
midden en het noorden van Nederland plaats. Dit 
gebeurde hoofdzakelijk door Canadese en Britse 
eenheden, maar minder bekend is dat ook Franse 
militairen daaraan hebben deel genomen. In de 
nacht van 7 op 8 april 1945 werden twee regimenten 
van in totaal 702 Franse parachutisten in Drenthe 
en het zuidoosten van Friesland gedropt. Ze waren 
verdeeld over 47 groepen. Hun opdracht was om 
belangrijke bruggen veilig te stellen voor de ge
allieerde opmars, en verwarring te stichten onder
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Airborne Museum ‘Hartenstein’, 8 april 2005. Nadat hij 
de officiële opening van de tentoonstelling ouer 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.
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Wybo Boersma benoemd 
tot Lid van Verdienste’
Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering 
op 2 april, werd Wybo Boersma benoemd tot ‘Lid van 
Verdienste’ van de Vereniging Vrienden van het 
Airbome Museum. Wybo is al een groot aantal jaren 
als vertegenwoordiger van de Stichting Airbome 
Museum aanwezig bij de bestuursvergaderingen 
van de Vereniging Vrienden, en als zodanig fungeert 
hij als contactpersoon tussen de beide besturen. 
Desgevraagd adviseert hij het bestuur van de WAM 
regelmatig over zaken die zowel het museum als de 
vereniging aangaan.
“Universiteiten eren bij lustra mensen die veel voor 
de wetenschap hebben betekend, met een eredocto
raat, de Vereniging Vrienden doet dat bij dit 25-jari- 
ge bestaan met het verlenen van dit ‘Lidmaatschap 
van Verdienste'", aldus voorzitter Ben Kolster. Naast 
een oorkonde ontving Wybo Boersma als waarde
ring voor zijn vele werk een aantal boekenbonnen.

Lezing over Generaal Sosabowski
Op vrijdag 18 maart jl. hield Dr. Michael Hal 
Sosabowski, de achterkleinzoon van Generaal- 
Majoor Stanislaw Sosabowski, en lector aan de uni- 
versiteit van Brighton, een lezing over zijn beroem
de overgrootvader. Dit evenement was georgani
seerd door het Airbome Museum, in samenwerking 
met de Vereniging Vrienden en de Koninklijke 
Militaire Academie in Breda. Bijna 150 belangstel
lenden waren die avond naar de Concertzaal in 
Oosterbeek gekomen. Met behulp van een groot 
aantal foto’s gaf Michael Sosabowski een overzicht

18 maart 2005. Dr. Michael Hal Sosabowski houdt in de 
Concertzaal in Oosterbeek een lezing over zijn overgroot
vader, generaal Stanislaw Sosabowski.

maken van een plan voor het moderniseren en uit
breiden van het museum. Een van de uitgangspun
ten is dat het aantal bezoekers dat de TWeede 
Wereldoorlog zelf heeft meegemaakt gestaag 
afneemt, en dat het museum dus andere doelgroe
pen moet trekken. Een ander probleem is dat het 
museum te klein is om nieuwe initiatieven te kun
nen ontplooien ten aanzien van een modernere 
expositie. Met o.a. deze uitgangspunten als leidraad, 
is Frans de afgelopen tijd voortvarend aan het werk 
gegaan, en op 11 april jl. kon hij de eerste versie van 
zijn plannen presenteren.
Het belangrijkste onderdeel vormt de huisvesting. 
Huize Hartenstein was oorspronkelijk een woon
huis, later werd het een verzorgingshuis, en nog 
later een hotel. Omdat het de status van rijksmonu- 
ment heeft, moet er met grote zorg worden omge
gaan met eventuele verbouwingen. Om het mu
seum toch te kunnen vergroten en moderniseren, is 
gekozen voor het plan dat enige jaren geleden al 
door onze vorige voorzitter Chris van Roekel werd 
voorgesteld, namelijk de bouw van een ondergrond
se uitbreiding aan de zuidkant van Hartenstein. Er 
wordt hierbij gedacht aan een ruimte van ca, 800 
vierkante meter. Naast tentoonstellingsruimten 
moet hierin een filmzaal komen. De nieuwe ingang 
wordt gesitueerd aan de oostzijde. Aan de westzijde 
moet een buitenlift komen. Het ontwerp voor de uit
breiding is gemaakt door de Oosterbeekse architect 
Wim Visser. Met nadruk werd er bij de presentatie 
op gewezen dat het hier gaat om een voorlopig ont
werp, dat door alle betrokkenen nog uitgebreid zal 
worden bestudeerd. In de volgende nummers van 
de Nieuwsbrief zullen we ingaan op een aantal 
details van het plan.

Private Arthur Foster begraven
In Nieuwsbrieven nummer 92 van december 2003 
en nummer 94 van juni 2004 schreef ik stukjes over 
de stoffelijke resten van Private Arthur Foster van 
het Border Regiment, die twee jaar geleden gevon
den waren in de tuin van een huis aan de Veerweg 
te Oosterbeek. Het laatstgenoemde bericht bevatte 
de constatering dat de identiteit van de bewuste 
persoon was vrijgegeven, maar dat zijn familieleden 
in het Verenigd Koninkrijk blijkbaar niet konden 
worden gelokaliseerd. Mede daarom was hij ruim 
een jaar na de vondst nog niet herbegraven op het 
Airbome Kerkhof.
Zeer kort nadien kon ons Britse lid Mike Gallagher 
uit Heaton al melden dat hij met de hulp van een 
lokale krant een familielid van Arthur Foster had 
gevonden. De soldaat werd namelijk geboren in 
Bolton, en de Bolton Evening News plaatste een 
relevant artikel in de uitgave van 31 augustus 2004. 
De desbetreffende familie-informatie werd meteen 
dooi gegeven aan het Britse Ministry of Defence. Wat 
dat er daarna mee gedaan heeft, is mij onbekend, maar 
ogenschijnlijk gebeurde niets. Er was nog een heel

van de geschiedenis van de Eerste Poolse Onaf
hankelijke Parachutistenbrigade. Hij vertelde over 
de oprichting van de brigade in Engeland, de 
militaire oefeningen, de planning voor Operatie 
Market Garden, de inzet bij Arnhem, en de lotgeval- 
en van de Poolse Brigade daarna.
Ook gaf hij zijn persoonlijke commentaar op het 
leven van de generaal, zowel tijdens de oorlog als 
daarna. Daarbij werd uiteraard ook ingegaan op de 
controverse tussen generaal Sosabowski en een 
aantal Geallieerde commandanten.
Het werd een geanimeerde avond, waarbij na afloop 
van de lezing ruim de gelegenheid werd geboden 
om vragen te stellen.
Om deze Poolse avond een extra dimensie te geven, 
hadden medewerkers van het Airbome Museum in 
de zaal waar de lezing werd gehouden, materiaal 
tentoongesteld dat de afgelopen tijd op de Poolse 
landingsterreinen bij Driel is opgegraven.
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Inmiddels is het ook al weer tien maanden geleden 
dat van een ander graf op de militaire begraafplaats 
in Oosterbeek, dat van een onbekende soldaat,

bekend werd wie er ligt. Nijver speurwerk van de 
Bergings- en Identificatie Dienst van de Koninklijke 
Landmacht bracht onder leiding van Smi Geert 
Jonker de ware identiteit van de betrokkene aan het 
licht. Het betreft Lance Sergeant Edward Hartley, net 
als Foster van het Ist (Airborne) Battalion The 
Border Regiment. Zijn naam kan van de lijst van 
vermiste soldaten worden geschrapt.
Tot op heden heeft het Britse Ministry of Defence 
nog niet het groene licht gegeven om de tekst op 
Edwards graf te wijzigen. Ik ben benieuwd hoe lang 
dat dan weer gaat duren!
(Geert Maassen)

23 maart 2005 Soldaat Arthur Foster wordt met militaire 
eer begraven op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek.

klein beetje hoop dat Arthur in september jl. tijdens de 
Airborne herdenkingsperiode zou kunnen worden be
graven bij zijn kameraden. Dat zulks niet lukte gezien 
de weinige beschikbare tijd is begrijpelijk.
Toen we al weer meer dan zes maanden verder wa
ren, was het echter nog steeds ijzingwekkend stil 
wat dit onderwerp betreft. Het was toch werkelijk 
niet te geloven wat voor een verbijsterende traag
heid de Britse overheid aan de dag legde! In zekere 
zin moetje daar waarlijk respect voor opbrengen. 
Het lukte ze eerst in een jaar niet te doen wat Mike 
Gallagher binnen een dag voor elkaar kreeg. En toen 
ze alle benodigde gegevens hadden, leken ze weer 
achter hun bureau in slaap gevallen te zijn. Het is 
hartverwarmend om te zien hoe de Britse autoritei
ten met hun oorlogsdoden omgaan!
Wat dat betreft was het overigens ook verhelderend 
en ontnuchterend om te lezen wat de Britse ambas
sadeur in Nederland volgens De Gelderlander van 
9 september 2004 liet optekenen. De heer Colin 
Budd meldde vanuit zijn residentie te Den Haag dat 
de Britse overheid helemaal niet zit te wachten op 
vondsten van stoffelijke resten van militairen. “Wij 
geven er de voorkeur aan de mensen te laten rus
ten", zei hij. Hij bedoelde dus: “Gewoon laten liggen 
waar ze liggen, en dat dat tot gevolg heeft dat de 
nabestaanden nooit zullen weten waar hun vader of 
broer ter aarde werd besteld, nemen wij voor lief.” Ik 
noem die houding ten opzichte van de gesneuvel
den en hun familie schandalig.
Maar goed, eindelijk kwam dan het verlossende 
bericht dat Arthur Foster begraven zou worden te
midden van zijn kameraden op de Arnhem 
(Oosterbeek) War Cemetery. Op 23 maart jl. was het 
zover. Met militaire eer en een bijpassende Britse 
ceremonie, en in het bijzijn van oude kameraden en 
familieleden, kreeg de soldaat van het Border 
Regiment zijn laatste rustplaats.
Bovenal was het verheugend te constateren dat zijn 
grafsteen al klaar stond om geplaatst te worden. Dat 
is in het verleden wel eens anders geweest; meestal 
moesten we daar maanden op wachten. Het lijkt 
erop dat de Commonwealth War Graves Commission 
zijn beleid ter zake in positieve zin heeft gewijzigd. Er 
is dan tenminste één betrokken Britse organisatie die 
efficiënt kan werken, en daar mogen we blij mee zijn!

'No Surrender at Arnhem’
In februari 1989 schreef Amhem-veteraan Robert 
Peatling in Nieuwsbrief no. 33 (Ministory XXII) een 
kort verslag over zijn belevenissen tijdens en na de 
Slag om Arnhem. Dit verhaal was gebaseerd op een 
dagboek dat hij in die periode had bijgehouden. 
Afgelopen september verscheen het complete, uit
gewerkte verhaal in boekvorm onder de titel ‘No 
Surrender at Arnhem’.
Soldaat Peatling behoorde tot de HQ Company, 2nd 
Parachute Battalion. Met deze eenheid arriveert hij 
zondagavond 17 september 1944 bij de Arnhemse 
verkeersbrug. Hij krijgt de opdracht om met majoor 
Wallis (plaatsvervagend commandant van het 
bataljon), naar boten te gaan zoeken, waarmee de 
Britten naar de zuidoever van de Rijn zouden kun
nen oversteken. Tijdens deze tocht raakt hij in de 
duisternis zijn metgezel kwijt. Op de terugweg naar 
de brug komt hij een sectie van de Militaire Politie 
tegen, die Duitse krijgsgevangenen begeleiden naar 
het politiebureau in de Boven-Beekstraat. Zij vragen 
hem mee te gaan, en aangekomen op het bureau, 
krijgt hij het bevel bij de sectie van de Militaire 
Politie te blijven. Dan vallen de Duitsers aan, en na 
een hevig vuurgevecht geven de Britten zich over. 
Robert Peatling besluit zich niet over te geven, en 
vlucht naar de zolder van het politiebureau om daar 
te wachten tot het TWeede Britse Leger Arnhem zal 
bereiken. Op die zolder weet hij zich zes weken 
schuil te houden. De burgerbevolking wordt na de 
Slag om Arnhem gedwongen de stad te verlaten, en 
in lege huizen en gebouwen in de omgeving van de 
Boven-Beekstraat zoekt Peatling iedere dag naar 
water en voedsel om in leven te blijven.
Op 31 oktober wordt hij ontdekt door Nederlanders, 
die de Arnhemse Ondergrondse inlichten. Hij wordt 
opgehaald door de bekende Arnhemse verzetsstrij
der Johannes Penseel, die hem verbergt in zijn huis 
aan het Velperplein. Van daaruit opereert de ver
zetsgroep van Penseel, waarvan de leden zich in de 
lege stad bewegen in gestolen politieuniformen.
Eind december 1944 wordt het voor Peatling te ge
vaarlijk in Arnhem. Via een aantal onderduikadres
sen op de Veluwe komt hij terecht in Achterveld, 
waar hij ook weer de nodige avonturen beleeft. Op 16 
april 1945 komt een eind aan zijn omzwervingen, 
wanneer hij wordt bevrijd door Canadese troepen.
Peatling beschrijft deze bizarre periode in zijn leven 
op een boeiende wijze, waarbij hij getuigt van zijn 
grote bewondering voor het Nederlandse verzet.
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COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232,6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airborne Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Telefoon museum: (026) 333 77 10
Redactie: drs. R.P.G.A. Voskuil en G.H. Maassen jr.

‘No Surrender at Arnhem’ (ISBN 0-9522992-1-6) werd 
uitgegeven in eigen beheer. Het boek telt 144 pagina’s, 
is geïllustreerd met foto’s en kaarten, en kost 
€ 22,50. Het is verkrijgbaar in het Airborne Museum 
en bij de boekhandelaren in Oosterbeek. Het kan ook 
worden besteld door de overmaking van € 25,- op 
RABO rekening 3040.43.842 t.n.v. het ‘Peatling Fund’ 
te Geldermalsen. Het wordt u dan toegezonden.
In het Verenigd Koninkrijk kan het boek worden 
besteld bij de auteur, 36 Park Lane, Wimborne, BH21 
1LD, telefoon 01202 889645. De prijs bedraagt daar 
£ 16.95, inclusief verzendkosten.

Oproep uit Down Ampney
Down Ampney is een klein dorpje in het Engelse 
graafschap Gloucestershire. Het telt 230 huizen en 
een prachtig oud kerkje, dat dateert uit 1263. Naast 
het dorpje werd in 1943 een vliegveld aangelegd 
voor No. 46 Group RAF Transport Command. Vanaf 
17 tot en met 23 september 1944 werd vanaf dit 
vliegveld door Dakota squadrons een groot aantal 
vluchten naar Arnhem uitgevoerd. Op 17 en 18 sep
tember trokken ze Horsa gliders, en de dagen daar
op ging het om bevoorradingsvluchten.
Vanaf Down Ampney vertrok ook Flight Lieutenant 
David Lord op 19 september naar Arnhem voor zijn 
uiteindelijk zo dramatisch geëindigde bevoorra- 
dingsvlucht.
In april 1946 werd het vliegveld buiten gebruik 
gesteld, en in de daarop volgende jaren werd het 
grootste deel van de start- en landingsbanen opge
broken.
Heden ten dage herinneren in het kerkje verschil
lende afbeeldingen en voorwerpen aan de oorlogsja
ren, maar het meest indrukwekkende gedenkteken 
is ongetwijfeld het prachtige glas-in-loodraam met 
de afbeelding van het wapen van 271 Squadron en 
de Dakota van David Lord. Helaas is de afgelopen tijd 
gebleken dat het dak van de kerk, dat 140 jaar gele
den voor het laatst grondig werd gerestaureerd, in 
een zeer slechte staat is, waardoor zich ernstige lek
kages voordoen. Uit bouwkundig onderzoek is geble
ken dat het huidige dak niet meer kan worden her
steld, maar geheel zal moeten worden vervangen. De 
kleine dorpsgemeenschap van Down Ampney kan 
het benodigde bedrag voor de restauratie (£ 120.000) 
nooit alleen bij elkaar krijgen. Daarom is een actie 
gestart om dit prachtige kerkje te redden. Wanneer u 
een bijdrage wilt geven voor het restauratiefonds, 
neemt u dan contact op met Mrs. Sheila Burgess 44 
Riverway, South Cerney, Cirencester, Gloucestershire 
GL7 6HZ, United Kingdom, telefoon 01285 860796, 
e-mail sheila@smburgess.fsnet.co.uk.

Duitse veldgraven in Oosterbeek
In Ministory No. 84, 'Duitse veldgraven in Oosterbeek’ 
(bijlage bij Nieuwsbrief No. 96), zijn in het deel over 
Oberleutnant ArturWossowsky twee storende fouten 
geslopen. Op bladzijde 6 in de linkerkolom (17e regel 
van onder) is 'Wossowky' te lezen, in de rechterko
lom (4e regel van onder) 'Wossoswky'. In beide geval
len moet dit natuurlijk Wossowsky zijn.
Ook in de Engelse versie heeft de redactie onvolko
menheden niet weten te voorkomen. Op bladzijde 6 
in de rechterkolom staat op de tweede regel van 
onderen ‘Wossoswky’, en op regel 2 van boven van 
de linkerkolom op pagina 7 treffen we dezelfde 
naam aan. Ook hier moet dit Wossowsky zijn. 
Excuses voor de verwarring!
(Hans Timmerman, Geert Maassen)

Opknapbeurt voor de Sherman tank 
en 17-ponder kanonnen
Wanneer je er langs loopt, valt het onmiddellijk op: 
de Sherman tank en de Britse 17-ponder anti-tank- 
kanonnen bij het Airborne Museum zitten weer 
goed in de verf. Dit is te danken aan drie vrijwilli
gers van onze vereniging: Cees Wichhart, Oost 
Rodermond en Henk van de Brand, die vorig jaar 
augustus dagenlang bezig zijn geweest met het 
aanbrengen van een nieuwe verflaag op deze muse
umstukken. Op de tank zijn de emblemen en de 
registratienummers opnieuw aangebracht. Deze 
Sherman behoorde tot de Lord Strathcona’s Horse, 
die deelnam aan de bevrijding van de Veluwe in april 
1945. In Ministory XIX (de bijlage van Nieuwsbrief 
nummer 30) wordt de geschiedenis hiervan beschre
ven. De anti-tankkanonnen zijn voorzien van een 
Pegasus-embleem.
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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.
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nauwe band tussen de vereniging en het Airbome 
Museum. Om de steun van de WAM aan het 
museum te benadrukken, overhandigde hij een che
que aan de heer Groeneweg, die hiervoor namens de 
Stichting Airbome Museum bedankte.
Mede dankzij de inzet van een groot aantal vrijwil
ligers, kan de WAM terugzien op een uitstekend 
verlopen jubileum!
(Erik van der Meiden)

Van het bestuur
Na meer dan tien jaar heeft Geert Maassen, met 
ingang van dit nummer, besloten om terug te treden 
als redactielid van de nieuwsbrief. Drukke werk
zaamheden hebben hem tot deze keuze gebracht. 
Geert begon in 1993 in de redactie van de nieuws
brief, om precies te zijn bij nummer 49. De volgende 
jaren verschenen er van zijn hand met grote regel
maat artikelen over de meest uiteenlopende onder
werpen. Daarnaast redigeerde hij met grote nauwge
zetheid de aangeleverde ministeries en voorzag die 
van kritisch commentaar. Zijn encyclopedische ken
nis van de historie van onze gemeente was daarbij 
van onschatbare waarde.
Leden en bestuur van de Vereniging Vrienden dan
ken Geert voor alles wat hij voor de vereniging heeft 
gedaan. Gelukkig heeft hij aangeven dat hij, indien 
er een beroep op hem wordt gedaan, nog steeds 
voor redactioneel werk beschikbaar is. Tevens zal 
Geert zijn werkzaamheden in de publicatie-com- 
missie voortzetten.

w

Wybo Boersma neemt 
afscheid als directeur
Per 17 september 2005 legt Wybo Boersma zijn func
tie neer als directeur van het Airbome Museum. Hij 
wordt per 1 oktober 2005 opgevolgd door Frans 
Smolders, die sinds juni 2004 de functie van 
adjunct-directeur/conservator vervulde.
Wybo is vanaf 1972 vrijwilliger en vanaf 1974 
bestuurslid van de stichting Airbome Museum. Nadat 
hij in 1991 vervroegd ontslag had genomen uit de 
Koninklijke Landmacht, was hij als vrijwilliger dage
lijks werkzaam in het museum. Ook was hij de stu
wende kracht achter de grote renovatie in 1993/1994. 
Na die renovatie heeft hij de directie van het Airbome 
Museum gevoerd. De heer Boersma blijft als lid van 
het Stichtingsbestuur verbonden aan het museum.
Op 23 september a.s. is er in het Airbome Museum 
een receptie waarin afscheid kan worden genomen 
van Wybo als directeur. Deze bijeenkomst begint om 
ca. 17.00 uur.

Tijdens de viering van het 25-jarig jubileum van de 
WAM op 21 mei j.1. zitten drie leden van de vereniging 
wat te praten op een van de 17-ponder kanonnen naast 
het Airborne Museum.

25-jarig jubileum
De viering van het 25-jarig bestaan van de 
Vereniging Vrienden trok op zaterdag 21 mei enkele 
honderden leden en andere belangstellenden naar 
het Airbome Museum. Rond het museum was een 
aantal stands ingericht, waarin leden van de WAM 
en vertegenwoordigers van andere organisaties 
museumstukken tentoonstelden en demonstraties 
gaven. Er waren stands met radio apparatuur, medi
sche artikelen, modelbouw, boeken, etc. Er was een 
grote tent waarin allerlei wapens waren tentoonge
steld, er was een brencarrier, een 25-ponder kanon 
en een houwitser. Alle museumstukken konden niet 
alleen van dichtbij worden bekeken, maar mochten 
ook worden aangeraakt, hetgeen normaliter in een 
museum niet mag. Alle vragen werden op deskun
dige wijze beantwoord. Het weer was uitstekend, 
waardoor veel mensen langdurig op het terrein ble
ven, genietend van door restaurant Schoonoord ver
zorgde hapjes en drankjes.
Aan het eind van de middag kwam een aantal leden 
bijeen in de grote zaal van het museum voor het 
meer 'officiële’ deel van die dag. In een gloedvolle 
speech ging onze voorzitter Ben Kolster in op de
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Vragenlijst
In maart j.1. hebben alle Nederlandse leden van de 
Vereniging Vrienden een vragenlijst ontvangen. De 
uitkomst van deze enquête willen we gaan gebrui
ken bij het uitwerken van een toekomstvisie voor de 
vereniging.
Van de 1035 verzonden vragenformulieren hebben 
we er inmiddels 213 ingevuld retour ontvangen. Hier
voor onze hartelijke dank!
Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld, maar 
dat alsnog willen doen, dan kunt u die de toekomen
de tijd nog gewoon insturen. Het adres hiervoor luidt: 
Vereniging Vrienden van het Airbome Museum, p.a. 
St.Bernulphusstraat 8, 6861 GS, Oosterbeek. De gege
vens uit de ingezonden vragenlijsten worden deze 
winter verwerkt.
(Erik van der Meiden)

Lezing over bevoorradingsvluchten
Op zaterdag 3 december a.s. zal ons lid Arie-Jan van 
Hees een lezing houden over de bevoorradings
vluchten die Britse Stirling -en Dakota squadrons 
tussen 17 en 26 september 1944 uitvoerden naar het 
gevechtsgebied bij Arnhem. Daarbij zal ook uitge
breid worden ingegaan op de organisatie van ‘air- 
despatch’ operaties. In 2004 publiceerde Arie-Jan 
over dit onderwerp het boek 'Green On, The Story of 
the Arnhem re-supply’. Op de middag van de lezing 
kunnen gesigneerde exemplaren van dit boek wor
den gekocht.
De lezing, die zal worden geïllustreerd met een 
groot aantal afbeeldingen, vindt plaats in de 
Concertzaal aan de Rozensteeg in Oosterbeek. 
Aanvangstijd 14.00 uur. De zaal is open om 13.30 
uur.

De foto waarvan we vorig jaar nog niet wisten dat hij 
was gemaakt bij de Beethovenlaan in Arnhem. Datum: 
17 september 1944.

Foto gelokaliseerd
In Nieuwsbrief nummer 95 van september 2004 
plaatsten wij een foto van een open terrein met 
daarachter een aantal huizen. Links zijn rookwol
ken zichtbaar. Op het moment van plaatsing wisten 
we alleen dat dit beeld vermoedelijk in Arnhem was 
vastgelegd door Dr. R.S. Tjaden-Modderman op 17 
september 1944. Onze vraag was toen: waar stond 
de fotograaf toen hij die afbeelding maakte en wat 
veroorzaakte de rook?
Kort na de publicatie vonden we in het boek ‘De ille
gale camera 1940-1945, Nederlandse fotografie tij
dens de Duitse bezetting’, door Veronica Hekking en 
Flip Bool (Naarden, 1995) de naam van de heer 
Tjaden-Modderman. De samenstellers van het boek 
waren in de gelegenheid geweest om zijn originele 
album, dat zich in particulier bezit bevond, voor 
onderzoeksdoeleinden te lenen. Bij de betreffende 
afbeelding bleek het volgende bijschrift te staan: 'de 
luchtlandingen bij Eindhoven, Nijmegen en 
Arnhem. Dit was een kleine bomaanval op huizen 
aan de Beethovenlaan in Arnhem...(opname enkele 
seconden na de eerste bom)’. Deze tekst ontbrak bij 
de afdruk in het Gelders Archief, omdat men daar 
alleen beschikte over reproducties, zonder onder
schriften.
De locatie Beethovenlaan in de wijk Alteveer in 
Arnhem-Noord werd bevestigd door vijf leden van 
de vereniging de heren J. de Vries, K.H. Kwabek, 
J. Back en H. Timmerman uit Arnhem en de heer 
D. Kolenbrander uit Velp. Alle vijf waren zij tot de 
conclusie gekomen dat de fotograaf zijn opname in 
noordwestelijke richting had gemaakt vanaf de 
Lisztstraat. Links zien we langs de Mahlerstraat de 
sparren op het steil aflopende talud naar het toen
malige Gemeenteziekenhuis, nu Ziekenhuis Rijn
state. De bomen staan er nu nog. Het meest rechtse 
huis aan de Beethovenlaan heeft als huisnummers 
27 en 29. Het open terrein op de voorgrond is inmid
dels volgebouwd met flatwoningen, zodat een ver
gelijkbare opname nu niet meer kan worden 
gemaakt.
De heer Kolenbrander gaf nog wat nadere informa
tie over de rookwolken. Volgens hem waren die ver
oorzaakt door een aanval met een jachtvliegtuig, 
waarschijnlijk van het type Typhoon. Hij bevond

Mutaties in het stichtingsbestuur
Op korte termijn verlaten drie leden het bestuur 
de Stichting Airbome Museum.
De heer André de Vries legt om persoonlijke reden 
zijn functie als voorzitter neer. De heer de Vries ver
vulde deze taak sinds 2004. Onder zijn leiding zijn 
de innovatieplannen van het museum tot stand 
gekomen. Zijn functie wordt tijdelijk waargenomen 
door vice-voorzitter Jook van Slooten.
De bestuursleden Aad Groeneweg en Gerrit Pijpers 
stellen hun functie ter beschikking zodra in hun 
opvolging is voorzien. Aad Groenweg is vanaf 1975 
lid van het Stichtingsbestuur. Hij blijft als adviseur 
aan het museum verbonden. Zijn functie als vice- 
voorzitter is met ingang van juli 2005 door de heer 
Van Slooten overgenomen.
Gerrit Pijpers is vanaf 1995 aan het bestuur verbon
den. Zijn huidige werkzaamheden bij de Koninklijke 
Luchtmacht geven hem te weinig tijd voor een 
bestuursfunctie bij het Airbome Museum.
Het bestuur van de Stichting is de aftredende func
tionarissen veel dank verschuldigd voor de vele 
werkzaamheden die zij de afgelopen jaren voor het 
museum hebben gedaan.
Door de Stichting Airbome Museum zullen nieuwe 
bestuursleden aangezocht worden, om op korte ter
mijn in de ontstane vacatures te voorzien.
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Luchtfoto van 6 september 1944 waarop in het midden het gebied zichtbaar is dat graven!
Dr. R.S. Tjaden-Modderman op 17 september 1944 fotografeerde. 1 De Lisztstraat, Ook C Company, 2nd Parachute 

de Battalion werd niet vergeten enwaar de fotograaf stond met zijn camera, 2. de Beethovenlaan met huizen aan de Battalion werd niet vergeten en 
noordzijde, 3. de Mahlerstraat met het talud naar het toenmalige Gemeentezieken- Marcel Anker gaf een overzicht 
huis, 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 vol- St. 
gebouwd.

van de acties van deze eenheid 
in het gebied oostelijk van het 

Elisabeth Gasthuis in
Arnhem. Later volgden we de 
route van B Company vanaf de 

plaats waar in 1944 de schipbrug lag, tot aan de ver- 
keersbrug, waarbij we ook een aantal locaties in de 
Weerdjesstraat bekeken, waar Sem Presser zijn later 
beroemd geworden foto’s maakte. Al met al een fan
tastische dag, waarvoor Niall en Eugène een bro
chure hadden samengesteld met kaarten en foto's, 
zodat we ons optimaal konden oriënteren.
De battlefieldtour op zondag 19 juni voerde ons naar 
onbekendere streken, buiten de regio Arnhem. We 
doorkruisten een aantal Amerikaanse droppings- 
en landingzones bij Groesbeek en bezochten het 
terrein waar de gliders van Browning’s Ist Allied 
Airborne Army HQ waren neergekomen. Vervolgens 
ging de tocht via het ‘Memorial to the Missing’ op de 
Canadese begraafplaats bij Groesbeek naar 
Nijmegen, waar de acties van de Guards Armoured 
Division onder de loep werden genomen. We liepen 
over de grote verkeersbrug, waarna de voertuigen 
ons weer oppikten om ons naar de oever van de 
Waal te brengen voor een zeer welkome lunch. 
Daarna reden we door het gebied van de Betuwe dat 
in 1944 ‘The Island’ werd genoemd en bekeken een 
aantal plaatsen waar de Poolse Para Brigade en de 
43e Wessex Divisie slag hadden geleverd. 
Aangekomen bij de oevers van de Rijn gaf Niall ons 
de keuze om per veerpont de rivier over te steken of 
om te rijden via een van de bruggen. De hele groep 
koos voor de overtocht per veerpont, hetgeen 
slechts zestig cent per persoon kostte! Vanaf de boot 
hadden we een prachtig overzicht over de Rijn. 
Opnieuw een zeer interessante dag. Met dank aan 
Niall en Eugène voor de brochure en de administra
tie, aan Robert, Bob, Erik, Monique en Anne Joke, die 
uitleg gaven op de verschillende locaties en die het 
vervoer en de lunches regelden. Mijn excuses indien 
ik per ongeluk een naam ben vergeten!
Er wordt al gesproken over een volgend weekend in

uit de auto van Kussin.
Het grootste deel van de dag 
werd besteed aan de acties van 
B Company, 2nd Parachute 
Battalion. Uitleg werd gegeven 
door de zeer deskundige David 
van Buggenum. Een van de 
hoogtepunten was een bezoek 
aan station Oosterbeek-Laag, 
dat nu niet meer als zodanig in 
gebruik is. Terwijl David een ver
slag gaf over de gebeurtenissen 
op 17 september 1944, kwam de

zich op dat moment op de hoek van de Bachlaan en 
de Cattepoelseweg en volgens zijn herinnering vond 
de aanval plaats rond het middaguur. Hij wees ons 
er op dat in het boek 'De Zwarte Herfst' van C.A. 
Dekkers en L.P.J. Vroemen (Weesp, 1984) op pagina 
25 in het daar afgedrukte politierapport op 17 sep
tember 1944 de volgende mededeling staat: '12.30 
uur: wordt telefonisch gemeld een bominslag in de 
Bachlaan, 3 a 4 huizen getroffen, vermoedelijk ge
wonden’. Of dit genoemde incident inderdaad de 
oorzaak is van de op de foto zichtbare rookwolken, 
hebben wij niet na kunnen gaan. We houden ons 
aanbevolen voor nadere informatie.
De redactie wil hierbij graag de mensen bedanken 
die de moeite hebben genomen om op onze oproep 
te reageren.
(Robert Voskuil)

Brits Weekend 2005
Opnieuw had ik het voorrecht om deel te kunnen 
nemen aan het weekend dat speciaal was georgani
seerd voor leden van de WAM uit het Verenigd 
Koninkrijk. Helaas was ik te laat voor de wandeling 
op vrijdagmiddag 17 juni, maar later hoorde ik dat 
die excursie op de bekende professionele manier 
was geleid door Niall Cherry. De groep bezocht een 
aantal belangrijke punten in en bij Oosterbeek en 
eindigde bij het relatief nieuwe monument voor 
Operatie Berlin, dat slechts bij weinigen van ons 
bekend was.
Zaterdagochtend 18 juni was warm en zonnig en dit 
jaar werd het een dag die geheel was gewijd aan de 
Ist Parachute Brigade. We bekeken verschillende 
locaties en hoorden een groot aantal nieuwe verha
len. Interessant vond ik het verhaal van een van de 
deelnemers die vertelde over het pistool dat door 
een lid van het 3rd Parachute Battalion was gepikt

’' huidige eigenaar naar buiten 
met een groene Britse legerza- 

'.■j klantaren uit de oorlog, die hij 
1 onlangs in zijn tuin had opge-



2007 en ik wil dat evenement nu al uit de grond van 
mijn hart aanbevelen aan ieder lid uit het Verenigd 
Koninkrijk! Iedereen die oorspronkelijk van plan 
was geweest om dit jaar mee te gaan en dat niet 
heeft gedaan, heeft een fantastische reis gemist! 
(Lawrence Le Carré)

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airbome Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232,6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airbome Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Tele/oon museum: (026) 333 77 10 
Redactie: drs. R.P.G.A. Voskuil.

Resten van schuilhut onderzocht
In de bossen van het gebied bij de Kleine Kweek, ten 
noorden van de Dreijenseweg, hebben tijdens de 
Slag om Arnhem negen man van het lOth Parachute 
Battalion zich in een hut schuil gehouden. Ze zijn 
daar hoogstwaarschijnlijk terechtgekomen, toen zij 
na de gevechten van 19 september 1944 bij pomp
station La Cabine geen kans meer zagen zich weer 
bij de hoofdmacht aan de zuidzijde van de Amster
damse weg te voegen. Informatie hierover is te vin
den in de boeken ‘Zwevend naar de Dood’ 
(hoofdstuk 14), De Zwarte Herfst (hoofdstuk 46) en 
‘Blik Omhoog’, deel 3, bladzijde 898
Tijdens een ontmoeting met de toezichthouder 
Zuid-Veluwe van het Gelders Landschap, de heer 
Ben Oosting, vertelde hij dat de resten van deze 
schuilplaats nog zichtbaar zijn in het terrein. Hij

De vergeten executie'.
In het boek “Arnhem 44/45” (1981) van het voormali
ge hoofd van het Arnhemse Gemeentearchief, de 
heer P.R.A.van Iddekinge, komt op pagina 34 een 
passage voor over het doodschieten van drie burgers 
bij Park Sonsbeek. Dit zou gebeurd zijn op woensdag 
20 of donderdag 21 september 1944. Een vierde bur
ger was ontkomen. Verder gaf Van Iddekinge geen 
nadere bijzonderheden.
Jos Diender, verbonden aan het bezoekerscentrum 
Sonsbeek, heeft deze onbekende geschiedenis, 
waaraan door sommige “Arnhem kenners” zelfs 
getwijfeld werd, onlangs nauwkeurig onderzocht. 
Het resultaat van zijn naspeuringen is vastgelegd in 
een brochure die uitgegeven is door het Bezoekers
centrum Sonsbeek. Het is bewonderenswaardig hoe 
Diender de geschiedenis van deze fusillade, waarbij 
twee burgers omkwamen en twee ontsnapten, 
dankzij intensief speurwerk boven water heeft 
gekregen. Het boekje, dat is voorzien van foto’s, 
brengt deze dramatische gebeurtenis bij Park 
Sonsbeek na meer dan 60 jaar voor het voetlicht. 
Gelukkig zijn er nog steeds enthousiaste mensen 
die zich de tijd en inspanning gunnen ook deze 
aspecten van de Slag om Arnhem te onderzoeken 
en vast te leggen. Het boekje is ook voor de 
‘Arnhem-kenners’ een ‘must’ om te bezitten. Voor 
de prijs hoeft niemand het te laten.
‘Arnhem, 20 september 1944, De Vergeten Executie’ 
door Jos Diender is een uitgave van het Bezoekers
centrum Sonsbeek, Arnhem. De brochure telt 17 
pagina’s en kost € 1. Te verkrijgen bij het bezoe
kerscentrum Park Sonsbeek, Arnhem.
(Wybo Boersma)

bood aan om mij die plaats te laten zien, hetgeen 
een week later geschiedde. Daar aangekomen bleek 
dat in het bos op twee dicht bij elkaar gelegen plek
ken duidelijk restanten van een schuilplaats zicht
baar waren. Nadat de nodige takken waren verwij
derd, kon het zoeken beginnen. Op de plek van de 
voormalige schuilplaats lag naast een stukje web- 
bing en wat patronen een gevaarlijke fosforgranaat. 
Een meter of dertig daarachter lagen ruim duizend 
stuks Britse .303 geweerpatronen. Verder vonden we 
in de omgeving nog drie 20mm hulzen, afkomstig 
uit boordwapens van geallieerde jagers. De munitie 
werd op een veilige plek herbegraven. Later werd 
deze door de EOD afgevoerd.
Het is interessant dat ruim 61 jaar na de Slag om 
Arnhem nog steeds zaken in het veld zichtbaar zijn, 
die een rol hebben gespeeld in die strijd.
(Philip Reinders)

Redactieadres: Utrechteseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, 
e-mail: wamredactie@planet.nl 
Penningmeester/ledenadministratie: Frits Miedema, 
telefoon (026) 333 64 76, e-mail: fymiedema@planet.nl 
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse 
nummers. Chris van Roekel, Oosterbeek.
Vormgeving: Hildebrand DTP, Wageningen. 
Druk. Drukkerij Verweij Wageningen B.V.
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Britse geweerpatronen en een fosforgranaat, die onlangs 
werden gevonden in een voormalige schuilplaats van 
militairen van het lOth Parachute Battalion in de bossen 
van de Kleine Kuteek, noordelijk van de Amsterdam- 
seuteg, ter hoogte van restaurant ‘De Leeren Doedel’

mailto:wamredactie@planet.nl
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Chet internet een belangrijke plaats zal gaan krijgen. 

Maar de De Nieuwsbrief zal blijven bestaan, zeker 
waar het de militair historische kant van de Slag om 
Arnhem en alles wat daarmee te maken heeft be
treft. Vooral het initiatief van Chris van Roekel die 
indertijd meer historische verdieping in De Nieuws
brief wilde, is een monument op zich geworden. Ik 
bedoel daarmee de Ministory. Begonnen in Nieuws
brief nummer 10 van mei 1983, met een eerste 
achtergrondverhaal van de hand van Van Roekel 
zelf over de Engelse postduiven tijdens de Slag, is de 
ministory uitgegroeid tot een bijna wetenschappe
lijk historisch artikel, compleet met voetnoten. 
Chris kan tevreden zijn want zijn idee om meer 
interactie met de leden te krijgen gaat nog steeds 
door. Het zijn nog altijd leden die veel tijd en moei
te steken in het schrijven van deze uitstekend gedo
cumenteerde ministory’s.
Nu de honderdste editie van De Nieuwsbrief voor 
ons ligt, rest mij alleen nog een woord van dank uit 
te spreken, aan allen die met teksten en fotos, of als 
vrijwilliger bij de productie en verspreiding de afge
lopen kwart eeuw hebben bijgedragen aan het suc
ces en de continuïteit van ons blad. Waarbij ik in het 
bijzonder Robert Voskuil en Geert Maassen wil be
danken voor hun inzet en creativiteit. Onze dank 
gaat natuurlijk ook uit naar Peter Clark die de 
Nieuwsbrief altijd geheel belangeloos lin het Engels 
vertaald. Een ding staat wel vast het Airborne 
nieuws gaat verder en De Nieuwsbrief blijft daar 
over berichten! (Ben Kolster)

Van de redactie
In deze 100ste uitgave van de Nieuwsbrief kijken we 
uiteraard terug op de 61£te herdenking van de Slag 
om Arnhem. Het nummer is iets anders van karak
ter dan u gewend bent. Het telt meer pagina's dan 
gewoonlijk en is het geheel in kleur, maar er zit 
geen losse ministory bij. In plaats daarvan hebben 
we deze keer gekozen voor de plaatsing van twee 
extra lange artikelen in de Nieuwsbrief zelf.

Afscheid Wybo Boersma
Op 23 september heeft Wybo Boersma afscheid 
genomen als directeur van het Airborne Museum. 
Ter gelegenheid hiervan werd voor hem op die 
datum een speciale studiemiddag georganiseerd in
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Terugblik op de 61ste herdenking van de Slag om Arnhem. 
Drie veteranen bij de herdenkingsbijeenkomst in de 
'Berenkuil' in Arnhem op 16 september 2005. Rechts firn 
Flavell, die tijdens de slag bij de Arnhemse Rijnbrug vocht.

De Honderdste Nieuwsbrief 
van 'De Vrienden'
Bij het verschijnen van deze 100-ste Nieuwsbrief 
van de Vereniging Vrienden van het Airborne Mu
seum is het goed te constateren, welke belangrijke 
plaats ons vier keer per jaar verschijnende tijd
schriftje bij de leden inneemt. Ik zou bijna willen 
zeggen dat ons krantje het feitelijke hart van de ver
eniging is geworden. Sinds het eerste nummer, toen 
nog een simpel A4tje, in november 1980 verscheen 
is het uitgegroeid tot het militair historische tijd
schriftje dat het thans is, compleet met de inmid
dels beroemde ministoiy. Toen nog alleen in het 
Nederlands, verscheen het al snel ook in een 
Engelse editie voor onze leden in het Verenigd 
Koninkrijk en de inmiddels 15 andere landen waar 
de vereniging haar leden telt.
In het eerste nummer van De Nieuwsbrief schreef 
Robert Voskuil dat het doel van het krantje was; ‘u, 
de leden, op de hoogte te houden van het wel en 
wee van onze Vereniging en natuurlijk ook van het 
Airborne Museum’. Wel dat is de afgelopen 25 jaar 
meer dan uitvoerig gebeurd! Maar de vraag blijft of 
in een tijd waarin nieuws en nieuwsverspreiding 
sneller gaan dan ooit, we op deze wijze verder moe
ten gaan. Het bestuur is van mening dat de nieuws
voorziening naar de leden van de vereniging anders, 
actueler en vooral sneller kan. Op dit moment wordt 
nagedacht over andere vormen, waarbij uiteraard
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Wijzigingen in het Stichtingsbestuur
De waarnemend voorzitter van de Stichting Air- 
borne Museum, Mr. J van Slooten uit Oosterbeek, is 
met ingang van 1 oktober teruggetreden uit het 
bestuur. De heer Van Slooten gaf aan dat hij tot de 
slotsom was gekomen dat hij het Museum het beste 
kon dienen door zijn plaats in het bestuur af te 
staan aan een nieuwe kracht. Zoals hij dat zelf uit
drukte: ‘voor de sprong naar toekomst heeft het 
Museum jongere benen nodig dan de mijne’.
De functie van waarnemend voorzitter is tijdelijk 
overgenomen door de heer W.J.M. Duyts, secretaris 
van de Stichting Airborne Museum.
Een van de openstaande vacatures in het stichtings
bestuur is inmiddels opgevuld door de heer R.P. 
Kaarsemaker, accountant, uit Schaarsbergen.

Jaarvergadering 2006
De Jaarvergadering, tevens Algemene Ledenverga
dering van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum, zal plaats vinden op zaterdag 8 april 2006. 
Details over de plaats en het programma volgen in 
het eerstvolgende nummer van de Nieuwsbrief.

Nieuws van Niall
Naar aanleiding van het speciale weekend dat afge
lopen juni werd georganiseerd voor leden uit het 
Verenigd Koninkrijk, ontvingen we van Niall Cherry 
het volgende bericht:
'Graag wil ik alle organisatoren en de leden die deel
namen aan het speciale weekend bedanken en de 
hoop uitspreken dat iedereen zich heeft geamu-
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As van Ted Shaw bijgezet
Op 21 juli jl. overleed op 86-jarige leeftijd in zijn 
woonplaats Newton Abbot Amhem-veteraan Edward 
Emest (Ted) Shaw. In september 1944 was Luitenant 
Shaw commandant van C Troop lst Airlanding Anti 
Tank Battery, Royal Artillery. Voor zijn dapperheid tij
dens de Slag om Arnhem kreeg hij later het Military 
Cross.
Na de oorlog keerde hij regelmatig terug naar 
Oosterbeek, waar hij meestal logeerde bij de familie 
Fennema aan de Benedendorpsweg. Jarenlang was 
Ted de vertegenwoordiger van de WAM in het 
Verenigd Koninkrijk en contactpersoon tussen de 
veteranen in Engeland en herdenkingsorganisaties 
in Nederland. Maar nog bekender werd hij doordat 
hij vele jaren aan het einde van de officiële krans- 
legging tijdens de herdenkingsdient op de Airborne 
Begraafplaats samen met twee scholieren bloemen 
legde aan de voet van het 'Cross of Sacrifice’.
Op 16 september jl. werd zijn as bijgezet op de Air- 
bome Begraafplaats in aanwezigheid van een groot 
aantal belangstellenden. The Reverend R.A.W. Boyce 
leidde de plechtigheid. Het kistje met zijn as werd 
begraven in een van de looppaden, pal achter de steen 
bij het graf van Sergeant TB. Rae van het 7th Battalion 
The King’s Own Scottish Borderers. Ook namens de 
Vereniging Vrienden werd een krans gelegd.

ïö september 2005. De as van Ted Shaw wordt bijgezet 
op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek.

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.

seerd. Na mijn terugkeer in het Verenigd Koninkrijk 
ontving ik een e-mail van een van de deelnemers, 
die het geheel een tevredenheids-cijfer 11 gaf op 
een schaal van 1 tot 10!! Het weer was uitstekend en 
vrijwel alles verliep volgens plan, Het enige kleine 
probleem werd gevormd door enkele wegen die 
waren afgesloten toen we op zondag naar het ge
bied bij Groesbeek reden.
Ik vond het een fantastische tour en ook deze keer 
heb ik weer een hoop geleerd. Ik hoop dat we in 
2007 opnieuw een dergelijk weekend kunnen orga
niseren. Ik heb daarvoor al acht boekingen binnen! 
Ik zou graag iedereen willen bedanken die zondag
avond aanzat aan de ‘Captains Table’ in Schoon
oord. Het was een mooi einde van een gedenk
waardig weekend. De vertegenwoordiger uit het 
Verenigd Koninkrijk verbaasde zelfs een aantal 
leden door zijn portefeuille tevoorschijn 
om iedereen een drankje aan te bieden!
Leden die geïnteresseerd zijn in het weekend van 
2007, kunnen contact met mij opnemen’.
(Niall Cherry)

het Koetshuis van Huize 'De Pietersberg' in Ooster
beek. Vier directeuren van militaire musea uit 
Nederland, België, Engeland en Duitsland gaven 
hier hun visie over het opzetten van een moderne 
expositie in relatie tot de (veranderende) wensen 
van het publiek.
Na afloop was er een receptie in het Airborne 
Museum, waar een groot aantal vrienden en beken
den de scheidende directeur persoonlijk kwamen 
bedanken voor alles wat hij sinds 1972 voor het 
museum heeft gedaan.
Wybo blijft overigens wel bestuurslid van de 
Stichting Airborne Museum.
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verloren zouden zijn gegaan. Het Airborne Forces 
Museum in Aldershot bezit een incomplete Eureka. 
Verder is er in Nederland nog één te vinden van het 
type dat bij Arnhem gebruikt is en die bestaat uit de 
zend-ontvanger en de voedingseenheid. Het Air
borne Museum had er geen.
Tijdens mijn afscheid kreeg ik tot mijn grote verras
sing van de heer Van Riet uit Arnhem een Eureka Mk 
II Transmitter-Reciever TR 3174 cadeau. Als bezitter 
van een compleet toestel wist hij van onze wens.
De Eureka is door mij afgestaan aan het Airbome 
Museum, zodat we nu naast de Amerikaanse 
Eureka, de 'AN/PPN 1' ook de Britse uitvoering bezit
ten. We missen nog wel enkele onderdelen, maar 
die zullen ongetwijfeld in de toekomende jaren wel 
ergens gevonden worden.
(Wybo Boersma)

'General Service Medal’ 
voor Don Jacobs
Don Jacobs is bij velen bekend als de man, die sinds 
1990 belast is met het beheer van het foto-archief 
van het Airborne Museum. Minder bekend is dat hij 
daarvoor al een lange staat van dienst had opge
bouwd op andere plaatsen in deze wereld. Don dien
de in het Britse leger bij de REME (Royal Electrical 
and Mechanical Engineers). Van 1954 tot 1956 was hij 
gestationeerd in de Suez Kanaal Zone in Egypte. Een 
halve eeuw na die dienstperiode ontving Don Jacobs 
onlangs de ‘General Service Medal' met de 'Kanaal 
Zone’ gesp.
Don verliet de REME in 1960. Vervolgens werkte hij 
voor een Amerikaanse oliemaatschappij o.a. in Libië 
en Borneo, was hij rij-instructeur in Londen en ver
kocht hij verzekeringen en boeken. Daarna vertrok 
hij naar Noorwegen, waar hij werkte als berggids en 
medewerker van een jeugdherberg. In 1965 ging hij 
terug naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij in 
Dover een jeugdherberg leidde en vervolgens werd 
hij assistent-manager bij een Ford garage.
In 1966 verhuisde hij naar Nederland waar hij ver
schillende functies bekleedde bij ICI (Imperial

Een lang gekoesterde wens vervuld
Eén van de voorwerpen waar het Airborne Museum 
jaren naar heeft gezocht, is een Eureka baken. Door 
de 21e Independent Parachute Company werden in 
september 1944 Eureka-radiobakens gebruikt om de 
droppings- en landingsterreinen aan te geven. Deze 
bakens gaven een signaal af naar de vliegtuigen die 
het signaal op hun ontvangsttoestellen, de Rebecca, 
ontvingen. Het signaal werd zichtbaar gemaakt op 
een beeldscherm, een ‘Indicating Unit Type 6E'. 
Hierdoor was de piloot in staat de juiste locatie van 
het droppings- en landingsterreinen terreinen te 
vinden. Het was ook mogelijk om korte berichten te 
zenden en te ontvangen. Tijdens de Slag om 
Arnhem waren de ‘Pathfinders’ waarschijnlijk uit
gerust met 48 Eureka bakens, waarvan er twee

Nieuwe opzet 'Social Evenings'
De afgelopen jaren was het traditie dat er in febru
ari en maart door de WAM een 'Social Evening’ werd 
georganiseerd in het Airborne Museum. Meestal 
toonden enkele leden een deel van hun collectie en 
kon er onder deskundige leiding een kijkje worden 
genomen in het archief en de restauratieruimte van 
het museum.
Op initiatief van de nieuwe directeur van het muse
um, de heer Frans Smolders, wordt het aantal Social 
Evenings uitgebreid en krijgen zij een wat andere 
opzet.
Het is de bedoeling dat er in 2006 meerdere avond- 
bijeenkomsten zullen worden georganiseerd, die 
zullen plaats vinden in de bovenzaal van Restaurant 
Klein Hartensteyn in Oosterbeek.
Voor iedere Social Evening zal een gastspreker wor
den uitgenodigd, van binnen de vereniging of van 
daarbuiten. De spreker kan dan vertellen over een 
bepaald onderwerp dat verband houdt met Operatie 
Market Garden. Dat kan zijn het resultaat van een 
onderzoek, een bespreking van een publicatie, waar 
hij mee bezig is of die hij heeft gelezen, een bijzon
dere bodemvondst, etc, etc. Het is niet de bedoeling 
dat zo’n avond geheel gevuld wordt met een diep
gaande voordracht, daar zijn de themamiddagen 
voor. Het geheel moet een 'laagdrempelig' karakter 
hebben, waardoor in principe iedereen het zou moe
ten ‘aandurven’ om iets te vertellen. Daarna kan er 
onder het genot van een drankje worden gediscus
sieerd, gegevens uitgewisseld en nagepraat.
Het is de bedoeling dat in de toekomst de onder
werpen die op de Social Evenings zullen worden 
behandeld op de website van het Airborne Museum 
worden aangekondigd.
Chris van Roekel, onze vorige voorzitter bijt de spits 
af. Op 25 januari 2006 zal hij een verhaal houden 
getiteld ‘Niemand heeft het copyright van het verle
den’. Hierin zal hij een kritische beschouwing geven 
over de literatuur over de TWeede Wereldoorlog en 
de mate waarin deze een gidsfunctie kan vervullen 
bij de vernieuwing van het Airborne Museum.
Mocht u geïnteresseerd zijn om op een van de toe
komstige avonden iets te vertellen, neemt u dan 
contact op met onze secretaris, de heer Ivar 
Goedings, p/a Airborne museum of via de e-mail: 
goedings@van-lotringen.nl.
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De Eureka Mk II Transmitter-Reciever TR 3174, die het 
Airborne Museum onlangs in bezit kreeg.

mailto:goedings@van-lotringen.nl
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Chemical Industries) op Rozenburg bij Rotterdam. 
Hij ging met pensioen in 1990 en werkt zoals gezegd 
sinds die tijd part-time als vrijwilliger bij het 
Airborne Museum.

Herbegrafenis van Britse militairen
In een drietal recente nieuwsbrieven heeft mijn zeer 
gewaardeerde naamgenoot Geert Maassen geschre
ven over de zijns inziens zeer trage, bureaucratische 
en weinig sympathieke wijze waarop het Britse 
Ministry of Defence omgaat met de afwikkeling van

Het beleid van de Britse overheid
Het Ministry of Defence prefereert grafrust, zelfs in 
een anoniem veldgraf.
Dit betekent dat zij geen actief opsporingsbeleid 
heeft (datzelfde geldt overigens voor de Neder
landse overheid). Wordt echter zo'n veldgraf bij toe
val aangetroffen (bouwwerkzaamheden, metaalde- 
tectie), dan zullen zij alles in het werk stellen om de 
resten te identificeren, de nabestaanden te traceren 
en het slachtoffer op gepaste wijze te herbegraven. 
In Nederland wordt hiertoe intensief samengewerkt 
met de Gravendienst van de Koninklijke Landmacht. 
Hetzelfde geldt voor vliegtuigwrakken waarin zich 
nog stoffelijke resten bevinden. In principe wil men 
deze wrakken met rust laten, aangezien men de 
grafrust van de inzittenden respecteert (een vlieg
tuigwrak heeft dan immers ook de status van 'veld
graf). Vormt een vliegtuigwrak echter een gevaar 
voor de veiligheid of openbare orde (zoals mogelijk 
aanwezige instabiele explosieven), of ligt het in de 
weg bij bouwwerkzaamheden, dan heeft de Britse 
overheid geen bezwaar tegen berging. Aangetroffen 
stoffelijke resten van de bemanning worden geza
menlijk in één kist begraven. Dit om de verbonden
heid van de aircrew te symboliseren. De Neder
landse overheid respecteert het beleid van het 
Ministry of Defence en conformeert zich hieraan.

'Mary of Arnhem'
Tijdens de afscheidsreceptie op 22 september bood 
Wybo Boersma als scheidende directeur het Air
borne Museum een afscheidscadeau aan. Dat 
bestond uit een 'Ausweis no. 2163’, gedateerd 
October-December 1944 op naam van Helen 
Sensburg. Deze Britse dame was met een Duitser 
getrouwd. Zij werkte als typiste bij de ‘Reichs- 
Rundfunk Gesellschaft’, waar ze deel uitmaakte van 
de ‘Landergruppe England’. In 1944 werd zij redac
trice van de ‘Kampfsender Arnheim’.
Na de invasie gaf de Duitse minister van propa
ganda, Joseph Goebbels bevel om de uitzendingen 
die waren gericht op de geallieerde strijdkrachten te 
activeren. Dit gebeurde in Italië, Frankrijk (Calais) en 
België (Brussel). Nadat die zenders niet meer kon
den worden gebruikt, werd Hilversum belangrijk. 
Eén van die zenders was de Engelstalige zender 
Radio Arnhem.
Helen Sensburg werd daar redactrice. Haar collega 
en vervangster was Gerda Eschenberg, ook typiste 
bij de RRG. Naast beide dames was er nog een derde, 
waarvan de naam niet bekend is. Verder waren er 
diverse Duitse en Nederlandse medewerkers.
Op 10 oktober 1944 was de zender voor het eerst in 
de lucht. Niet vanuit Arnhem maar via Lopik. De 
zender was een groot succes. Met name door het 
uitzenden van veel populaire liedjes en brieven van 
krijgsgevangen.
Helen werd bekend als 'Mary of Arnhem'. In ver
schillende boeken die handelen over de geallieerde 
eenheden die in 1944-45 in Nederland vochten, 
wordt de zender aangehaald.
Op woensdag 23 maart 1945 was de laatste uitzen
ding. Na de oorlog werd naarstig gezocht naar ‘Mary 
of Arnhem'. We kennen bijvoorbeeld een foto uit 
1945 van Engelse militairen in Arnhem, die een eta
lagepop aangekleed hebben met als onderschrift 
‘Mary of Arnhem'. Uiteindelijk werd zij gearresteerd 
door een Canadese en een Nederlandse officier 
(Wenkenbach) en opgesloten. Er bleken echter geen 
officiële stukken van haar te zijn. Toen deze opge
haald werden, bleek zij inmiddels om onduidelijke 
redenen weer te zijn vrijgelaten.
In 1948 publiceerde haar collega Gerda Eschenberg 
een artikel in het blad 'Hörzu' met als de titel ‘Ich war 
Mary von Arnheim’ wat dus niet waar was. Van de 
werkelijke 'Mary of Arnhem’ ontbreekt elk spoor. Via 
contacten bij verzamelaars van militaria is het Wybo 
gelukt dit Ausweis op te sporen en het maakt nu deel 
uit van de collectie van het Airborne Museum.

de vondsten van stoffelijke resten van Britse mili
tairen in de omgeving van Arnhem. Deze kritiek is 
begrijpelijk en komt ontegenzeglijk voort uit een 
diepgeworteld gevoel van 'ereschuld’ aan de gealli
eerden die tijdens de gevechten hun leven hebben 
gegeven. Dit siert hem, en ik heb daar veel waarde
ring voor.
Toch heb ik de overtuiging dat de - goed bedoelde - 
uitspraken van Geert enige nuancering behoeven. 
Er is naar mijn idee een gekleurd beeld ontstaan dat 
geen recht doet aan de inspanningen van de afde
ling die verantwoordelijk is voor deze afwikkeling, 
namelijk MoD-JCCC in Innsurorth. Vandaar deze aan
vulling.

Het ‘Joint Casualty & Compassionate Centre’
Het afwikkelen van de vondst van stoffelijke resten 
is een langdurig proces dat zorgvuldig moet worden 
uitgevoerd en waarin rekening dient te worden 
gehouden met vele sentimenten. Bijvoorbeeld de 
impact op de nabestaanden en veteranen, sociaalju- 
ridische aangelegenheden, betrokkenheid van het 
betreffende regiment, etc. Het traceren van 60 jaar 
oude medical records voor bewijsvoering, of het 
opsporen van nabestaanden kan veel tijd in beslag 
nemen. Tot afgelopen voorjaar hadden zowel Army, 
Airforce als Navy een eigen Casualty & Compas
sionate Cell. Op 11 april 2005 is in Innsworth- 
Gloucestei het Joint Casualty & Compassionate Centre 
geopend. Hierin zijn de individuele ‘Cells’ opgegaan. 
Deze reorganisatie heeft circa twee jaar geduurd, 
hetgeen begrijpelijkerwijs bij een aantal onderzoe
ken tot enige vertraging heeft geleid.
JCCC staat onder leiding van Wing Commander 
(retired) Hugh Gray-Wallis en heeft als taak om zorg
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vele jaren eigenaar van het hotel, ontvangt de vete
ranen met open armen, de koffie staat klaar en na 
de gebruikelijke toespraak van Henk Duinhoven 
volgen er soep en broodjes.
De ‘Borderers’ noemen het hotel het 'White House’ 
om de simpele reden dat het voor hen in 1944 
onmogelijk was de naam Dreyeroord goed uit te 
spreken... en dat is nog steeds zo.
Dit jaar werd er na een welkomstwoord een fraaie 
plaquette onthuld naast de voordeur van het hotel, 
ter herinnering aan de felle strijd die de Borderers 
tussen 19 en 22 september 1944 leverden in en rond 
het gebouw. Tijdens die gevechten werden meer dan 
dertig van hen gedood en tijdelijk in de tuin begra
ven. De tekst is van de helaas dit jaar overleden 
Majoor Michael Forman, destijds commandant van 
B Compagnie. De plaquette, een initiatief van Robert 
Sigmond, werd gemaakt door Shuggie Hoskins uit 
Schotland,

'The Royal Air Force at Arnhem. 
GUder and re-supply missions in 
September 1944'
Er is nog steeds veel te vertellen over de Slag om 
Arnhem. Dat blijkt uit ‘The Royal Air Force at 
Arnhem. Glider and re-supply missions in September 
1944', het boek over de rol van de RAF bij de glider- en 
bevoorradingsvluchten naar Arnhem. Het is in het 
Engels geschreven door Luuk Buist, Philip Reinders 
en Geert Maassen, alle drie ‘vrienden van het 
Airborne Museum’.
Het was een enorm logistiek probleem om in drie 
dagen de le Britse Airborne Divisie met de le Poolse 
Parachutisten Brigade, samen zo'n 12.000 man en 
hun transport, artillerie, verbindingsmiddelen en 
munitie, voeding en medisch materiaal voor de eer-

Op 18 September 2005 vond de onthulling plaats van een 
plaquette ter herinnering aan de gevechten die tussen 19 
en 22 september 1944 rond Hotel Dreyeroord werden 
gevoerd door de mannen van het 7th Galloway Battalion 
The King’s Own Scottish Borderers.
Op de foto in het midden de eigenaar van Hotel 
Dreyeroord, de heer A. van der Straaten, met achter hem 
de plaquette. De heer van der 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.

te dragen voor de behandeling van alle militaire 
slachtoffers van het Verenigd Koninkrijk, of zijn nu 
in 1944 in Oosterbeek zijn gesneuveld, of in 2005 in 
Irak. De samenwerking tussen JCCC en Graven
dienst mag tot nu toe zeer succesvol worden 
genoemd en biedt zeer veel perspectief voor de toe
komst. De JCCC sectie Historie & Deceased Estates, 
welke verantwoordelijk is voor slachtoffers van het 
Gemenebest uit de tweede wereldoorlog, gaat zeer 
grondig te werk en mag uitzonderlijk ‘open’ en 
benaderbaar genoemd worden. De recente, vrucht
bare ontwikkelingen tonen aan dat alle verzoeken 
om informatie of documentatie zeer voortvarend en 
per omgaande worden opgepakt. Het verhaal dat de 
ronde doet dat het Ministry of Defence geen 
kopieën van documenten ter beschikking van de 
Gravendienst zou willen stellen, berust dan ook op 
een misverstand. Ook in 2006 zal op de begraaf
plaats in Oosterbeek weer door zorg van JCCC een 
Britse Airborne de militaire eer worden betoond die 
hem toekomt; L/Sgt Edward Hartley van MMG Pin, 
S-Coy 1 Border. JCCC slaagde er reeds in diens doch
ter te traceren. Hartley werd al in 1984 aan het 
Kerkpad gevonden, maar in 1989 als onbekende 
Royal Engineer begraven, aangezien er een RE cap- 
badge in het graf was gevonden. In 2004 kon de 
Gravendienst hem alsnog m.b.v. zijn tandartskaart 
identificeren.

Ergo
Geduld is een schone zaak. Het uitblijven van be
richten betekent niet dat er daadwerkelijk niets 
gebeurt. Identificatieonderzoeken nemen veel tijd 
in beslag, evenals het zoeken naar nabestaanden en 
het organiseren van een herbegrafenis. Soms spelen 
er complexe belangen, die niet op het eerste oog 
zichtbaar zijn.
Zo kan een stamregiment dat verantwoordelijk is 
voor de ceremonie, zijn uitgezonden naar een oor
logsgebied en wordt er gewacht op terugkeer. Het 
heeft dus absoluut niets te maken met laksheid, 
onwil, of een te lage prioriteitsstelling. Alle betrok
ken organisaties doen hun uiterste best, daar kunt u 
op vertrouwen. Neemt u voor informatie rustig con
tact op met de Gravendienst of de Britse Ambas
sade. Voor zover zij kunnen (en mogen) zullen zij u 
van harte van dienst zijn. Laat u niet verleiden tot 
inmenging in het proces door bijvoorbeeld zelfstan
dig op zoek te gaan, en contact te leggen met nabe
staanden. U loopt het risico om onbedoeld meer 
schade te veroorzaken dan dat u ‘goed doet’. Laat dit 
precaire werk over aan de medewerkers van JCCC, 
die daarvoor zijn getraind. Geef ze daartoe de kans. 
(Geert Jonker, SMI Gravendienst KL [a.t.p.]).

Plaquette voor Dreyeroord
Zoals gebruikelijk na de jaarlijkse herdenking op de 
Airborne Begraafplaats, vond er ook dit jaar een reü
nie plaats van veteranen van het 7th (Galloway) 
Battalion the King’s Own Scotish Borderers (Air
borne). Deze reünie wordt al jaren gehouden in het 
Oosterbeekse Hotel Dreyeroord aan de Graaf van 
Rechterenweg. De familie van der Straaten, sinds

I
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AU Men are Brothers'
Dat is de titel van een onlangs verschenen 'Roll of 
Honour’ voor de 93 bij Arnhem omgekomen para
chutisten van de Eerste Poolse Parachutisten Brigade 
en drie omgekomen piloten. Deze werd samenge
steld door de Arnhemmer Andries Hoekstra, die

Tijdens de presentatie van het nieutve 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 zuster van 
Warrant Offreer P.B Tonner, die gewond raakte bij de 
crash van Dakota KG 418 bij de Buunderkamp, ten wes
ten van Woljheze. Hij overleed in 1945 in een krijgsge
vangenkamp in Duitsland.

ste paar dagen, naar Arnhem te transporteren. In 
totaal vlogen 1.260 transportvliegtuigen en 663 gli- 
ders om de troepen met hun materiaal naar 
Nijmegen, het hoofdkwartier van het le Airborne 
Corps, en Arnhem te brengen. Ze vermeden wan
neer dat mogelijk was de Duitse luchtafweer en vlo
gen zoveel mogelijk over bevrijd gebied. Ze werden 
onderweg door vele squadrons gevechtsvliegtuigen 
beschermd.
Op 17 september vertrokken eerst de vliegtuigen 
met ‘Pathfinders’ om de droppings- en landingsvel- 
den aan te geven en daarna de toestellen die de gli- 
ders trokken. Persoonlijke verhalen van beman
ningsleden nemen ons mee aan boord tijdens de 
vlucht naar Arnhem. We zien van de acht dagen 
waarop is gevlogen, de weersomstandigheden, de 
Plak, de verwondingen na beschietingen, de soms 
kreupele terugtocht of het neerstorten van een kist. 
Duidelijke tabellen geven van de genoemde squa
drons de vliegbasis, de eerste piloot, het vliegtuig 
met nummer, de vertrek- en de terugkomsttijd aan. 
Alle niet gelukte glider- en bevoorradingsvluchten 
en crashes worden kort bij de beschrijving van het 
betreffende vliegtuig toegelicht. Op 22 september 
werd niet gevlogen, de laatste vluchten vonden op 
25 september plaats.
Dagelijks is er een korte schets van de situatie op de 
grond, het weer, of de noordelijke of zuidelijke route 
werd gevlogen en het aantal gevechtssquadrons, 
waardoor een goed beeld ontstaat van de situatie te 
land en in de lucht. Na de beschrijving van de glider-

De samensteller van het boek 'All Men are Brothers', 
Andries Hoekstra (midden), overhandigt de eerste exem
plaren aan veteranen van de Eerste Onafhankelijke 
Poolse Parachutisten Brigade en aan de ambassadeur van 
Polen. Hij wordt daarbij geassisteerd door Frans 
Ammerlaan (links).

en bevoorradingsvluchten vertelt het boek 
Duitse luchtafweer, de Flak, bij Arnhem. 
Ook hier geven de persoonlijke verhalen van Duitse 
luchtafweersoldaten een levend beeld van hun ver
nietigend werk. In een volgend hoofdstuk beschrijft 
Philip Reinders 58 jaar na de slag een zestal plaat
sen waar vliegtuigen zijn neergestort en wat hij er 
aantreft. In het hoofdstuk 'de vliegtuigen en hun 
squadrons’ worden alle 16 squadrons met vliegba
sis, commandant, embleem, nummer en aantal 
missies beschreven. Een tabel laat zien welke een
heid welke navigatiemiddelen op de grond gebruik
te om de inkomende vliegtuigen te begeleiden. 
‘Containers, manden en parachutes’ beschrijft deze 
en de rollerbaan waarmee de manden werden afge
worpen. Een lijst met gedropte voorraden comple
teert dit hoofdstuk. Een lijst met vliegtuigen, hun 
noodlandingen en crashes per vliegtuig met de 
namen van de bemanning en hun lot en een ‘Roll of 
Honour’ gaan vooraf aan het laatste hoofdstuk, 
waarin de toegekende onderscheidingen voor 
Arnhem worden genoemd.
De auteurs hebben bewonderenswaardig goed en 
veel onderzoek gedaan. De persoonlijke verhalen 
brengen je dichtbij de gebeurtenissen. Dat maakt 
het boek boeiend en laatje inleven in de grote pres
taties van de RAF-bemanningen. Het boek leest 
prettig Het telt 200 pagina's en is met veel goede 
illustraties uitgegeven door de Vereniging Vrienden 
van het Airborne Museum.
Vergeleken met de boeken met deels een vergelijk
baar onderwerp 'Tugs and Gliders to Arnhem' en 
'Green On', beide van Arie-Jan van Hees, is dit boek 
toegankelijker, waar beide genoemde boeken meer 
als naslagwerk veel dieper op het onderwerp 
ingaan. De verkoopprijs is € 37,50.
(Okko Luursema)
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eengebracht door inwoners van de plaatsen waar de 
Polen gevochten hadden. Met het verstrijken van de 
jaren is het aantal leden zozeer geslonken dat de 
Vereniging dit jaar besloot zichzelf op te heffen en 
hun vaandel in het Airborne Museum ‘Hartenstein’ 
onder te brengen, De overdracht geschiedde op zon
dagmiddag 18 september op het bordes van het 
museum door de huidige president Majoor (Retd) 
T.J.Herman en de General Secretary Mevrouw 
Luitenant (Retd) I Hrynkiewicz in aanwezigheid van 
de Poolse veteranen, die dat weekend de 61e her
denking bijwoonden. Namens de Stichting Airborne 
Museum nam Wybo Boersma het vaandel in ont
vangst. Het zal permanent in het museum worden 
tentoongesteld als een herinnering aan de inzet van 
de le Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade 
m september 1944.

Het Luger pistool van Captain Killick
Een van de beroemde foto’s die fotograaf Sem Presser 
op 18 september 1944 maakte van een Britse patrou
ille in de Weerdjesstraat in Arnhem, staat Captain 
John Killick, die, duidelijk zichbaar, een Duits Luger 
pistool draagt. Niall Cherry schreef hem in 2003 een 
brief, waarin hij Killick o.a. vroeg hoe hij in het bezit 
was gekomen van dit Duitse wapen.
Sir John Killick schreef terug: ‘Ik bezat zeker geen 
Luger voordat ik naar Arnhem vertrok. Toen ik na de 
landing op 17 september op weg was naar Arnhem, 
kwam ik langs een verlaten Duits hoofdkwartier, dat 
was gevestigd in Hotel de Tafelberg in Oosterbeek. 
Pas veel later kwam ik er achter dat dit het hoofd
kwartier was van Leger Groep BI Model en zijn man
nen waren kennelijk in grote haast vertrokken, 
omdat hun maaltijd nog op de tafel stond. Nadat ik 
snel had rondgekeken voelde ik mij nogal eenzaam 
en daarom ging ik weer op weg op mijn Duitse 
motorfiets, die ik ergens had ingepikt, en sloot mij 
weer aan bij het hoofdkwartier van Ist Parachute 
Brigade. Nadat ik toestemming had gekregen, ging 
ik met een van mijn mannen terug naar het Duitse

18 September 2005. Op het bordes uan het Airborne 
Museum ontvangt Wybo Boersma uit handen van Majoor 
Tj.Herman (retd.) en General 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 lst Polish Parachute Brigade bij de Slag 
om Arnhem

daarmee een bijdrage wil leveren aan het eerherstel 
van de brigade en haar commandant, Generaal- 
Majoor Stanislaw Sosabowski.
Voor het veroveren van de brug bij Arnhem was de 
Britse le Airborne Divisie in september 1944 ver
sterkt met de le Poolse Onafhankelijke Parachu
tisten Brigade onder bevel van generaal-majoor S. 
Sosabowski. De brigade zou met 1500 man op 19 
september 1944 landen ten zuiden van de Rijnbrug 
bij Arnhem. Door slechte weersomstandigheden 
werd slechts een deel van de brigade gedropt. Echter 
niet bij de Rijnbrug maar bij Driel. Het eerder met 
zweefvliegtuigen ingevlogen materiaal ging bij de 
landing op ‘Johannahoeve’ bijna geheel verloren. De 
Polen hadden nauwelijks middelen om de Rijn over 
te steken. Ongeveer 350 manschappen bereikten de 
noordelijke Rijnoever. De rest van de brigade vocht 
bij Driel en hield zo de weg open waarlang de 2000 
Britten na de verloren slag op 25 september de eigen 
linies konden bereiken. De Britse legerleiding stelde 
later, ten onrechte, de Polen voor een groot deel ver
antwoordelijk voor het mislukken van de Slag om 
Arnhem.
Het in september verschenen boek is tweetalig uit
gevoerd in het Pools en in het Engels. Het begint met 
een hoofdstuk over de geschiedenis van de brigade 
en haar commandant, Generaal Stanislaw 
Sosabowski. Dan volgt de eigenlijke 'Roll of Honour’. 
Op de linkerpagina zijn van iedere omgekomen 
militair de persoonlijke gegevens en een portretfoto 
opgenomen en op de rechterpagina staat een grote 
kleurenfoto van het graf. De titel van het boek is 
ontleend aan een dramatisch moment tijdens de 
Slag om Arnhem, waarbij een Poolse soldaat over
lijdt in de armen van een Rode Kruissoldaat. Zijn 
laatste woorden waren 'Why all this misery, all men 
are brothers’.
Het boek werd op vrijdagmiddag 16 september ten 
doop gehouden op een open plek in het bos, vlak 
naast restaurant De Westerbouwing, vanwaar men 
een prachtig overzicht heeft op het voormalige 
gevechtsterrein bij Driel. In aanwezigheid van een 
aantal Poolse veteranen en van de Poolse ambassa
deur in Nederland, werd het eerste exemplaar aan
geboden aan de kleinzoon van Generaal Sosabowski, 
Michael Sosabowski. ‘All Men are Brothers' kan wor
den besteld via de website www.maketgarden.com 
en bij een aantal boekhandels in de regio. De prijs 
bedraagt € 22,50.

Vaandel Poolse parachutisten over
gedragen aan het Airborne Museum 
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog keerde 
bet merendeel van de Poolse parachutisten, die 
hadden deelgenomen aan de Slag om Arnhem, niet 
terug naar Polen maar bleef in Engeland. Op 25 
februari 1948 richtten zij in Engeland de Polish 
Airborne Forces Association' op metWalny Zjazd als 
de eerst president. Pas na het einde van de Koude 
Oorlog konden ook parachutisten die in Polen 
woonden lid worden.
Op 14 september 1959 kreeg de Vereniging in Driel 
een vaandel aangeboden. Het geld hiervoor was bij-
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hoofdkwartier, om dat aan een nader onderzoek te 
onderwerpen. Indien we meer tijd hadden gehad 
om grondig te speuren, dan zou de plaats zeker een 
goudmijn aan informatie hebben opgeleverd! We 
namen een aantal Lugers mee en ik verving mijn .38 
Smith and Wesson door één daarvan. De Smith and 
Wesson legde ik op de motorfiets, die ik uiteindelijk 
moest achterlaten, vlak voordat ik de Rijnbrug in 
Arnhem bereikte en daarna nooit meer terug heb 
teruggezien’.

Mini-stories op CD-Rom
Er is nog steeds regelmatig vraag naar oude mini- 
stories. Helaas zijn lang niet alle afleveringen meer 
leverbaar. Om toch in de vraag te voorzien, heeft 
onze vorige voorzitter Chris van Roekel alle 
ministeries t/m nummer 88 gescanned en op CD- 
Rom gezet. Deze CD-Rom, die zowel de Nederlandse 
als de Engelse edities bevat, kan worden besteld 
door overmaking van € 20,- op postgironummer 
4403641 ten name van de WAM in Oosterbeek, 
onder vermelding van CD-Rom Ministeries’. Hij 
wordt u dan toegestuurd.

'Ede in Wapenrok' herdrukt
In mei 2004 verscheen het boek ‘Ede in Wapenrok’, 
dat werd geschreven door ons lid Evert van de 
Weerd in samenwerking met Gerjan Crebolder. Deze 
studie handelt over twee eeuwen militaire geschie
denis in de gemeente Ede, waarbij ook de Slag om 
Arnhem ruim aan bod komt. In Nieuwsbrief no. 94 
maakten wij melding van deze publicatie.
Het boek was snel uitverkocht, maar kortgeleden 
verscheen er een gewijzigde en aangevulde her
druk. Daarbij is een DVD toegevoegd met de titel 'De 
Bevrijding van de Veluwe 1945', met onder meer 
beelden van de luchtlandingen in 1944, de bevrij
ding van Arnhem, Ede-De Klomp, Lunteren, 
Barneveld, Nunspeet, Harderwijk en Apeldoorn en 
de Duitse capitulatie in Wageningen. Ook zijn er 
amateurbeelden opgenomen van het bevrijdingsde- 
file uit 1985. Deze 40 minuten durende DVD is ook 
los verkrijgbaar en kost € 5,50. Bestellingen via de 
boekhandel of rechtstreeks via www.bduboeken.nl.

Military Library Research Service Ltd
Graag willen wij u attent maken op een bijzondere 
uitgeverij met bovengenoemde naam, die sinds 
anderhalf jaar bestaat. De Military Library Research 
Service (MLRS) is gespecialiseerd in het uitgeven van 
origineel bronnenmateriaal over verschillende mili
taire onderwerpen, waaronder de IV/eede Wereld
oorlog. Het gaat hierbij om rapporten, die oorspron
kelijk in een kleine oplage werden vervaardigd en 
die in de meeste gevallen berusten in officiële Britse, 
Canadese en Amerikaanse archieven. Zo heeft MLRS 
een overeenkomst met o.a. de National Archives in 
Londen (het vroegere Public Record Office) en met de 
Canadian National Archives om bepaalde documen
ten uit hun collectie te fotokopiëren, te vermenig
vuldigen en uit te geven. Een van de directeuren van 
MLRS is de militair historicus David Westwood, die 
van 1962 tot 1966 diende in het Parachute Regiment

en mede daardoor veel belangstelling heeft voor de 
geschiedenis van de Airborne Forces.
Een belangrijk project waar men op dit moment 
mee bezig is, is het uitgeven van een serie 'Cabinet 
Papers’. Dit zijn officiële rapporten, in dit geval over 
militaire operaties, die kort na de oorlog door staf
officieren werden samengesteld uit de 'War Diaries’ 
van de eenheden die hadden deelgenomen. Deze 
rapporten moesten dienen als basis voor de nog uit 
te geven ‘Official Histories’ Het interessante van 
deze Cabinet Papers is, dat het gaat om documen
ten, waarin de gebeurtenissen zo feitelijk mogelijk 
zijn weergegeven. Ze geven een zo compleet moge- 
lijk beeld en zijn nog niet zijn ‘bijgekleurd’ door 
latere politieke meningen.
Een van de recent verschenen delen uit deze serie is 
'Operation MARKET GARDEN and the Battle of 
Arnhem’ (CAB 44/252 & CAB 44/254). Dit rapport is 
onderverdeeld in drie delen hoofdstukken, getiteld 
'HQ 21 Army Group’, ‘21 Army Group Operations 29 
Aug. to 30 Sep. 44, excluding operation 'MARKET 
GARDEN’ and Second Army operations 27 to 30 Sep. 
44’ en 'Operation ‘MARKET GARDEN’ and Second 
Army operations Tl to 30 Sep. 44'. Alle mogelijke 
aspecten van de planning en de uitviering van de 
verschillende operaties worden uitgebreid beschre
ven. Het voert te ver om in detail in te gaan op de 
inhoud, maar er kan gerust gesteld worden dat het 
hier gaat om een bijna onuitputtelijke bron van 
informatie. Achterin zitten verkleinde kaarten in 
kleur en luchtfoto's, waarop allerlei informatie is 
ingetekend.
Dit 322 pagina’s tellende rapport mag niet ontbre
ken in de bibliotheek van iedere serieuze geïnteres
seerde in operatie 'Market Garden’! Prijs: £ 49,-.
MLRS heeft een website waarop alle inmiddels uit
gegeven rapporten staan: www.mlrsbooks.co.uk. 
Wekelijks worden er op deze site nieuwe titels toe
gevoegd. Via deze website kunnen ook alle uitgaven 
worden besteld. Het is een goed initiatief van een 
paar enthousiaste mensen om bronnenmateriaal 
uit archieven voor iedereen toegankelijk te maken 
en de (amateur)historici zullen er ongetwijfeld veel 
nut van hebben. Van harte aanbevolen!
(Robert Voskuil)

Boekje 'Airborne Battle Wheels'
Dit jaar bestaat de stichting 'Airborne Battle Wheels 
Oosterbeek’ (ABWO) tien jaar. Ter gelegenheid van 
dit feit verscheen in september een jubileumboekje, 
waarin door middel van een groot aantal foto’s een 
overzicht wordt gegeven van de re-enactment acti
viteiten van de ABWO in de afgelopen jaren.
De ABWO bestaat hoofdzakelijk uit Nederlandse, 
Britse en Poolse leden, die zijn uitgerust met origi
nele voertuigen, uniformen, uitrustingsstukken en 
(onklare) wapens, zoals die in 1944 werden gebruikt 
door de Britse luchtlandingstroepen. Ieder jaar tij
dens de herdenkingen van de Slag om Arnhem 
wordt er een groot legerkamp opgebouwd. Dit jaar 
gebeurde dat op het terrein van de J.P, Heije 
Stichting in Oosterbeek. De ABWO organiseert tij
dens die herdenkingsdagen o.a. de ‘Race to the

http://www.bduboeken.nl
http://www.mlrsbooks.co.uk
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de Stirling LJ833 uit de Maas gehaald en op de oever opgestapeld.

Herdenkings-enveloppe 2005
Op 17 september 2005 heeft het Airborne Museum 
haar jaarlijkse herdenkings-enveloppe uitgegeven. 
Deze uitgave is de tiende in de serie herdenkings- 
enveloppen met als onderwerp: ‘Monumenten van 
de Slag om Arnhem’.
De enveloppe toont het monument voor de burgers 
van Gelderland ter herinnering aan hun steun aan 
de le Britse en Poolse militairen van de le Britse 
Airborne divisie tijdens de Slag om Arnhem in sep
tember 1944. Dit monument, dat staat in Park 
Hartenstein in Oosterbeek, is in september 1994 tij
dens de 50e herdenking van de Slag om Arnhem ont
hult door generaal Sir John Hackett. Generaal 
Hackett was in 1944 commandant van de 4e Para
chutistenbrigade.

'Batenburg van den 
rampspoed gered!’
Guur waait een natte en koude najaarswind over 
het Zuid-Engelse landschap. Het is nog vroeg in de 
morgen van donderdag 21 september 1944, de 5e dag 
van de ‘Slag om Arnhem’, als het personeel van het 
Engelse vliegveld Fairford in Gloucestershire, de 
thuisbasis van 190 en 620 Squadron Transport 
Command, RAF aan het werk gaat. De eerste voor
bereidingen worden getroffen om de transportvlieg
tuigen in gereedheid te brengen die inzetbaar moe
ten zijn om voorraden te bezorgen voor de Britse 
militairen van de ‘lst British Airborne Division’ nabij 
Hotel Hartenstein in Oosterbeek, ongeveer 8 kilo
meter verwijderd van Arnhem.
Vanuit verschillende Engelse vliegvelden zullen die 
dag in totaal 117 Britse transportvliegtuigen voor 
deze bevoorradingsmissie worden ingezet, waaron
der 21 Short Stirling transportvliegtuigen van de

De oplage van deze enveloppe is 250 genummerde 
exemplaren. Ze zijn op 17 september 2005 afge
stempeld op het postkantoor in Oosterbeek.
Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de 
‘Leader of the Pilgrimage’ 2005, Colonel John Waddy. 
De herdenkingsenveloppe is voor € 3,50 te koop in 
het Airborne museum in Oosterbeek. Na overmaking 
van € 4,50 op giro 4184300 t.n.v. Airborne Museum, 
Oosterbeek onder vermelding van "Enveloppe 2005” 
wordt deze toegestuurd.
Met de uitgave van deze enveloppe wordt de serie 
“Monumenten van de Slag om Arnhem" afgesloten. 
Om de serie compleet te maken zijn enveloppen 
van de voorgaande jaren nog in beperkte mate ver
krijgbaar in het museum.
Zie ook de website: www. airbornemuseum.com.

In junil946 worden de wrakstukken van

Bridge’, reconstrueert een opstelling van een ‘Troop’ 
75mm Pack Houwitsers en rijdt veteranen rond in 
de oude legervoertuigen.
Van al deze activiteiten staan foto’s in het boek en 
hoewel het in de eerste plaats is bestemd voor de 
leden, is dit fotoboek ook interessant voor anderen, 
die belangstelling hebben voor re-enactment. Het 
geeft een uitstekend beeld van de sfeer in de club en 
van de uitgebreide collectie voertuigen en materiaal 
waarover men kan beschikken.
De teksten in ‘Airbome Battle Wheels Oosterbeek, 
lOth anniversary’ zijn in het Nederlands en in het 
Engels, maar de onderschriften alleen in het Engels. 
Het is een keurig verzorgde publicatie, die werd 
samengesteld door Ramon Berlauwt en werd uitge
geven bij R.N. Sigmond Publishing in Renkum. Deze 
uitgave is verkrijgbaar in het Airborne Museum en 
bij de Oosterbeekse boekhandels. De prijs bedraagt 
€ 13,50.
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vliegbasis Fairford. Géén plezierreisje, dat weten de 
vliegeniers van de R.A.F. maar al te goed. De beman
ningen weten dat de collega’s in de voorgaande mis
sies het zwaar te verduren hebben gehad met grote 
personele verliezen. De Britse grondtroepen bij 
Oosterbeek zijn al een paar dagen verwikkeld in een 
zware strijd en ze zijn door de Duitsers in het nauw 
gedreven. Er is gebrek aan zware wapens, munitie, 
voedsel en andere benodigdheden en de R.A.F. 
bemanningen weten dat de grondtroepen afhanke
lijk zijn van hun aanvoer door de lucht. Nadat de 
toestellen voorzien zijn van de nodige brandstof en 
munitie, worden de te droppen voorraden met uiter
ste precisie ingeladen. Terwijl de toestellen aan een 
laatste controle onderworpen worden, is men in het 
hoofdkwartier druk bezig om de vliegeniers de laat
ste gegevens te verstrekken die nodig zijn voor een 
succesvolle vlucht. De weersvoorspellingen zijn die 
dag niet bepaald gunstig te noemen. In de middag 
verwacht men opklaringen en men besluit de mis
sie rond het middaguur van start te laten gaan.
Gezien het grote aantal vliegtuigen dat aan deze mis
sie meedoet, heeft men besloten om in vier golven te 
gaan vliegen. Vijftien van de 21 Fairford toestellen 
stijgen op als 3e golf, tussen 12:10 en 12:20 uur Engel
se tijd. In Nederland is het dan een uur later. Eén toe
stel, dat meevliegt op deze missie, is de Short 
Stirling, rompcode LJ833, van Flight Lieutenant 
Anderson en zijn bemanning. Wanneer de vliegtui
gen rond het middaguur hun startpermissie krijgen, 
kiezen de toestellen van Fairford het luchtruim. Het 
toestel van Flight Lieutenant Anderson vliegt naar 
het afgesproken verzamelpunt, op zoek naar de rest 
van de formatie. Even later vliegen de toestellen 
gezamenlijk naar de droppingzones bij Oosterbeek.

Het monument op de dijk in Batenburg, dat herinnert aan 
de omgekomen bemanning van Stirling LJ833, 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.

Gedurende de vlucht verloopt alles rustig en is er 
géén oponthoud in de vorm van luchtafweer of vij
andelijke vliegtuigen. Tot ieders verbazing komen 
tijdens de vlucht boven Nederland de beloofde 
beschermende Amerikaanse jagers niet opdagen, 
wel duiken even later een groot aantal Duitse jagers 
op en bij het naderen van de dropzones komen de 
transporttoestellen in een netwerk van luchtafweer 
terecht. De toestellen krijgen het dan ook zwaar te 
verduren waardoor het droppen van de voorraden 
wordt bemoeilijkt. Nadat de goederen zijn afgewor
pen wil men direct de gevaarlijke dropzone verlaten 
en wordt meteen de retourvlucht naar het veilige 
zuiden ingezet. Plotseling wordt het toestel van 
Flight Lieutenant Anderson aan alle kanten aange
vallen door luchtafweer en snel naderende Duitse 
jagers. Het toestel krijgt direct een voltreffer te ver
duren. Eén motor wordt getroffen en raakt buiten 
werking en even later vliegt een vleugel in brand. In 
het toestel breekt enige paniek uit en de bemanning 
van de LJ833 heeft de handen vol om het in nood 
zijnde toestel in de lucht te houden. Men krijgt de 
venijnige vijandige Duitse jagers niet van zich afge
schud. De brand aan de vleugel krijgt men niet 
onder controle en de situatie is verder hopeloos. Het 
bevel -‘bail out'- wordt gegeven om het snel hoogte 
verliezende toestel direct per parachute te verlaten. 
Het vliegtuig vliegt op zo’n 500 voet hoogte als de 
bemanning nog moet springen. Wanneer de Stirling, 
zwaar gehavend over de Waal is gekomen, verlaten 
in allerijl twee bemanningsleden met hun parachu
te het toestel.Ondertussen blijven de Duitse jagers 
het toestel hardnekkig achtervolgen om uiteindelijk 
de genadeslag te kunnen geven. Flight Lieutenant 
Anderson neemt het besluit de moeilijk bestuurba
re en brandende Stirling aan de grond te zetten en 
gaat op zoek naar een geschikte locatie. Tot grote 
schrik, als uit het niets, herrijst recht voor hen het 
stadje Batenburg. De burgers van Batenburg vrezen 
het ergste als ze het jankende en brandende vlieg
tuig recht op zich af zien komen. Bij neerstorting 
tussen hun dicht opeen staande huizen is de ramp 
niet te overzien, want Batenburg staat vol boerderij
en met rieten daken. Als door een wonder weet 
Flight Lieutenant Anderson zijn Stirling rakelings 
langs Batenburg te krijgen om even later met een 
daverende klap op het water van de Maas het toestel 
tot stilstand te brengen. Bij de aanraking met het 
water breekt het toestel direct in stukken en zinkt 
het vrij snel. Drie bemanningsleden weten met de 
hulp van toesnellende burgers van Batenburg hun 
leven te redden. Voor de andere bemanningsleden 
komt de redding helaas te laat; het water van de 
Maas is te koud en de stroming te gevaarlijk. Drie 
ontzielde lichamen spoelen een paar dagen later tus
sen Batenburg en Appeltern aan. Ook de twee be
manningsleden die het toestel eerder per parachute 
hebben verlaten, hebben het niet gered. Eén R.A.F. 
vliegenier wordt opgegeven als zijnde vermist. Medio 
juni 1946 wordt het wrak van de LJ833 geborgen uit 
de Maas en tijdens deze berging wordt het lichaam 
aangetroffen van de navigator, Flying Officer 
Adamson. Van de 21 vliegtuigen die op 21 september
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(RASC)

(RAF)
(RAF)
(RAF)
(RAF)
(RAF)

van een wilde wolkenlucht, die in zeefdruktechniek 
is afgebeeld op 128 aluminiumplaten van een meter 
bij een meter, met de tekst 'De meeste mensen zwij
gen, een enkeling stelt een daad', (zie ook het artikel 
van Bob Peatling)

17 september 2005. Na afloop van de onthulling uan het 
monument uoor het Arnhems Verzet op de achtergevel 
van het gebouw Musis Sacrum, wordt de Amhem-vete- 
raan Bob Peatling door een televisieploeg geïnterviewd.

Het Verzet hielp 186 man 
terug over de Rijn!
In het Verenigd Koninkrijk is weinig bekend over het 
werk van de Verzetsbeweging in Nederland tijdens 
de Ttveede Wereldoorlog. Het organiseren van de 
ontsnappingsoperatie Pegasus I in oktober 1944 
kostte een maand en resulteerde in een succesvolle 
ontsnapping over de Rijn van 138 officieren en man
schappen, die na de Slag om Arnhem in het gebied 
waren achter gebleven.
Het verhaal hierover is uitstekend beschreven door 
Majoor Digby Tatham Warter, commandant van A 
Company, 2nd Parachute Battalion. Het is getiteld 
‘Dutch Courage and Pegasus’ en is in zijn geheel 
overgenomen in mijn boek ‘Without Tradition 2 Para 
1941- 45’. Hierin wordt alle eer gegeven aan de 
Verzetsbeweging voor het organiseren van dit plan 
en voor het verkennen van de route gedurende de 
nachtelijke 'spertijd’. Daarnaast waren er nog 48 
andere mensen op de vlucht. Zij werden bijeenge
bracht door mensen van het Verzet die hen bege
leidden op hun 50 km lange reis naar Sliedrecht, 
waar ze via het door rivieren doorsneden moerasge
bied ‘De Biesbosch’ het bevrijdde gebied konden 
bereiken. Dit gebeurde in februari en maart 1945 tij
dens twee tot vier uur durende tochten per kano 
gedurende ijskoude nachten. Sommige mensen van 
het Verzet maakten dit soort tochten iedere nacht. 
Zij waren echte helden!
Ik ben dit verhaal nooit tegengekomen in het Engels, 
maar iedereen die hieraan heeft deelgenomen, 
wordt, met de datum en het uur waarop ze aan de 
overkant arriveerden, genoemd in een Nederlandse 
publicatie uit 1998, getiteld ‘Gevangen op de Veluwe’, 
door W. Noordman.

1944 vanuit Fairford zijn vertrokken, zijn 9 toestel
len bij deze bevoorradingsmissie verloren gegaan 
Zestig jaar na dato wordt bij toeval in Dieden, een 
dorpje, gelegen in Brabant tegenover Batenburg, een 
gedeelte van een vliegtuig gevonden verwerkt in 
een toegangspoort naar een varkensweide. Histo
risch onderzoek door J. Arts -amateur historicus bij 
de Heemkundekring Megen, Haren en Macharen- 
geeft al snel te kennen dat het hier een onderdeel 
van het landingsgestel betreft van de "Short Stirling 
LJ833” van Batenburg. Samen met de stichting ‘Het 
Batenburgs Erfgoed’ en de eigenaar van de toe
gangspoort weet J. Arts uiteindelijk een passende 
eindbestemming te vinden voor het vliegtuigonder
deel. Een monument! Ja, een passend monument 
moest er komen ter ere van de gesneuvelde militai
ren die Batenburg van de rampspoed hebben gered 
Op 21 september 2004, zestig jaar na de tragische 
gebeurtenis werd aan de Ringdijk bij Batenburg een 
monument in de directe nabijheid van de toenmalige 
crashlocatie onthuld. Door alle drukte rondom de 60e 
herdenking van de Slag om Arnhem kreeg het monu
ment niet de volledige aandacht die het verdient. 
Daarom werden op woensdag 21 september 2005 als
nog de gesneuvelde militairen van de Short Stirling 
LJ833 van Batenburg herdacht. Deze keer werd het een 
bijzondere herdenking. Naast afgevaardigden van de 
Britse -en Nederlandse luchtmacht, werd aan het 
geheel extra en uitzonderlijk gewicht gegeven met een 
“fly-past” van een Brits historisch vliegtuig. Na de 
kranslegging bij het monument vloog een Dakota van 
de 'Battle of Britain Memorial Flight' bij het monument 
een aantal malen laag over om daarmee op gepaste 
wijze eerbetoon te geven aan de jonge, gesneuvelde 
militairen.
De gesneuvelde militairen van 190 squadron: 
Flight Lieutenant A. Anderson 
Flying Officer A. Adamson 
Flight Sergeant W. Tolley 
Flight Sergeant A. Bellamy 
Flight Sergeant G.F. Conry Candler

en
Driver A. Abbott (Air Despatcher)
.... hebben eenenzestig jaar geleden op Nederland
se bodem hun jonge levens gegeven voor de ons 
aller zo dierbare vrijheid.
(Jac. Arts, Groote Woordstraat 5, 5368AH Haren tel. 
0412-462592, e-mail: s.arts@planet.nl)

Verzetsmonument voor Arnhem
Zestig jaar na het einde van de TWeede Wereldoorlog 
heeft de stad Arnhem nu een monument ter herin
nering aan het georganiseerd burgerverzet tegen de 
Duitse bezetter in de periode 1940-1945. Het gedenk
teken is aangebracht op de achtergevel van het 
gebouw Musis Sacrum en het werd op 17 september 
jl. onthuld door de burgemeester van de stad, 
mevrouw Pauline Krikke. Het initiatief voor het 
oprichten van het monument kwam van de Amhem- 
veteraan Bob Peatling, die na de Slag om Arnhem 
gedurende de winter van 1944/1945 werd geholpen 
door het Verzet om uit de handen van de Duitsers te 
blijven. Het gedenkteken bestaat uit een grote foto
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Rectificatie
Op pagina 3 van Ministory 87 (Nieuwsbrief no. 99) 
staat in het onderschrift de naam Miep Mekkink- 
Verdoorn, Mevrouw E. Staf uit Leidschendam liet 
ons via de auteur van de ministory weten dat dit 
moet zijn Miep Verdoorn-Van de Brink.

Redactieadres. Utrechteseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, 
e-mail: wamredactie@planet.nl 
Penningmeester/ledenadministratie: Frits Miedema, 
telefoon (026) 333 64 76, e-mail: fymiedema@planet.nl 
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse 
nummers: Chris van Roekel, Oosterbeek.
Vormgeving: Hildebrand DTP, Wageningen. 
Druk: Drukkerij Verweij Wageningen B.V.

De bevoorradingsmand met daarop de letter ‘T’ die tijdens 
de Slag om Arnhem voor het droppen van munitie urerd 
gebruikt en die na de oorlog diende als wieg.
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COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airborne Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Telefoon museum: (026) 333 77 10 
Redactie: drs. R.P.G.A. Voskuil.

Bevoorradingsmand geschonken
Het Airborne Museum kreeg onlangs een Britse 
bevoorradingsmand. Het gaat hierbij om de zgn. 
buitenmand, die over een binnenmand werd Ineen
geschoven. Deze mand kwam op 21 september 1944 
neer bij het huis Jacobaweg 9 in Oosterbeek en 
draagt aan de buitenkant de letter ‘T’. Volgens een 
ooggetuige hing hij aan een blauwe parachute. De 
inhoud bestond uit twee kisten met 6-ponder anti- 
tank munitie.
Na de oorlog is de mand jarenlang in gebruik 
geweest als wieg. Helaas zijn daar in dit geval geen 
foto's van bewaard gebleven. Mocht u toevallig in 
het bezit zijn van foto’s waarop een dergelijke drop- 
pingsmand staat, die in gebruik is als wieg of reis
mand, neemt u dan even contact op met het 
Airborne Museum. Daar wil men graag een kopie 
van zo’n foto in de collectie opnemen.
(Roland Boekhorst, behoudsmedewerker)

Mijn eigen belangstelling gaat vooral uit naar de 
Arnhemse afdeling van het Verzet, omdat ik van 31 
oktober tot en met 31 december 1944 bij hen door
bracht in het centrum van de stad. Nadat ik over 
hen had geschreven in mijn in 2004 verschenen 
boek ‘No Surrender at Arnhem’, nam ik kontakt op 
met de hoofdredacteur van de krant 'De Gelder
lander’ met de vraag: waarom is er in deze stad, 
waar zoveel monumenten zijn, geen gedenkteken 
voor de mensen die onder zulke gevaarlijke om
standigheden zoveel risico’s voor ons namen?
Mijn ideeën werden serieus genomen. De Gelder
lander maakte zijn lezers attent op het idee, er kwa
men voorstellen en er werd geld ingezameld. Op 17 
september van dit jaar werd het monument onthuld 
op de zuidmuur van Musis Sacrum in Arnhem.
Het Verzet was op de meeste plaatsen goed georga
niseerd. Voor mij vonden ze goede onderduikadres
sen bij boeren, voor wie niets te veel was om mij te 
helpen. Op de laatste boerderij waar ik verbleef, had 
ik het geluk dat er acht kinderen verbleven, die mij 
oom Karei of oom Kees noemden! Ik zag hoe deze 
mensen werkten en zorgden. Ze vervalsten identi
teitspapieren voor mensen die deze nodig hadden. 
Voor mij maakten ze een ‘Ausweis’ met foto, die zijn 
dienst bewees toen ik Arnhem wilde verlaten en ik 
werd aangehouden bij een controlepost. Ze vonden 
onderduikadressen en regelden voedsel voor wie 
dat nodig had. Toen een Joodse familie door de 
Duitsers werd ontdekt, werd hun dochtertje liefde
vol in een gezin opgenomen. Iedere dag werd er 
naar de BBC geluisterd. Het nieuws werd uitgetypt, 
vermenigvuldigd en rondgebracht naar mensen op 
het platte land. Alles werd gedaan om de vijand 
tegen te werken. Op de verjaardag van koningin 
Wilhelmina in 1943 klom een man in een hoge 
fabrieksschoorsteen en schilderde 'Lang Leve de 
Koningin’ van boven naar beneden. Het volgende 
jaar werd er een spandoek bevestigd aan de 
Arnhemse Rijnbrug met dezelfde tekst. De bezetter 
ergerde zich ongetwijfeld aan dit soort acties, maar 
de boodschap was duidelijk.
Het Ondergrondse Verzet betaalde een hoge prijs. 
Nadat ik eind december 1944 Arnhem had verlaten, 
werden vijf mannen uit mijn omgeving opgepakt 
door de 'Sicherheitsdienst'. Slechts twee daarvan 
keerden in mei 1945 levend uit het kamp terug.
Wanneer u de volgende keer in Arnhem bent, be
zoekt u dan vooral het monument voor het Verzet!
(Bob Peatling)

mailto:wamredactie@planet.nl
mailto:fymiedema@planet.nl


V

l' i

AIRBORNE ■)....................

\

-ë

daten. De onthulling vond plaats in september 1946. 
In de jaren daarna onderhield Cora de kontakten 
met de Polen en organiseerde zij samen met de 
andere leden van het comité de jaarlijkse herden
kingen in het dorp Driel.
Het is triest dat zij het niet meer meemaakt dat de 
Poolse brigade en haar commandant, generaal- 
majoor Stanislaw Sosabowski, nu uiteindelijk toch 
het eerbetoon krijgen, waarop zij, gezien hun pres
taties, recht op hebben.

In Memoriam Cora Baltussen
Op 18 november jl. overleed op 93-jarige leeftijd Cora 
Baltussen. De naam Cora Baltussen is onverbrekelijk 
verbonden met de rol van de Eerste Poolse Onaf
hankelijke Parachutisten Brigade tijdens de Slag om 
Amhem.
In de dagen dat de Poolse troepen in en om Driel 
vochten, hielp zij bij de verpleging van gewonde sol
daten. Die periode maakte een onuitwisbare indruk 
op haar en het was het begin van een diepe vriend
schap met de Poolse bevrijders, die zou duren tot 
het eind van haar leven.
Samen met haar broer Albert en een aantal anderen 
in het dorp vormde zij in 1946 het Comité Driel- 
Polen. Dit comité zorgde voor de oprichting van het 
eerste monument voor de omgekomen Poolse sol-

Jaarvergadering
De 26ste Algemene Ledenvergadering, tevens jaar
vergadering, van de Vereniging Vrienden van het 
Airborne Museum zal worden gehouden op zater
dag 8 april 2006.
Plaats en programma zijn vermeld op een los inleg
vel, dat bij deze Nieuwsbrief is bijgesloten.
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Van de Voorzitter
Bij het uitkomen van dit eerste nummer van de 
Nieuwsbrief van 2006, wil ik graag nogmaals iedereen 
bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet 
om de evenementen van de WAM en in het bijzon
der het 25-jarig jubileum, tot een succes te maken. 
Gezien de vele positieve reacties die we kregen, kun
nen we er met extra veel plezier op terugkijken.
Het sturen en leiden van een vereniging betekent 
echter vooral vooruitkijken. Ook in dit nieuwe jaar 
zal weer veel werk moeten worden verzet om aller
lei lopende en nieuwe zaken te organiseren. Het 
bestuur doet dat graag, maar dan kan wederom niet 
zonder de hulp van welwillende leden.
Al enige tijd geleden gaf Wybo Boersma te kennen 
dat hij graag meer voor de WAM zou willen doen, 
maar dat drukke werkzaamheden als directeur van 
het Airborne Museum hem in zijn mogelijkheden 
beperkten. Nu hij de leiding van het museum heeft 
overgedragen aan zijn opvolger, heeft Wybo einde
lijk wat meer tijd gekregen en hij wil deze voor een 
deel gaan besteden aan werkzaamheden voor de 
Vereniging Vrienden. Hij zal o.a., nog meer dan in 
het verleden, mee gaan werken aan de organisatie 
van themadagen en excursies. Daarnaast neemt hij 
zitting in de redactie-commissie van de Nieuws
brief. Het spreekt vanzelf dat het bestuur van de 
WAM zeer blij is met dit aanbod van Wybo.
(Ben Kolster, voorzitter)
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Koninklijke onderscheidingen
Vijf mensen zijn onlangs geëerd met een hoge Britse 
koninklijke onderscheiding voor hun inzet bij het 
levend houden van de herinnering van de Slag om 
Arnhem en voor hun aandeel bij de organisatie van 
de jaarlijkse Airborne herdenkingen.
Wybo Boersma, Eugène Wijnhoud en Chris Petter 
kregen op 22 november jl. uit handen van de Britse 
ambassadeur in Nederland, Mr. L. Parker, het onder
scheidingsteken dat behoort bij de status van

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



2

Activiteit

'Member of the British Empire’ (MBE). De Renkum- 
mer Chris Petter is waarschijnlijk wat minder 
bekend dan de andere heren. Hij verzorgt al gedu
rende een groot aantal jaren de graven van een tien
tal Britse en Canadese militairen in Oosterbeek, 
Heteren en Groesbeek en onderhoudt intensief con
tact met de nabestaanden.
Voorzitter Marius van Pelt en secretaris Pouwel Vos 
van de Stichting Airborne Herdenkingen kregen op 
23 november jl. de versierselen die behoren bij de 
onderscheiding ‘Most Excellent Order of the British 
Empire’ (OBE).

Social evening
Op vrijdagavond 17 maart is er weer een 'Social 
Evening’ in het Airborne Museum. U bent vanaf 19.30 
uur weer van harte welkom. De bibliotheek en het 
depot zijn open en enkele leden van de WAM zullen 
wat resultaten van hun historisch onderzoek laten 
zien. De avond wordt afgesloten om ca. 10.00 uur.

17 maart
8 april
20 mei

24 - 28 mei
9 september

22 september
28 sept. -1 okt.
14 oktober
15 november

'Martiale Monumenten’ gemarkeerd
In de gemeente Renkum zijn onlangs vijf 'martiale 
monumenten' met een informatiebord gemarkeerd. 
Martiale monumenten zijn stille getuigen van de

ja 
ja

ja 
ja 
ja 
ja

Social Evening in het Airborne Museum 
Jaarvergadering V.V.A.M. met excursie 
Boekenbeurs 2e Wereldoorlog rond 
het Airbome Museum Hartenstein 
Battlefield tour Normandië 
60 Jaar film 'THEIRS IS THE GLORY’ 
in de Concertzaal in Oosterbeek.
Social Evening in het Airborne Museum 
Battlefield tour Ardennen 
Excursie Lonsdale Force, Oosterbeek 
Lezing in restaurant Kleyn Hartensteyn

Toegankelijk 
voor niet leden 

ja 
alleen leden 

ja

Georganiseerd 
door
V.V.A.M.
V.V.A.M.
Airborne Museum

V.V.A.M.
Airborne Museum
V.V.A.M.
V.V.A.M.

Airborne Museum 
V.V.A.M.
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Het pistool van generaal Russin
In september 2004 ontving het Airborne Museum 
uit handen van de heer T.J. Pieterse, voorzitter van 
het comité ‘Lest we Forget’, een opmerkelijk wapen. 
Het is een 6,35 mm pistool, merk Orgies’ Patent 
gemaakt in Erfurt in Duitsland. Het is afkomstig 
van Sergeant K.B. Costello, 3e Parachutisten-

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’.

Activiteiten in 2006
Hieronder volgt een lijst van activiteiten die door de WAM en het Airborne Museum in 2006 worden 
georganiseerd:

Datum

bataljon, die de volgende geschiedenis erbij leverde. 
’17 september 1944. Om 10.30 verlieten wij Engeland 
en kwamen om 1.30 uur aan op de Renkumse heide. 
We trokken op door het bos langs de weg. Voor ons 
werd af en toe geschoten. We bereikten de weg naar 
Oosterbeek. We hoorden een auto aankomen en gin
gen in dekking. Toen de wagen in zicht kwam open
de B compagnie het vuur. Een aantal jonge soldaten 
was veel te fanatiek en zij schoten de wagen bijna in 
tweeën. De militairen in de wagen waren dood en 
wij gingen verder, passeerden Hartenstein, en kwa
men bij een kruispunt. Daar kwamen we onder hevig 
mortiervuur te liggen. Omdat we niet verder konden 
oprukken, kregen we orders terug te trekken op 
Hartenstein. Ik werd teruggestuurd naar de auto om 
te kijken of er nog nuttige documenten in lagen.
Toen ik het lichaam van de generaal fouilleerde, 
bleek hij een klein automatisch pistool in een 
schouderholster onder zijn linker arm te hebben. Ik 
pakte het holster met het pistool en stopte dat in 
mijn smock. Vervolgens nam ik wat papieren en 
enkele andere wapens mee naar het hoofdkwartier. 
Het kleine pistool hield ik in mijn smock, omdat ik 
wist dat een van de officieren het zou willen heb
ben, als ze het zagen.’
Later raakte Kevin Costello gewond bij gevechten 
rond de Oude Kerk in Oosterbeek en werd hij als 
gewonde krijgsgevangene naar het St. Elisabeths 
Gasthuis gebracht. Hij werd niet gefouilleerd, waar
door het pistool in zijn smock niet werd gevonden. 
Vanuit het St. Elisabeths Gasthuis werd hij naar 
Apeldoorn gebracht en vandaar zou hij met een trein 
naar Duitsland worden vervoerd. Costello weet echter 
uit de trein te ontsnappen en komt na drie weken met 
hulp van het verzet over de Rijn bij eigen troepen.
Tot zover de (ingekorte) verklaring van sergeant 
Costello. Het pistool heeft hij jarenlang als souvenir 
bewaard en in 2003 gaf hij het aan de heer Pieterse. 
Deze heeft het nu aan het Airborne Museum overge
dragen.
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15 September 2005. Het door Sergeant Kevin Costello in 
september 1944 buitgemaakte pistool uan de Duitse 
generaal Kussin, wordt door de heer Tanno Pieterse over
gedragen aan Frans Smolders, directeur van het Airbome 
Museum.

Poolse Brigade krijgt eerherstel
De Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutisten 
Brigade krijgt 61 jaar na de oorlog alsnog de 
Militaire Willemsorde. Deze hoogste Nederlandse 
militaire onderscheiding is een eerbetoon aan de 
Poolse para’s voor hun inzet tijdens de Slag om 
Arnhem in september 1944. Hun commandant, 
generaal-majoor Stanislaw Sosabowski (1892-1967) 
wordt postuum geëerd met de Bronzen Leeuw.
Het eerbetoon is gebaseerd op een diepgaand onder
zoek van de Kanselarij van de Nederlandse Orden en 
het Kapittel der Militaire Willems-Orde en op onder
zoek in het Sikorski Instituut in Londen. Verschil
lende mensen hebben zich in de loop der tijd ingezet 
voor dit eerherstel, waaronder de onlangs overleden 
Cora Baltussen en haar neef Arno Baltussen. Ook

Waarom dat boek?
Het onlangs verschenen boek 'The Royal Air Force at 
Arnhem’, uitgegeven door onze eigen vereniging, 
heeft bij een aantal leden vragen opgeroepen. Op 
zich zijn die begrijpelijk in het licht van de eerdere 
publicaties 'Tugs and Gliders to Arnhem’ en ‘Green 
On!' van de hand van Arie-Jan van Hees. Sommige 
mensen vroegen mij, als Coördinator Publicaties 
van de Vrienden, dan ook: wat voegt de nieuwe uit
gave daaraan toe?
Om te beginnen is het van belang iets van de ont
staansgeschiedenis te weten. Daarvoor moet ik u 
even mee terugnemen in de tijd.
In 2002 organiseerde Philip Reinders (lid van de 
Arnhem Battle Research Group) in het gemeente
huis in Oosterbeek een tentoonstelling met de titel 
'WINGS by air to Arnhem. De rol van de Royal Air 
Force tijdens zweefvliegtuig- en bevoorradings- 
vluchten, 17-25 september 1944’
Die expositie was in september en oktober van dat 
jaar te bekijken, en bij het samenstellen daarvan 
had Philip hulp van Luuk Buist en mij. Ik mocht dat 
doen omdat ik toen nog gemeentearchivaris van 
Renkum was.
De tentoonstelling was een groot succes, en vele 
bezoekers vroegen: kunnen jullie daar een boekje van 
maken? Wij hadden daar wel oren naar. Een jaar later 
was het zover dat Luuk en Philip een kant-en-klaar 
manuscript konden aanbieden aan het bestuur van de 
Vereniging Vrienden van het Airbome Museum 
Oosterbeek, met de vraag of zij bereid en in staat 
waren daar een boek van te maken. Inmiddels was ik 
bij de Vrienden aangesteld als Coördinator Publicaties, 
dus dat kwam goed uit. Chris van Roekel, Eugène 
Wijnhoud en Robert Voskuil lazen het verhaal, en zij 
zeiden zonder omhalen: dat moeten we uitgeven.
Het bestuur besloot vervolgens om de tekst in de 
vorm van een echt boek te gieten, en ik kreeg de 
taak om een en ander in goede banen te leiden. 
Allengs werd mijn aandeel in het werk zodanig 
groot dat mijn naam op dringend verzoek van de 
beide samenstellers aan die van hen werd toege
voegd. Dat neemt niet weg dat ik hier nadrukkelijk 
opmerk dat ik vind dat het hun product is.

ZKH Prins Bernhard heeft niet lang voor zijn dood 
nog in duidelijke bewoordingen aangegeven dat de 
Poolse brigade alsnog moet worden geëerd met een 
hoge Nederlandse onderscheiding.
Veel is ook te danken aan ons lid Erik van Tilbeurgh 
van de Stichting ‘Wojtek, Poolse Bevrijders op Alle 
Fronten' uit Boxtel. Niet alleen is hij een van de ini
tiatiefnemers voor het eerherstel, maar dankzij zijn 
jarenlange archiefonderzoek, o.a. in het Polish 
Institute and Sikorski Museum in Londen, beschikt 
hij over een schat aan voor deze zaak belangrijke 
historische documenten, die uiteindelijk van cruci
aal belang zijn geweest voor de beslissing om alsnog 
tot onderscheiding over te gaan. Bovendien gaf Erik 
regelmatig zijn medewerking aan artikelen in kran
ten en aan TV documentaires over de rol van de 
Poolse troepen in de Tweede Wereldoorlog.
In de volgende nummers van de Nieuwsbrief komen 
we op dit onderwerp terug.

Slag om Arnhem, die nu nog zichtbaar zijn in het 
landschap en die beschermd moeten worden. Het 
gaat hierbij om restanten van loopgraven, schut- 
tersputten, de voormalige landingsterreinen en 
andere bijzondere locaties. De aangewezen plekken 
vormen een bijzondere categorie in de Renkumse 
gemeentelijke monumentenverordening.
Op 2 februari werd het eerste informatiebord ont
huld bij het spoorviaduct tussen de Klingelbeekse- 
weg en de Benedendorpsweg in Oosterbeek. Dit 
gebeurde door Francisca Ravestein, wethouder van 
de gemeente Renkum. In de muren van het genoem
de viaduct herinnert een groot aantal kogelgaten 
aan de gevechten die hier in de middag van 17 sep
tember 1944 plaats vonden tussen mannen van de 
B compagnie van het Tweede Parachutisten Bataljon 
en Duitse troepen, die de opmars van de Britten naar 
de Arnhemse brug trachtten te stoppen.
Dergelijke borden, met teksten in de Nederlandse 
en in de Engelse taal, zijn ook geplaatst bij de duiker 
onder de spoordijk tussen Wolfheze en Oosterbeek, 
bij de landingsterreinen langs de Telefoonweg in 
Renkum, bij het restant van een Duitse loopgraaf in 
de bossen langs de Kerklaan in Doorwerth en bij 'de 
Hel’, een dal in het park De Hemelse Berg, waar tij
dens de Slag om Arnhem tientallen Oosterbeekse 
burgers hun toevlucht zochten.
De panelen zijn een geschenk van de Stichting 
CITER (Cultuur, Informatie, Toerisme, Evenementen 
in Renkum). Ze hebben dezelfde vorm als de borden 
die de 'Perimeter route’ markeren.
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COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airborne Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Telefoon museum: (026) 333 77 10
Redactie: drs. R.P.G.A. Voskuil en W. Boersma

Het was de bedoeling om in mei 2004 een boekje 
over het voorgedragen onderwerp uit te geven. Het 
kant-en-klare verhaal bleek bij een grondige bestu
dering en controle van de bronnen echter nog hele
maal niet af te zijn, en het desbetreffende tijdpad 
moest al gauw geheel en al worden bijgesteld. 
Geleidelijk aan werd het manuscript ook nog eens 
dikker en dikker.
Het gevolg van dit al was dat het veel langer heeft 
geduurd dan verwacht en gedacht was, maar tege
lijkertijd heeft het bijgedragen aan een drastische 
verbetering van de kwaliteit. Er zitten onvolkomen
heden in, dat weet ik zeker, maar wij hebben in 
ieder geval ons uiterste best gedaan om ze te ver
mijden of te corrigeren.
In de tussentijd verscheen, in september 2004, Arie- 
Jan van Hees’ boek 'Green On!’, maar dat was geen 
reden om het Vriendenproject af te blazen. Naar de 
mening van de samenstellers van het oorspronkelij
ke RAF-manuscript waren er in grote mate voldoen
de verschillen die een separate uitgave rechtvaar
digden.
Zo is het in de eerste plaats een feit dat Arie-Jan 
over de sleeptoestellen en de zweefvliegtuigen 
schreef ("TUgs and Gliders to Arnhem’), en over de 
bevoorradingsvluchten (‘Green On!’). Wij vervaar
digden een publicatie over de 38 en 46 Group van de 
Royal Air Force.
Uiteraard komen in ons product onderwerpen voor 
die ook in de andere twee boeken staan. Dat kan 
moeilijk anders. Wie heden ten dage een publicatie 
wijdt aan de Slag om Arnhem, geeft automatisch 
gegevens en afbeeldingen aan de openbaarheid 
prijs die eerder al elders werden gebruikt.
Waar het om gaat is dat in ons boek informatie staat 
over ALLE missies die in september 1944 door de 
genoemde onderdelen van de Britse luchtmacht 
werden gevlogen. Er is GEEN ANDERE publicatie (ons 
bekend) waarin de correcte gegevens staan van elke 
vlucht.
Van alle missies, en dat zijn er 1331, worden in ieder 
geval de rang, de voorletters en de naam van de 
gezagvoerder, het type vliegtuig met het registratie
nummer, het squadron, het vliegveld, en het tijdstip 
van vertrek en aankomst vermeld. Deze vluchten 
zijn onderverdeeld in 12 Pathfinder missies, 710 
Glider vluchten en 609 bevoorradingsmissies. Van 
de toestellen die niet gewoon op hun thuisbasis 
terugkeerden, zijn ook verdere bijzonderheden 
gegeven. Bijvoorbeeld informatie over de andere 
bemanningsleden, en over wat met hen en het 
vliegtuig is gebeurd.
Onze uitgave is dan ook in de eerste plaats een

naslagwerk, opzoekboek of referentiepublicatie. Juist 
omdat er al zoveel verhalen van ooggetuigen bekend 
en gepubliceerd zijn, en juist omdat ALLE daarbij 
horende inhoudelijke gegevens nog niet eerder 
elders zijn geopenbaard.
Daarnaast hebben we in het RAF-boek de nodige 
ervaringen opgenomen van mensen die het meege
maakt hebben. Die wederwaardigheden vormen ons 
inziens een welkome aanvulling en afwisseling 
op/van de ‘droge’ statistische informatie.
‘The Royal Air Force at Arnhem' bestaat uit 23 
hoofdstukken, en is voorzien van een index met 
1182 namen. Het overgrote deel daarvan heeft 
betrekking op piloten, navigators, radiotelegrafisten 
enzovoorts. Voor de goede orde, het boek gaat wel 
over de Britse luchtmacht, maar onder de betrokke
nen bevinden zich ook Canadezen, Nieuwzee- 
landers, Australiërs, Amerikanen en Zuidafrikanen 
Het maken en presenteren van ‘The Royal Air Force 
at Arnhem - Glider and re-supply missions in Sep
tember 1944’ kon gebeuren mede dankzij de hulp 
van de volgende personen en instanties.
- Cees van den Bosch, die de algehele, met name 

spirituele, begeleiding verzorgde, zelfs als dat 
nodig was vanuit Frankrijk;

- Peter Clark, die er verantwoordelijk voor was dat de 
Engelse taal niet al te veel geweld werd aangedaan;

- Michel Hildebrand, die namens Hildebrand DTP te 
Wageningen op een fraaie manier zorgde voor het 
omslag en de complete lay-out;

- en tenslotte Van Eek & Oosterink drukkers, geves
tigd te Dodewaard. Wat zij deden, kunt u wel ver
moeden.

Met het bovenstaande hoop ik duidelijk gemaakt te 
hebben waarom wij vonden dat we een boek moes
ten maken dat
- er zeer fraai en goed verzorgd uitziet;
- een degelijke en verantwoorde inhoud bevat;
- voor een acceptabele prijs kan worden aangeschaft. 
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het 
Airborne Museum Oosterbeek was het gelukkig 
unaniem helemaal met ons eens, en daarom is de 
publicatie er gekomen.
Luuk, Philip en ondergetekende zijn er blij mee!
‘The Royal Air Force at Arnhem’ is in ieder geval te 
koop bij het Airborne Museum ‘Hartenstein’ en de 
lokale boekhandelaren in de regio Arnhem. De prijs 
bedraagt € 37,50. Als u bij het museum wilt bestel
len, kan dat via 026 3337710 of info@airbornemuse- 
um.org. Opsturen in Europa kost € 37,50 + 7,50 
(inclusief verpakkings- en verzendkosten); naar de 
overige landen in de wereld: € 37,50 + 15 (inclusief). 
(Geert Maassen)

Redactieadres: Utrechteseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, 
e-mail: wam@airbomemuseum.org 
Penningmeester/ledenadministratie: Frits Miedema, 
telefoon (026) 333 64 76, e-mail: fymiedema@planet.nl 
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse 
nummers: Chris van Roekel, Oosterbeek.
Vormgeving: Hildebrand DTP, Wageningen. 
Druk: Drukkerij Verweij Wageningen B.V.

mailto:info@airbornemuse-um.org
mailto:wam@airbomemuseum.org
mailto:fymiedema@planet.nl
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aantal plaatsen door de heren Bakker, Verhoef, Peters 
en Van de Weerd uitleg werd gegeven over de gebeur
tenissen tijdens de Slag om Arnhem.
Al met al was het een bijzonder informatieve dag en 
onze speciale dank gaat uit naar Gerard, die zeer 
veel werk heeft verzet om het geheel tot een succes 
te maken.

g

Website Vereniging Vrienden
Begin mei ging een lang gekoesterde wens van de 
WAM in vervulling: een eigen website. Hierop 
wordt informatie gegeven over allerlei zaken 
betreffende de Vereniging, zoals evenementen, en 
onderwerpen die mogelijk interessant zijn voor 
onze leden.
Een website heeft veel voordelen. Een daarvan is de 
mogelijkheid van een snelle informatievoorziening. 
De Nieuwsbrief verschijnt maar vier keer per jaar en 
kan niet altijd actueel nieuws melden. Een website 
kan wekelijks worden bijgehouden en blijft daardoor 
up-to-date.
Op den duur zal het relatief dure drukwerk van de 
Nieuwsbrief steeds meer worden gebruikt voor arti
kelen over historische onderwerpen, de Slag om 
Arnhem betreffend.
De website van de WAM is ondergebracht bij die 
van het Airborne Museum (www.airbornemuse- 
um.com). Daarop het woordje ‘Vrienden’ aanklikken 
om op de site van de WAM te komen.

Jaarvergadering goed bezocht
Bijna 100 leden van de WAM verzamelden zich op 
8 april jl. in gebouw 77 van de Simon Stevinkazeme 
in Ede voor de 26ste Algemene Ledenvergadering. 
Deze locatie was geregeld door ons bestuurslid 
Gerard Gijsbertsen, die als beroepsofficier werk
zaam is bij de Nederlandse Landmacht. Gerard had 
niet alleen de logistieke leiding op die dag, maar hij 
had ook gezorgd dat in de zaal een aantal kleine 
exposities was neergezet, die verband hielden met 
de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Ede 
en omgeving.
De vergadering zelf verliep zeer vlot. Bijzondere pun
ten waren de bestuursverkiezing, de contributiever
hoging en de uitleg van de heer Frans Smolders over 
de vernieuwing van het Airborne Museum.
Eugène Wijnhoud had te kennen gegeven dat hij na 
tien jaar bestuurslidmaatschap wilde aftreden. Met 
welgekozen woorden gaf voorzitter Ben Kolster een 
overzicht van het vele werk dat Eugène in de afge
lopen jaren voor de WAM heeft gedaan. Hoewel hij 
actief was op veel terreinen, was hij vooral de man 
die allerlei excursies en themadagen organiseerde. 
Gelukkig heeft hij aangegeven dat hij ook na zijn 
aftreden nog wel wil assisteren bij het organiseren 
van dergelijke evenementen. Als dank voor zijn 
inzet ontving hij uit handen van de voorzitter een 
digitale fotocamera. Bart van Genderen uit Heelsum 
werd benoemd tot nieuw bestuurslid.
De contributieverhoging, die in de uitnodigingsbrief 
voor de Jaarvergadering werd voorgesteld, kreeg de 
goedkeuring van de aanwezige leden.
Vervolgens legde directeur Frans Smolders van het 
Airborne Museum uit welke plannen er zijn t.a.v. de 
toekomst van het museum (zie ook elders in dit blad). 
Na afloop van de vergadering kreeg iedereen een 
lunchpakket en na de lunchpauze hield Gerard 
Gijsbertsen een lezing over de gebeurtenissen op en 
rond de Ginkelse Heide in de oorlogsjaren. Het was 
een systematisch verhaal, dat hij illustreerde met 
een groot aantal zeer bijzonder foto's. Vervolgens 
gingen de heren Janse en Van de Weerd in op een 
aantal speciale onderwerpen.
Hierna ging het hele gezelschap, gewapend met een 
fraaie, door Gerard Gijsbertsen samengestelde excur- 
siegids naar de Ginkelse Heide. Daar werd op een
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8 april 2006. Ter gelegenheid van zijn afscheid ontvangt 
Eugène Wijnhoud uit handen van Ben Kolster een digitale 
fotocamera.

..

http://www.airbornemuse-um.com
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Militaire Willemsorde 
voor de Poolse Brigade
Op 31 mei ontving de Poolse Parachutisten Brigade 
in Den Haag uit handen van Koningin Beatrix de 
Militaire Willemsorde. Generaal Majoor Stanislaw 
Sosabowski kreeg postuum de Bronzen Leeuw.
Omdat dit nummer op de betreffende datum al naar 
de drukker was, zullen we over de uitreiking verslag 
doen in de volgende editie van de Nieuwsbrief.

Financiering gezocht 
voor vernieuwing museum
De ambitieuze plannen voor de vernieuwing en ver
groting van het Airbome Museum beginnen steeds 
meer vorm te krijgen. Modernisering is volgens 
directeur Frans Smolders en het bestuur van de 
Stichting Airbome Museum noodzakelijk om de ont
wikkelingen in de museumwereld te volgen en ook 
in de toekomst voldoende bezoekers te trekken. Niet 
alleen de tentoonstelling zal gaan veranderen, ook 
de organisatie van het museum moet verder worden 
geprofessionaliseerd. Daarbij zal o.a. het aantal be
taalde medewerkers moeten worden uitgebreid van 
drie naar zes personen. Vooruitlopend daarop is 
onlangs een part-time educatief medewerkster aan
gesteld. Haar naam is Sanne Nicholas en zij houdt 
zich o.a. bezig met de contacten met scholen. Men 
hoopt in de toekomst vooral meer bezoekers te gaan 
trekken uit Duitsland en Polen. Om die reden zal in 
het nieuwe museum meer aandacht worden besteed 
aan het Poolse en het Duitse aandeel in de slag.
De kosten van de vernieuwing van het Airbome 
Museum worden geschat op tussen de vier en vijf 
miljoen euro. Door middel van een grootschalige 
fondsen wervingscampagne moeten deze gelden bij
een worden gebracht.

Nieuwe figuren in de diorama's
Onlangs zijn er twee nieuwe figuren toegevoegd aan 
de diorama’s in het museum.
In het diorama van de gewonden in de kelder is een 
figuur geplaatst die The Keverend A.H.W. Harlow uit
beeldt. Bill Harlow was ‘Senior Chaplain' van de divi
sie. De eerste dagen van de slag was hij werkzaam 
op het hoofdkwartier in Hartenstein, waar hij dokter 
Randall assisteerde. Zijn geschiedenis is te lezen in 
het boek ‘Verscheurde Horizon’ van Chris van 
Roekel. De specifieke uitrusting en attributen voor 
een ‘Keverend’ waren al enkele jaren geleden door 
bemiddeling van Chris van Roekel geschonken door 
het museum van de Chaplains in Engeland.
De tweede figuur betreft een Duitse 'Kriegsbe- 
richter’. Deze is opgesteld in de vitrine in de z.g. 
‘Duitse zaal’ op de eerste verdieping van het mu
seum. Het uniform en de Leica camera waren enke
le jaren geleden aangekocht door de WAM en 
geschonken aan het museum.
Om de figuren er zo realistisch mogelijk uit te laten 
uitzien, zijn de hoofden en handen ook deze keer 
weer gemodelleerd door de heer Van de Water, 
medewerker van het Legermuseum in Delft. Voor de 
figuur van Harlow is een nieuw type flexibele pop 
gebruikt. Deze is, evenals alle speciaal vervaardigde

Welbikes in het nieuws
Een van de vervoermiddelen waar de Britse lucht
landingstroepen mee waren uitgerust was de zgn. 
‘Welbike’, een kleine motorfiets, die in een container 
vanuit een vliegtuig kon worden gedropt. Ons lid Axe 
John Versluijs schreef er in 1996 een Ministory over 
(Nieuwsbrief no. 62). Deze Welbikes, soms ook wel 
‘parascooters’ genoemd, zijn nu zeldzaam geworden 
en een groepje hobbyisten besloot in 2001 om er een 
aantal te gaan nabouwen. Het resultaat van vijf jaar 
werken was te zien op zondag 12 maart jl. Voor 
Hartenstein werden ze opgesteld: twee originele 
exemplaren en 22 nagemaakte Welbikes. Deze para
de van 24 parascooters vormde het sluitstuk van dit 
unieke project.

hoofden en handen, door de Vereniging bekostigd. 
Verder zijn er enkele dingen gewijzigd aan de figu
ren in het diorama van de krijgsgevangen barak. 
(Wybo Boersma).

'Diary of a Red Devil’
Bij deze Nieuwsbrief is een informatieblad gevoegd 
met de beschrijving van een recent verschenen boek, 
getiteld ’Diary of a Red Devil', door Albert Blockwell. 
Deze uitgave is ook te koop bij het Airbome Museum. 
Prijs: € 34,50.

Gevonden helm geïdentificeerd
In oktober 2005 vond Philip Reijnders in Oosterbeek- 
Laag een Britse parachutisten helm. Aanvankelijk 
was het een vuil en roestig geheel. Nadat hij was 
schoon gemaakt werd hij behandeld met was en 
werd de huidige toestand gestabiliseerd. De zweet- 
band leverde interessante gegevens op. Deze zat niet 
meer aan het binnenwerk van de helm vast. Na bena
deling waren op deze band de letters L, O en E te 
lezen. Door een digitale foto te maken en deze daar
na op de computer te bewerken konden we tussen de 
O en de E de letter W lezen. Uit de gegevens van 
Philip bleek dat bij het 2e Bataljon ‘The South 
Staffordshire Regiment’ een militair met de naam 
A.J. Lowe gediend heeft, die in het Benedendorp 
gevochten heeft. Hij is in Duitse krijgsgevangenschap 
geraakt, maar heeft oorlog overleeft. Hij overleed in 
1991. Het is zeer waarschijnlijk dat de gevonden 
helm eens aan deze Lowe toebehoord heeft. De helm 
en zweetband zijn voorlopig tentoongesteld in 
de aanwinsten vitrine in het museum. (Roland 
Boekhorst, behoudsmedewerker Airborne Museum)

60 Jaar THEIRS IS THE GLORY’
Dit jaar is het zestig jaar gelden dat de film ‘Theirs 
is the Glory’ in première ging. Dat gebeurde op 17 
september 1946 in Arnhem, Londen en Ottawa. Het 
grootste deel van de opnamen voor deze speelfilm 
over de Slag om Arnhem werd gemaakt in Arnhem 
en Oosterbeek in augustus en september 1945. Ca. 
200 man van de Eerste Britse Airborne Divisie keer
den terug naar het voormalige slagveld om daar de 
strijd zo goed mogelijk te reconstrueren.
Het wordt door velen gezien als de meeste ‘authen
tieke’ film over de strijd in 1944.
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Lezing over 320 Squadron 
trok veel belangstelling
Op speciaal verzoek van ons lid Everard Bakker, 
organiseerde de WAM op 10 mei een lezing in Kleyn 
Hartenstein in Oosterbeek. Op die avondbijeen- 
komst vertelde de Nederlandse veteraan Bertus 
Beukhof over zijn belevenissen als boordschutter bij 
het Nederlandse 320 Squadron tijdens de TWeede 
Wereldoorlog. Dit squadron was uitgerust met 
Mitchell bommenwerpers.
De belangstelling voor dit evenement was groot, 
mede doordat er ook in de landelijke pers aandacht 
aan was besteed. Omdat door de korte voorberei
dingstijd deze ingelaste lezing niet meer in de 
Nieuwsbrief kon worden geplaatst, werd hij aange- 
kondigd op de website van de WAM.

Nu, zestig jaar na de première zal er voor het eerst 
een DVD verschijnen met deze film met Nederland
se ondertiteling. Op de DVD zit naast de hoofdfilm 
ook een documentaire, die een beeld geeft van de 
locaties waar in 1945 werd gefilmd. De opnamen 
daarvoor werden afgelopen mei gemaakt. Daarnaast 
bevat het pakket een klein boekje over de geschiede
nis van de film en een replica van het ticket dat bij 
de première aan de genodigden werd uitgereikt. Dit 
ticket was vervaardigd van aluminium van bij 
Arnhem neergekomen zweefvliegtuigen.
Op 9 september a.s. zal in de Concertzaal in 
Oosterbeek de nieuwe DVD worden gepresenteerd. 
Dit evenement, ‘60 Jaar Theirs is the Glory', wordt 
georganiseerd door Bal Video Producties uit 
Oosterbeek in samenwerking met de Vereniging 
Vrienden Airbome Museum. Leden van de WAM 
hebben voorrang bij de toegang tot dit evenement en 
krijgen bovendien korting bij de aanschaf van het 
pakket met DVD. Bij deze nieuwsbrief is een bestel
formulier ingesloten.

van no. 3 Troop 4th Parachute Squadron RE. Deze 
eenheid gaf steun aan de 4th Parachute Brigade.
In zijn boek geeft de auteur eerst een beschrijving 
van zijn opleidingsperiode. Daarna volgt de Slag om 
Arnhem. Met zijn eenheid landt hij op 18 september 
1944 op de Ginkelse Heide. Via Johannahoeve, waar 
hij o.a. de landing van de Poolse gliders meemaakt, 
en de tunnel onder de spoorbaan bij Wolfheze, komt 
hij op 19 september terecht op het terrein van 
Ommershof aan de Graaf van Rechterenweg in 
Oosterbeek. Daar verdedigt hij met zijn eenheid de 
noordwest grens van de perimeter, totdat zij het 
bevel krijgen om zich te verplaatsen naar het gebied 
iets oostelijk van Hartenstein. Daar gaan ze op 
22 september in stelling. Die nacht gaat hij met een 
aantal van zijn mannen naar het Benedendorp en 
assisteert hij bij het overzetten over de Rijn van bij 
Driel gelande Poolse parachutisten. De rest van de 
dagen neemt hij deel aan de gevechten in 
Oosterbeek, tot de evacuatie over de Rijn in de nacht 
van 25 op 26 september. Het laatste deel van het 
boek gaat over een aantal hoogtepunten uit zijn de 
naoorlogse leven.
Doordat hij zijn eigen ervaringen inpast in het alge
mene verloop van de strijd, is het een uiterst lees
baar en helder boek geworden. Die helderheid wordt 
nog vergroot door de uitstekende kaartjes, waarop 
de posities van no.3 Troop op de achtereenvolgende 
dagen duidelijk zijn aangegeven. Ook de vele inte
ressante, niet eerder beschreven details, maken deze 
publicatie tot een waardevolle aanwinst in de immer 
groeiende reeks boeken over de Slag om Arnhem 
‘A Sapper at Arnhem’ telt 128 pagina's en bevat een 
groot aantal foto’s. Het werd uitgegeven bij Sigmond 
Publishing, Renkum en is verkrijgbaar bij het 
Airbome Museum in Oosterbeek. Prijs € 17.50.
(Robert Voskuil)

Nieuws van Niall
Het lijkt nog ver weg, maar juni 2007 komt snel dich
terbij. In die maand zal het vierde weekend speciaal 
voor leden van de WAM uit het Verenigd Koninkrijk 
plaats vinden in Arnhem/Oosterbeek. Binnenkort 
wordt contact opgenomen met de 22 mensen die 
zich intussen hebben ingeschreven.
Het ‘Museum of the Parachute Regiment and 
Airbome Forces’ in Aldershot viert dit jaar zijn 60- 
jarig bestaan en het is de bedoeling om een jubileum- 
lezing te houden op 12 oktober. De onderwerpen die 
zullen worden behandeld zijn 1) de verdediging van 
de Van Limburg Stirum School bij de Rijnbrug in

'A Sapper at Arnhem'
Eigenlijk zou je van alle mensen die betrokken zijn 
geweest bij de Slag om Arnhem de verhalen willen 
lezen. Veel meer dan de officiële rapporten geven 
deze persoonlijke verslagen een indringend beeld 
van de strijd, zoals die zich afspeelde in de straten, 
huizen en bossen van Arnhem en Oosterbeek. De 
publicatie van de belevenissen van Harry Faulkner- 
Brown, onder de titel ‘A Sapper at Arnhem’ is dan 
ook een uitstekend initiatief.
In september 1944 was Harry Faulkner-Brown kapi
tein bij de Royal Engineers. Hij was
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Armbanden van het Verzet gevonden
Onlangs werden bij graafwerkzaamheden in de tuin 
van de familie ter Horst naast de Oude Kerk in 
Oosterbeek-Laag de resten van een blikken doosje 
gevonden. Zo te zien was het een sigarendoosje. 
Daarin zaten de resten van twee armbanden van het 
Verzet. Deze stoffen banden waren gedrukt in een 
streepjespatroon met de letters ‘ORANJE’ er op. Het 
is bekend dat de le Britse Airborne Divisie armban
den voor het Verzet bij zich had, maar die waren 
oranje met zwarte letters.
De gevonden armbanden zijn van een model dat 
eerder in de oorlog door droppingen aan het Verzet 
verstrekt werden. Daarbij werd de stof geleverd, ter
wijl in Nederland dan de letters 'ORANJE’ er op 
gedrukt of soms geverfd werden. Het is zeer goed 
mogelijk dat de gevonden banden aan de heer Jan 
ter Horst toebehoord hebben en dat hij ze in zijn tuin 
verstopte om ontdekking te voorkomen. Waarschijn
lijk heeft hij er nooit meer aan gedacht, want voor 
zover bekend heeft de heer ter Horst er later nooit 
meer over gesproken. De armbanden zijn nu in het 
Airborne Museum tentoongesteld.
(Wybo Boersma)

Nogmaals 'Mary of Arnhem’
In Nieuwsbrief nummer 100 schreven wij over het 
aan het Airborne Museum geschonken ‘Ausweis’ van 
Helen Sensburg, die bekend werd als ‘Mary of 
Arnhem’. Deze vrouw werkte in het laatste oorlogs
jaar mee aan Duitse propaganda uitzendingen via de 
radio, uitgezonden vanaf Nederlands grondgebied 
en gericht op geallieerde troepen.
Naar aanleiding van dit artikel ontvingen wij van 
ons lid Peter Berends uit Leidschendam kopieën van 
Nederlandse en Engelse krantenknipsels, gedateerd 
16 mei 1945, over dit onderwerp. Hierin wordt o.a. 
melding gemaakt van haar programma 'Arnhem cal- 
ling’, waaraan zij haar naam ontleende. Overigens 
wordt in de Nederlandse krant haar naam als 
'Heleen Sentburg’ gespeld. De foto, die bij een van de 
artikelen stond, hebben we, ondanks de matige kwa
liteit, hierbij afgedrukt.

Arnhem in september 1944 en 2) de Medische 
Services in de Ist Airborne Division in de TWeede 
Wereldoorlog. Ikzelf ben de spreker en uiteraard zijn 
leden van de Vereniging Vrienden van harte welkom. 
De lezing begint om 19.30 uur. Verdere details over dit 
evenement kunnen worden verkregen via mij of via 
het Airborne Forces Museum in Aldershot.
(Niall Cherry)

Redactieadres: Utrechteseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, 
e-mail: wam@airbornemuseum.org 
Penningmeester/ledenadministratie: Frits Miedema, 
telefoon (026) 333 64 76, e-mail: fymiedema@planet.nl 
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse 
nummers: Chris van Roekel, Oosterbeek.
Vormgeving: Hildebrand DTP, Wageningen. 
Druk: Drukkerij Verweij Wageningen B.V.

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airbome Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airbome Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Tele/oon museum: (026) 333 77 10
Redactie: drs. R.P.G.A. Voskuil en W. Boersma
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Uitreiking rode baretten
Op 7 april jl. was het grasveld voor het Airbome 
Museum het toneel van een bijzondere ceremonie. 
De commandant van de Nederlandse Luchtmobiele 
Brigade had deze plaats uitgekozen om de rode 
baretten uit te reiken aan de mannen die met succes 
de zware militaire opleiding voor deze elite eenheid 
hadden voltooid. De nacht ervoor was er een indruk
wekkende plechtigheid geweest op de Airborne 
Begraafplaats in Oosterbeek. Gewapend met fakkels 
hadden de Nederlandse parachutisten in opleiding 
daar deelgenomen aan een herdenking voor de 
Britse en Poolse militairen die in 1944 waren omge
komen bij de luchtlandingen in Nederland.

Een foto van ‘Mary of Arnhem’ uit een krant van 16 mei 
1945, genomen kort nadat ze gevangen was genomen.

!
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Het programma ziet er als volgt uit:
13.30- 14.00 uur: Ontvangst van de deelnemers in 

de Oude Kerk in het Benedendorp.
14.00 - 14.30 uur: Korte inleiding over de strijd in het 

Benedendorp.
14.30- 17.00 uur: Wandeling in het gebied in de 

buurt van de Oude Kerk.
Onderwerpen die tijdens de battlefieldtour ter spra
ke zullen komen zijn o.a. de posities van Lonsdale 
Force, de frontlinie langs de Ploegseweg, de situatie 
rond de voormalige wasserij van Hofwegen, de lot
gevallen van Majoor Cain VC, de strijd op de bene- 
den-Weverstraat en omgeving, de opstellingen van 
de kanonnen van het Light Regiment Royal Artillery, 
de Regimental Aid Post naast de kerk, de Duitse 
aanvallen vanuit westelijke richting en de route van 
de terugtocht over de Rijn. De organisatie is in han
den van Robert Voskuil en Wybo Boersma.

Mensen die deel willen nemen aan deze themamid
dag kunnen zich opgeven door het overmaken van 
€ 15,- op postbankrekening 4403641 t.n.v. de 
Vereniging Vrienden Airborne Museum, onder ver
melding van 'excursie 14 oktober’. Dit bedrag is voor 
de kosten van de koffie bij ontvangst, de excursie- 
gids en voor een bijdrage voor het gebruik van de 
Oude Kerk.

Thema-excursie op 14 oktober
Op zaterdagmiddag 14 oktober a.s. organiseert de 
Vereniging Vrienden een thema-middag, waarin de 
gebeurtenissen in september 1944 in het gebied 
rond de Oude Kerk in Oosterbeek en in het bijzon
der de rol van de ‘Lonsdale Force’, centraal staan.

Expositie 'Buren' geopend
Op vrijdagmiddag 14 juli werd in het Airbome 
Museum de nieuwe thema-tentoonstelling ‘Buren’ 
geopend door de burgemeester van Renkum, de heer 
P.M. Bruinooge. De expositie gaat over de inzet en 
actiebereidheid van de lokale burgerbevolking - let
terlijk de buren van hotel Hartenstein - tijdens de 
Slag om Arnhem. Veel burgers hebben zich in die 
dagen met groot gevaar voor eigen leven ingezet voor 
anderen. Zij stonden klaar om hulp te bieden aan de 
geallieerde militairen of aan medeburgers in nood.
In de meeste tentoonstellingen over de Slag om 
Arnhem die tot nog toe in het Airborne Museum 
werden gehouden lag het accent vooral op de mili
taire aspecten. Directeur Frans Smolders wil een 
nieuwe weg inslaan en meer aandacht besteden aan 
de verhalen van burgers. In deze eerste expositie 
staan drie verhalen uit Oosterbeek centraal. Het eer
ste gaat over huisvrouwen en meisjes die zich spon
taan melden als verpleegster om gewonde militai
ren en burgers te verzorgen. In het tweede verhaal 
organiseren de timmerman, de slager en de school
meester samen voedselhulp voor andere burgers, 
die voor het oorlogsgeweld in de kelders zijn 
gevlucht. Het derde verhaal handelt over de beleve
nissen van een groep burgers die schuilen in de kel
der van een landhuis en die drie Britse militairen 
verborgen houden, die van de hoofdmacht zijn afge
sneden. Wanneer de Duitsers hun intrek nemen in 
het huis ontstaat een zeer gespannen situatie.

Volgens Frans Smolders, die de leiding had bij de 
samenstelling, past deze expositie ‘Buren’ in het 
beleid van het Airbome Museum om nieuwe doel
groepen te benaderen. Het museum wil speciale 
activiteiten organiseren voor de lokale en regionale 
bevolking. Deze tentoonstelling is de eerste van een 
serie over de belevenissen van burgers uit de ‘Slag- 
om-Arnhem-gemeenten’ Renkum, Arnhem, Ede en 
Overbetuwe.
Deze thema-tentoonstelling is nog te zien tot 
14 december van dit jaar.
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14 juli 2006. Burgemeester P.M. Bruinooge van Renkum 
opent de expositie 'Burgers’, door het opgraven van ‘door 
burgers in oorlogstijd begraven kostbaarheden’.
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Sosabowski’s Bronzen Leeuw 
nu in het Airborne Museum
Op 31 mei ontving de Poolse Parachutisten Brigade 
in Den Haag de Militaire Willems Orde. De onder
scheiding werd in ontvangst genomen door de com
mandant van de Poolse 6 Attack and Assault 
Brigade, de eenheid die de traditie van de oorspron
kelijke Poolse Parachutisten Brigade in ere houdt. 
Generaal Majoor Stanislaw Sosabowski kreeg post- 
huum het Bronzen Kruis. De koningin overhandigde 
de onderscheiding aan de kleinzoons van generaal 
Sosabowski, Michael en Stanislaw. De plechtigheid 
werd in zijn geheel uitgezonden op de Nederlandse 
televisie en alle kranten besteedden er uitgebreid 
aandacht aan.
Veel minder bekend is dat de dag na de uitreiking 
Michael Sosabowski naar Oosterbeek kwam om de 
Bronzen Leeuw in langdurig bruikleen te geven aan 
het Airborne Museum, dit op uitdrukkelijk verzoek 
van de familie.
De onderscheiding is nu tentoongesteld in een zaal, 
die speciaal daarvoor is ingericht.

Dit bedrag moet uiterlijk op 1 oktober binnen zijn bij 
de penningmeester. Aanmeldingen worden behan
deld in volgorde van binnenkomst. Het maximale 
aantal mensen dat aan deze excursie kan deelne
men bedraagt vijftig. Leden van de WAM hebben 
voorrang boven niet-leden. U krijgt alleen bericht 
wanneer u niet mee kan.

Bezoek Lid Britse Hogerhuis
Op 3, 4 en 5 juni jl. bracht Lord D.W.G. Chidgey, Lid 
van het Britse Hogerhuis een bezoek aan Arnhem 
en Oosterbeek. Hij was vergezeld door zijn zoon 
David, die werkzaam is televisiemaker en zij werden 
rondgeleid door Brigadier Frank R. Steer. Lord 
Chidgey is de zoon van Major C.C. ‘Bill’ Chidgey, 
Royal Army Ordnance Corps, die in september 1944 
deelnam aan de Slag om Arnhem. Zijn verhaal is 
vastgelegd door Brigadier Steer in zijn boek ‘Arnhem 
The Fight to Sustain, The Untold Story of the 
Airborne Logisticians’, dat in 2000 verscheen.
Lord Chidgey bracht ook een bezoek aan het Air
borne Museum en was zeer verrast toen bleek dat

9 September:
'60 Jaar THEIRS IS THE GLORY'
Zoals wij reeds in de vorige Nieuwsbrief aankondig- 
den, wordt op 9 september a.s. de nieuwe DVD met 
de film 'Theirs is the Glory' met Nederlandse onder
titeling gepresenteerd. Dit evenement vindt plaats 
in de Concertzaal in Oosterbeek en begint om 
14.00 uur.
Op de DVD zit naast de hoofdfilm ook een docu
mentaire, waarin Angelique Kruger de kijker mee
neemt naar een aantal locaties waar in augustus en 
september 1945 werd gefilmd. De opnamen daar
voor werden de afgelopen maanden gemaakt.
Daarnaast bevat het pakket een klein boekje over de 
geschiedenis van de film en een replica van het alu
minium ticket, dat bij de première op 17 september 
1946 aan de genodigden werd uitgereikt.

Het programma voor zaterdagmiddag 9 september 
ziet er als volgt uit:
13.30 - 14.00 uur: Ontvangst van de bezoekers in de 

Concertzaal.
14.00 - 14.20 uur: Welkomstwoord door Ben Kolster, 

voorzitter van de WAM en een korte inleiding 
over de geschiedenis van de film 'Theirs is the 
Glory’ door Robert Voskuil.

de commandodolk van zijn vader in het museum 
wordt bewaard!
Een foto van Majoor Chidgey komt ook voor op de 
omslag van het nieuwe boek van Frank Steer over de 
geschiedenis van het Royal Army Ordnance Corps, 
getiteld ‘To the Warrior His Arms, The Story of the 
Royal Army Ordnance Corps 1918 - 1993’, dat werd 
uitgegeven door Pen & Sword Military in het 
Verenigd Koninkrijk (ISBN 1 84415 329 0). Het is een 
prachtige uitgave met een groot aantal illustraties. 
Prijs: £ 30.

Nieuwsbrief Waterschap Vallei & Eem
Het Waterschap Vallei & Eem wil de beken in 
Oosterbeek en Doorwerth in hun oorspronkelijke 
staat herstellen. Maar eerst moet een grote hoeveel
heid explosieven uit de Tweede Wereldoorlog wor
den geruimd. Deze explosieven zijn voor het meren
deel afkomstig van de Slag om Arnhem. De rui- 
mingswerkzaamheden worden gedaan door een 
gespecialiseerd bedrijf en vinden deze zomer plaats. 
In haar nieuwsbrief no. 4 van juni 2006 geeft het 
Waterschap een uitgebreide uitleg over de werk
zaamheden aan deze beken. Ook wordt de geschie
denis van de beken en hun omgeving beschreven. 
Het gaat om de Dunobeek, de beek langs de 
Fonteinallee, de Oorsprongbeek, de Spreng op de 
Hemelse Berg en de Gielenbeek. Allemaal beken die 
in het voormalige gevechtsterrein van Oosterbeek 
en omgeving liggen. Vandaar dat de artikelen in 
deze periodiek van het Waterschap ook voor geïnte
resseerden van de Slag om Arnhem interessant zijn. 
Zolang de voorraad strekt is het blad in het Airborne 
Museum gratis te krijgen. Het is ook op te vragen en 
te downloaden op www.wve.nl.
(W.Boersma)
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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.

http://www.wve.nl


Activiteit:Datum:

9 september

3

22 september
28 sept.-l okt.
14 oktober
15 november

Toegankelijk voor 
niet leden: 
ja

ja 
ja 
ja 
ja

14.20 - 14.30 uur: Uitreiking van de eerste exempla
ren van de DVD-box door producent Joop Bal 
aan de burgemeester van Renkum, de heer 
P.M. Bruinooge, en aan de heer Ben van Dillen, 
die als tweejarige kleuter in de film figureert.

14.30- 15.00 uur: Vertoning van de hierboven ge
noemde documentaire.

15.00 - 15.30 uur: Vertoning van het eerste deel van 
'Theirs is the Glory’.

15.30 - 16.00 uur: PAUZE
16.00 -17.00 uur: Vertoning van het tweede deel van 

'Theirs is the Glory’.
17.30 uur: Einde filmmiddag.

60 Jaar film 'THEIRS IS THE GLORY’ 
in de Concertzaal in Oosterbeek 
Social Evening in het Airbome Museum 
Battlefield tour Ardennen
Excursie 'Lonsdale Force', Oosterbeek 
Lezing in restaurant Kleyn Hartensteyn

Georganiseerd 
door:
V.V.A.M.

V.V.A.M.
Airbome Museum
V.V.A.M.
V.V.A.M.

Onderzoek Ist Parachute Battalion 
(1940-1945)
Sinds 16 jaar is Peter Vrolijk (van de Arnhem Battle 
Research Group) bezig met onderzoek naar de 
geschiedenis van het Ist Parachute Battalion in de 
periode 1940-1945. Hij is nu op een punt gekomen 
dat hij de speurtocht wil stopzetten, en beginnen 
met het schrijven van het verhaal. Het doel is de 
publicatie daarvan in boekvorm.
In de loop der jaren hebben behalve Peter ongetwij
feld ook andere mensen contact gehad met vetera
nen van het genoemde onderdeel. En dat geldt 
eveneens voor voormalige militairen die als lid van 
het bataljon ingedeeld waren bij een andere een
heid (‘attached to’), bijvoorbeeld het Royal Army 
Medical Corps, Corps of Royal Engineers, Royal 
Corps of Signals, Royal Regiment of Artillery etc. 
Verhalen van oud-strijders van andere onderdelen 
waarin het Ist Para Bn voorkomt, kunnen ook zeer 
interessant zijn.
Belangrijke ooggetuigen zijn mensen die in septem
ber 1944 aan de Klingelbeekseweg, Zij-Klingel- 
beekseweg, Hesweg of Hulkesteinseweg woonden.
Kortom, Peter is op zoek naar lezers van dit blad die 
bereid zijn om gegevens beschikbaar te stellen voor 
het beoogde boek. Een ieder die denkt een bijdrage 
te kunnen leveren, hoe klein ook, wordt vriendelijk 
verzocht contact op te nemen met Peter Vrolijk, 
Zernikeplaats 276, 3068 ZR Rotterdam 
(peter.vrolijk@planet.nl). Alvast bedankt!

Activiteiten in 2006
Activiteiten die door de V.V.A.M. en het Airbome Museum in de laatste vier maanden van 2006 worden 
georganiseerd:

De toegang tot deze speciale middag is gratis, maar 
men moet zich wel van te voren opgeven, want de 
capaciteit van de Concertzaal is beperkt. Leden van 
de WAM hebben hierbij voorrang. Bij de vorige 
Nieuwsbrief was een formulier bijgesloten waarmee 
u zich kon aanmelden. Heeft u dat gedaan, dan 
staat u al genoteerd als bezoeker en hoeft u niets 
meer te doen. Andere belangstellenden kunnen zich 
opgeven door het sturen van een e-mail naar 
info@slagomarnhem.com, of door het sturen van 
een briefje naar BAL audiovisuele communicatie, 
Antwoordnummer 105, 6860 WB Oosterbeek. De 
uiterste aanmeldingsdatum is 1 september. De
genen die zich hebben opgegeven krijgen voor 
5 september de gratis toegangskaarten opgestuurd.

Wanneer de belangstelling voor deze speciale ver
toning zo groot is dat niet iedereen die zich heeft 
opgegeven die middag een plaats kan krijgen, dan 
wordt het programma (behalve de uitreiking van 
de eerste exemplaren) 's avonds herhaald. Het pro
gramma begint dan om 19.30 uur. De mensen die 
zich hebben opgegeven, maar waarvoor ’s middags 
geen plaats is, ontvangen bericht dat zij ’s avonds 
welkom zijn.
De filmvertoningen op 9 september worden georga
niseerd door BAL audiovisuele communicatie uit 
Oosterbeek in samenwerking met de Vereniging 
Vrienden Airborne Museum. Voor nadere informatie 
zie website www.slagomarnhem.com.Voor telefoni
sche informatie kunt u terecht bij BAL audiovisuele 
communicatie in Oosterbeek, telefoon 026-3391588 
of 06-51322677.
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4 mei 2006. Joop Bal maakt opnamen op de Rijnbrug in 
Arnhem voor de documentaire over de geschiedenis van 
de film Theirs is the Glory.
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Gesneuvelde militair na 62 jaar 
niet meer 'onbekend'
In 1984 werden op de hoek Benedendorpsweg/ 
Veerweg in Oosterbeek de resten gevonden van een 
onbekende militair. In zijn graf lag een baret met een 
embleem van de Royal Engineers. Daarom begonnen 
de experts van de gravendienst van de Koninklijke 
Landmacht met het zoeken naar overeenkomsten 
tussen het gebit van deze onbekende soldaat en 
tandartsenkaarten van vermisten van de genie. Er 
bleken echter geen overeenkomsten te vinden. 
Daarom werden de stoffelijke resten uiteindelijk in 
1989 op de Airborne Begraafplaats begraven als 
onbekende militair van de Royal Engineers. Toen de 
gravendienst in 2004 bezig was met een onderzoek 
naar vermisten van het Border Regiment, werden de 
ook de gebitsgegevens van de in 1984 gevonden mili
tair nog eens bekeken. Hierbij bleek dat de onbeken
de man had behoord tot het Border Regiment en dat 
zijn naam Edward Hartley was. De baretspeld van de 
genie was dus waarschijnlijk bij toeval in het veld- 
graf terecht gekomen.
Door middel van oproepen in Britse kranten werd 
vervolgens gezocht naar nabestaanden van Lance 
Sergeant Hartley en daarop werd gereageerd door 
zijn dochter Patricia Summers-Hartley. Zij, haar man 
en hun twee dochters waren op 15 juni jl. aanwezig 
bij de indrukwekkende plechtigheid op de Airborne 
Begraafplaats, waarbij de nieuwe grafsteen van 
Edward Hartley, nu met zijn naam, werd ingewijd.

Redactieadres: Utrechteseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, 
e-mail: wam@airbornemuseum.org 
Penningmeester/ledenadministratie: Frits Miedema, 
telefoon (026) 333 64 76, e-mail: fymiedema@planet.nl 
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse 
nummers: Chris van Roekel, Oosterbeek.
Vormgeving: Hildebrand DTP, Wageningen. 
Druk: Drukkerij Verweij Wageningen B.V.

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232,6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airborne Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Telefoon museum: (026) 333 77 10
Redactie: drs. R.P.G.A, Voskuil en W. Boersma

Boekje 'Rondleiding langs de 
Betuwse slagvelden van 1944-1945'
Op 29 en 30 april organiseerde de vereniging 'Living 
History Screaming Ducks’ een groots bevrijdings
feest in Hemmen in de Betuwe. Ter gelegenheid 
hiervan hebben zij een boekje uitgegeven met een 
beschrijving van een battlefieldtour door de Betuwe. 
De Betuwe was in 1944 en 1945 het slagveld van 
Polen, Amerikanen, Britten, Belgen, Canadezen en 
natuurlijk Duitsers. De tour doet een aantal plaat
sen aan waar felle gevechten zijn geleverd. Het eer
ste deel gaat vanuit Hemmen naar Opheusden, 
waar in oktober 1944 eenheden van de 101e US 
Airborne Divisie slag leverden tegen 363e Volks- 
grenadierdivisie. In april 1945 werd Opheusden be
vrijd door de Belgen en Canadezen. Vervolgens gaat 
de route via Doodewaard en Slijk-Ewijk naar 
Oosterhout. Daarna over de Waaldijk naar Lent, 
waar het 504e Parachute Infantry Regiment de Waal 
overstak. Dan via Bemmel naar Eist en vandaar 
naar Driel via de Rijndijk naar Heteren, Randwijk,

Zetten en Hemmen. Daar eindigt de tour.
Het boekje geeft een routebeschrijving met kaartjes. 
Hoewel klein van formaat, zijn deze duidelijk 
genoeg om de weg te kunnen vinden Van diverse 
plaatsen onderweg wordt aangegeven wat er 
gebeurt is. Jammer genoeg is veel informatie wegge
laten. Bij Driel is bijvoorbeeld het voormalige hoofd
kwartier van generaal Sosabowski aan de Molen
straat niet in de route opgenomen. Het landgoed 
Schoonderlogt wordt wel beschreven als hoofd
kwartier van het 506e Parachute Infantry Regiment, 
maar het is niet in de route opgenomen. Zo zijn er 
nog wel wat plaatsen op te noemen, maar de schrij
vers hebben duidelijk een keus moeten maken. De 
ruimte die nu wordt ingenomen door enkele lange 
citaten uit boeken had men beter kunnen besteden 
aan meer beschrijvingen van plaatsen onderweg. 
Toch is het een goede gids over een grotendeels ver
geten slagveld.
De strijd in de Betuwe heeft altijd in de schaduw 
van de Slag om Arnhem gestaan. Het is de verdien
ste van de Living History Vereniging Screaming 
Ducks dat zij geïnteresseerden nu kennis laten 
maken met een van de gebieden in Nederland die 
het zwaarst onder de oorlog geleden hebben. Ook 
voor de geïnteresseerden in de Slag om Arnhem is 
er in de Betuwe nog veel te ontdekken.
‘Rondleidingen langs de Betuwse slagvelden van 
1944-1945’ werd samengesteld door J. Derksen, 
C. Jansen en A. van Aggelen. Het werd in 2006 uitge
geven door de Screaming Ducks LHA. Het boekje telt 
101 pagina’s en is geïllustreerd met foto’s en kaartjes. 
Zie ook de website www.screamingducks.com. Het 
boekje is te koop in het Airborne Museum.
Prijs € 10. (W. Boersma)

15 Juni 2006. Patricia Summers-Hartley (links) poseert 
met haar twee dochters bij het graf van haar vader 
Edward Hartley.
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Airborne Herdenkingen 2006
De herdenking van de Slag om Arnhem werd ook dit 
jaar weer bijgewoond door een groot aantal belang
stellenden uit binnen- en buitenland. Speciaal was 
de aanwezigheid van delegaties uit het Poolse Debno 
en het Duitse Dachau. Naast de vertrouwde program
ma onderdelen waren er bijzondere bijeenkomsten, 
zoals de zeer geslaagde conferentie 'Bridge to the 
Future’, die op vrijdag 15 september werd gehouden 
in hotel de Bilderberg en de onthulling van verschil
lende nieuwe monumenten.

Monument voor de RAF onthuld
Op vrijdagmiddag 15 september werd bij het Air- 
bome Museum onder grote belangstelling een nieuw

As bijzettingen
Op vrijdag 15 september jl. werd de as van twee 
Arnhem-veteranen, die onlangs zijn overleden, bij
gezet op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. 
Het betrof hier soldaat Ronald William Deacon, 
A-Company, !Oth Parachute Battalion en korporaal 
Don Hardman, A-Company, 3rd Parachute Battalion. 
Beide plechtigheden werden geleid door The 
Reverend Dr. Jeff Cuttell.

Schrijver van boek 'King Kong’ te gast
Op vrijdagavond 15 november a.s. zal de bekende 
Nederlandse schrijver Tomas Ross te gast zijn bij de 
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum. Op 
die avond zal hij in de bovenzaal van restaurant 
Kleyn Hartensten vertellen over zijn nieuwe boek 
‘King Kong’. Dit boek is het derde deel van de trilo
gie ‘Voor Koningin en Vaderland’, waarin Ross een 
beeld geeft van Nederland in de TWeede Wereld
oorlog.. Hij maakt daarbij gebruik van een stijl die 
wel ‘faction’ wordt genoemd, dat wil zeggen een 
combinatie van ‘facts’ en ‘fiction’. Hij vermengt 
ware en verzonnen gebeurtenissen en verwerkt die 
tot een roman. In dit derde deel staat de geschiede
nis van ‘het verraad' van de Slag om Arnhem door 
de dubbelspion Chris Lindemans, alias King Kong, 
centraal.
Tomas Ross zal worden geïnterviewd door Ben 
Kolster, voorzitter van de WAM, die in het dagelijks 
leven werkzaam is bij de Nederlandse radio.
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15 september 2006. Burgemeester P.M. Bruinooge van 
Renkum feliciteert Alan Hartley met het nieuwe monu
ment voor de RAF, dat een plaats heeft gekregen voor het 
Airborne Museum. Alan Hartley nam het initiatief voor 
dit monument en verzamelde de benodigde fondsen.
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monument onthuld ter nagedachtenis aan de geal
lieerde vliegtuigbemanningen, die tijdens de Slag om 
Arnhem omkwamen.
Het monument werd onthuld door mevrouw Buckley, 
de heer Tïpping (namens 271 Squadron), de heer 
Sherriff (namens het Parachute Regiment) en de heer 
Pattison (namens 512 Squadron).
Na de plechtigheid volgde een ‘flypast’ van een 
Dakota en twee Harvards.
Het monument is een initiatief van Alan Hartley, die 
in 1944 werkzaam was als technicus bij de RAF op de 
basis Down Ampney. Hij verzamelde de nodige fond
sen en Frans Ammerlaan en Andries Hoekstra van de 
Market Garden Foundation hielpen hem met de rea
lisatie van het project.
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Na afloop van het interview is er gelegenheid om 
het boek aan te schaffen en te laten signeren. 'King 
Kong’ werd uitgegeven bij De Bezige Bij en kost 
€ 18,50.
De avond begint om 20.00 uur. De toegangprijs 
bedraagt € 3,- en daarbij is een kopje koffie of thee 
inbegrepen.

60 Jaar 'THEIRS IS THE GLORY'
De presentatie van de nieuwe DVD-box met de film 
'Theirs is the Glory’ op zaterdag 9 september in de 
Concertzaal in Oosterbeek is een groot succes 
geworden. Zowel de middag als de avondvoorstel
ling waren ‘uitverkocht’. In totaal kwamen die dag 
ongeveer 500 mensen naar de film kijken.
’s Middags werden door producent Joop Bal de eer
ste twee exemplaren van het DVD-box uitgereikt 
aan de burgemeester van de gemeente Renkum, de 
heer P.M. Bruinooge en aan Ben van Dillen. Ben 
komt als tweejarig jongetje voor in de film.
Voor de Concertzaal stonden die dag historische 
voertuigen van de vereniging ‘Airborne Battle 
Wheels’ en er lag materiaal, zoals dat in 1944 werd 
gebruikt door de Britse Airborne troepen.
Op de DVD zit naast de hoofdfilm een korte docu
mentaire over een aantal locaties waar de film in 
1945 werd opgenomen. Daarnaast bevat het pakket 
een boekje over de geschiedenis van de film (in het

de generaal. Dit 
i van de generaal,

Bestuurslid WAM
vertrekt naar Afghanistan
Op 6 september jl. is ons bestuurslid Gerard Gijs- 
bertsen vertrokken naar Afghanistan.
Hij zal daar vier maanden blijven. Als beroepsoffi
cier bij de Koninklijke Landmacht maakt hij deel uit 
van de ISAF, de ‘International Security and Assist- 
ance Force'.
Hij is gestationeerd op Kandahar Air Field, waar een 
reusachting militair kamp is ingericht voor de inter
nationale troepenmacht.
Wij wensen Gerard het allerbeste en hopen dat hij 
begin volgend jaar weer behouden naar Nederland 
terugkeert.

Een nieuwe voorzitter voor 
het stichtingsbestuur
De Stichting Airborne Museum heeft sinds afge
lopen april een nieuwe voorzitter. Het is de heer 
Driekus Heij, uit Heelsum. De heer Heij heeft een 
carrière achter de rug als officier bij de Koninklijke 
Marine. Momenteel is hij rentmeester van een aan
tal landgoederen in onze omgeving. Hij heeft ruime 
bestuurlijke ervaring bij verschillende verenigingen 
en stichtingen. Persoonlijke herinneringen aan de 
Slag om Amhem heeft hij, zoals hij zelf zei slechts 
‘als kleuter in Ede, toen de vliegtuigen met veel 
kabaal laag kwamen overvliegen’. De heer Heij zal 
zich, samen met de andere leden van het stich
tingsbestuur, intensief gaan bezig houden met de 
begeleiding van de moderniseringsplannen voor het 
Airborne Museum.

Nederlands en in het Engels) en een replica van het 
aluminium ticket, dat bij de première op 17 septem
ber 1946 aan de genodigden werd uitgereikt.
Het DVD-pakket is verkrijgbaar in het Airborne 
Museum, maar kan ook rechtstreeks worden besteld 
bij Bal Audiovisuele Communicatie, Rozensteeg 1, 
6862 DH Oosterbeek telefoon 026-3391588 of 
06-51322677. De prijs bedraagt € 38,50. Bestellingen 
zijn ook mogelijk via de website www.slagomarn- 
hem.com.

Monument voor
Generaal Sosabowski
Bij de afgelopen Airborne Herdenking werd speciale 
aandacht besteed aan het eerherstel van Generaal 
Stanislaw Sosabowski en zijn Poolse Parachutisten 
Brigade.
Op zaterdagmiddag 16 september werd-r--------- ----- l op het
Polenplein in Driel een nieuw monument onthuld 
met een bronzen beeltenis van < 
gebeurde door de achter-kleinzoon 
Dr. Hal Sosabowski.
Het initiatief voor dit monument was afkomstig van 
twee Britse ex-officieren, Sir Brian Urquhart en Tony 
Hibbert, die beiden een rol hebben gespeeld bij de 
Slag om Arnhem en de voorbereiding van die opera-

Werkgroepen voor 
modernisering museum
In het kader van de plannen voor de modernisering 
van het Airborne Museum, heeft directeur Frans 
Smolders een aantal werkgroepen in het leven 
geroepen, die plannen en ideeën moeten aandragen 
voor de nieuwe inrichting. De werkgroepen zijn 
voorlopig ingedeeld naar de volgende thema’s:
1. ‘Van landing tot brug’ (ondergrondse uitbreiding),
2. 'Militaire strategie’, 3. 'Hall of Remembrance’ (de 
hoofdpersonen, de Roll of Honour, de begraafplaats 
en de herdenkingen), 4. ‘Oorlogsverslaggeving' (Pers 
en Propaganda), 5. ‘Reddeloos’ (de ommekeer in de 
Slag, de Perimeter, Hartenstein en de Polen), 6. ‘Na 
de Slag’ (militairen en burgers, evacuatie, vluchte
lingen en terugkeer).
Op maandagavond 25 september kwamen de leden 
van de werkgroepen voor het eerst bijeen in het 
Airborne Museum, alwaar Frans Smolders uitleg gaf 
over de rol van de werkgroepen in het samenstellen 
van het 'Inhoudelijk inrichtingsplan’.
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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 burge
meester Bruinooge en aan Ben van Dillen.

http://www.slagomarn-hem.com
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Westerbouwing. Daar eerde de gemeente Renkum 
Generaal Sosabowski en zijn brigade met de onthul
ling van een informatiebord en een naambord. Dit 
gebied kreeg de naam ‘Sosabowski Waard’, als her
innering aan de inzet van de Poolse Brigade. Enkele 
honderden meters stroomopwaarts van het Drielse 
veer waren in de nachten van 22 en 23 september 
ca. 250 Poolse parachutisten onder hevig Duits vuur 
vanuit Driel de Rijn overgestoken om de Britten in 
Oosterbeek te versterken.

16 september 2006. Tony Hibbert en Sir Brian Urquhart 
in gedachten verzonken bij de onthulling van het monu
ment voor generaal Sosabowski.
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tie. Majoor Brian Urquhart was in september 1944 
inlichtingen officier bij het hoofdkwartier van gene
raal Brownings Ist Airborne Corps. In tegenstelling 
tot veel van zijn collega officieren was hij er niet van 
overtuigd dat operatie Market Garden een succes 
zou worden. Hij had informatie ontvangen dat zich 
relatief sterke Duitse tankeenheden in de buurt van 
Arnhem bevonden. De resultaten van een door hem 
aangevraagde verkenningsmissie in de buurt van 
Arnhem, enkele dagen voor 17 september, gaven 
hem gelijk: op de luchtfoto’s waren Duitse pantser
voertuigen zichtbaar. Toen hij naar aanleiding van 
deze informatie sterk bij Browning aandrong op een 
heroverweging van het operatieplan, werd hij op 
ziekteverlof gestuurd. Zijn kritiek op het plan werd, 
evenals die van generaal Sosabowski, niet op prijs 
gesteld. ‘Market Garden’ moest doorgaan.
Tony Hibbert was in september 1944 Brigade Major 
bij het hoofdkwartier van Ist Parachute Brigade en 
vocht bij de Arnhemse verkeersbrug. Beide ex-officie- 
ren wilden met hun initiatief duidelijk maken dat de 
Britse Airbome troepen grote waardering en bewon
dering hebben gehad voor generaal Sosabowski en 
zijn brigade.
Het geld voor dit gedenkteken werd bijeengebracht 
door een groot aantal Arnhem-veteranen.
Een dag ervoor, op vrijdag 15 september, was er een 
plechtigheid bij het Drielse Veer, onderaan de

Weekend voor Britse leden in 2007
Naar aanleiding van plannen voor een weekend in 
2007 voor leden van de WAM uit het Verenigd 
Koninkrijk, ontvingen wij van Niall Cherry we het 
onderstaande bericht.
Uit een kleine enquête is gebleken dat het meren
deel van de deelnemers een voorkeur heeft voor het 
weekend van 16/17 juni 2007. Het programma 
begint vrijdagmiddag 15 juni om 14.00 uur en ein
digt zondagmiddag 17 juni.
In augustus ben ik in Holland geweest en heb van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om met onze 
Nederlandse vrienden het een en ander te regelen. 
Bovendien kon ik ook nog wat onderzoek doen, 
waarbij ik nieuw materiaal heb gevonden dat moge
lijk kan worden gebruikt bij de wandeling in het 
noordelijk deel van de Perimeter op vrijdagmiddag. 
Op zaterdag lopen we door het westelijk, zuidelijke 
en oostelijk deel van de Perimeter en op zondag 
worden we vervoerd in voertuigen uit Wereld
oorlog II.
Het is mogelijk dat zaterdag en zondag voor lunch
pakketten wordt gezorgd. Hiervoor zal een paar 
Euros worden gevraagd, evenals voor de benzine 
voor de historische voertuigen op zondag.
Wanneer iemand wensen heeft om speciale plaat
sen te bezoeken, kan er kontakt met mij worden 
opgenomen.
Tenslotte een zeer belangrijk punt. De data liggen 
nu vast en de tour is in principe volgeboekt. Mocht 
u besluiten om toch niet mee te gaan, laat u dat mij 
dan zo spoedig mogelijk weten. Bij geen bericht ga 
ik er van uit dat degeen die zich hebben opgegeven 
meegaan.

16 september 2006. Het nieuwe monument voor generaal 
Stanislaw Sosabowski op het Polenplein in Driel.
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Nieuws van Niall
Ik maak onze leden in het Verenigd Koninkrijk er op 
attent dat op 1 januari 2007 het lidmaatschapsgeld 
van de WAM wordt verhoogd. Vanaf die datum kost 
een gezinslidmaatschap £ 16 en een individueel lid
maatschap £ 13. Veteranen, die bij Arnhem hebben 
gevochten, betalen £ 1.

Redactieadres: Utrechteseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, 
e-mail: wam@airbornemuseum.org 
Penningmeester/ledenadministratie: Frits Miedema, 
telefoon (026) 333 64 76, e-mail: fymiedema@planet.nl 
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse 
nummers: Chris van Roekel, Oosterbeek.
Vormgeving: Hildebrand DTP, Wageningen. 
Druk: Drukkerij Verweij Wageningen B.V.

Ministory
De Ministory bij deze Nieuwsbrief is deze keer 
afkomstig van een van onze wat oudere leden. 
Mevrouw Bollee - Bégram van Eeten uit Hilversum 
besloot onlangs op 83-jarige leeftijd haar herinne
ringen aan de periode rond de Slag om Arnhem op 
te schrijven en die aan de redactie aan te bieden. 
Het spreekt vanzelf dat we haar verhaal met veel 
genoegen plaatsen. Verhalen van burgers, die zelf de 
Slag om Amhem van nabij hebben meegemaakt, 
geven ons vaak een goed beeld hoe mensen in die 
turbulente dagen wisten te ‘overleven’.

Nogmaals de CD-Rom met Ministeries
Omdat er af en toe wordt gevraagd naar oude 
ministeries en niet alle nummers meer in voorraad 
zijn, heeft een van onze leden ze enige tijd geleden 
allemaal gescanned en ze op een CD-Rom gezet. Die 
CD-Rom kan worden besteld. Bij het bestuur is 
intussen de vraag binnengekomen of auteurs in 
hun eigen ministories alsnog wijzigingen en/of aan
vullingen zouden kunnen aanbrengen. Het bestuur 
is van mening dat dit inderdaad mogelijk moet zijn. 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunnen worden 
gestuurd naar de secretaris van de WAM. De slui
tingsdatum hiervoor is 1 februari 2007.

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airborne Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Amhem.
Telefoon museum: (026) 333 77 10
Redactie: drs. R.P.G.A. Voskuil en W. Boersma

Het boekje telt 54 pagina’s en is geïllustreerd met 
foto’s, kaarten en tekeningen. Het werd door de 
auteurs uitgegeven in samenwerking met de WAM 
en het is te koop bij het Airborne Museum in 
Oosterbeek, De prijs bedraagt € 8,95. Het kan ook 
worden besteld en opgestuurd tegen een meerprijs 
van € 1,25.

'Bruintje Beer bij Arnhem'
Naast de grote luchtlandingsoperatie in september 
1944, die resulteerde in de Slag om Arnhem, zijn er 
in die dagen in dat kader ook minder bekende acties 
uitgevoerd. Deze hebben tot nog toe weinig aan
dacht gekregen en zijn in het algemeen nauwelijks 
bestudeerd. Een van deze acties was de inzet van 
‘dummy parachutisten’ in de nacht van 17 op 18 
september 1944.
Philip Reinders van de Arnhem Battle Research 
Group en Wybo Boersma, oud-directeur van het 
Airborne Museum, hebben in de afgelopen jaren dit 
aspect van de Slag om Amhem onderzocht en het 
resultaat samengevat in een publicatie. Deze is geti
teld ‘Bruintje Beer bij Amhem, het gebruik van 
dummy parachutisten voor, tijdens en na de Slag 
om Arnhem’. Onder de codenamen Market Garden I, 
II en II werden in de nacht van 17 op 18 september 
1944 vanuit Britse vliegtuigen dummy parachu
tisten uitgeworpen boven Emmerich (Duitsland), 
Zaltbommel en Boskoop.
Al tijdens de operaties op Sicilië en in Normandië 
hadden de Geallieerden geprobeerd de Duitsers te 
misleiden door poppen aan parachutes te droppen. 
Men veronderstelde dat de Duitsers eenheden zou
den inzetten om deze ‘parachutisten' te bestrijden. 
Of dit tijdens de Slag om Arnhem enig effect heeft 
gehad valt te betwijfelen. In ieder geval maken de 
Duitsers geen melding van deze poppen, die van de 
Britten de codenaam ‘Rupert’ hadden gekregen. 
Rupert was de naam van de beer die de hoofdrol 
speelt in de stripboeken van de Britse schrijfster 
MaryTourtel. In haar in Nederland uitgeven boeken 
heet deze hoofdfiguur Bruintje Beer.
De samenstellers van deze nieuwe publicatie hebben 
veel wetenswaardigheden naar boven gehaald, zowel 
op technisch gebied als over de inzet van Rupert.
Van de dummies, die ten tijde van de Slag om 
Arnhem zijn gedropt, zijn er helaas, voor zover 
bekend, maar twee bewaard gebleven.
Het eerste exemplaar van het boekje 'Bruintje Beer 
bij Amhem’ werd donderdag 7 september jl. aange
boden aan de voorzitter van de Stichting Airborne 
Museum, de heer D. Heij.
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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’

mailto:wam@airbornemuseum.org
mailto:fymiedema@planet.nl
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Tijdens de 'Lonsdale wandeling’ op 14 oktober van het 
vorig jaar geeft. Chris van Roekel in de tuin achter zijn 
huis uitleg over de verdediging van de oostzijde van de 
Perimeter.

Vier miljoen voor modernisering 
Airborne Museum
De Provinciale Staten van Gelderland hebben 1 
november van het afgelopen jaar besloten dat zij 
vier miljoen Euro gaan reserveren voor de verbou
wing van het Airbome Museum. Dit bedrag is afkom
stig uit extra NUON-dividend over het jaar 2005. In 
totaal is ca. 5.5 miljoen Euro nodig voor het moder- 
niseringsproject en met deze toezegging van vier 
miljoen is nu het grootste deel binnen. Voor de over
blijvende 1.5 miljoen wordt een beroep gedaan op 
grote sponsors en op verschillende cultuurfondsen. 
Nu een groot deel van het benodigde bedrag is toe
gezegd, kan worden begonnen met het uitwerken 
van de ontwerpschetsen en het voorbereiden van de 
bouwaanvraag.
In 2008 moet worden gestart met de daadwerkelijke 
bouw en men hoopt het museum dan in 2009 te 
heropenen. Dat is het jaar waarin het Airborne 
Museum zestig jaar bestaat en waarin de 65e her
denking van de Slag om Arnhem plaats vindt.

Social Evening op 25 april a.s.
Op woensdagavond 25 april organiseert de WAM in 
de bovenzaal van het restaurant Kleyn Hartensteyn

O 
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Veel belangstelling 
voor 'Lonsdale-excursie' in 
het Oosterbeekse Benedendorp
Eigenlijk was het maximale aantal deelnemers voor 
de thema-excursie over de Lonsdale Force op 14 okto
ber jl. op vijftig gesteld. Maar toen zich uiteindelijk 
meer dan 80 mensen hadden aangemeld, werd beslo
ten niet met twee, maar met drie groepen de route te 
lopen. Als gidsen traden op Robert Voskuil, Wybo 
Boersma en Jaap Korsloot.
De deelnemers werden ontvangen in de Oude Kerk, 
waar de cateringgroep van restaurant Schoonoord 
voor koffie en thee zorgde. In de kerk gaf Robert 
Voskuil eerst een korte presentatie over het gebied. 
Daarna werden gedeelten uit de film 'Theirs is the 
Glory’ vertoond, die in 1945 waren opgenomen in en 
rond de Oude Kerk. Daarbij was ook de beroemde 
speech van Lonsdale en na 61 jaar klonk zijn luide 
stem weer in de Oude Kerk! Hierna volgde de wande
ling door de zuidoostelijke sector van de Perimeter.
Tijdens de thema-excursie gaf Chris van Roekel voor 
iedere groep een uitgebreide uitleg over de mortierop- 
stelling die had gestaan op de diep gelegen binnen
plaats achter de voormalige smederij van Breman. 
Foto's van de 'Londsdale wandeling' staan op de web
site van de WAM. Wanneer u op die site ‘audio en 
video’ aanklikt, dan kunt u ook een aantal korte frag
menten bekijken van de videofilm die tijdens de excur
sie is opgenomen. U komt op de site van de WAM door 
eerst naar de site van het Airbome Museum te gaan en 
vervolgens ‘Vrienden’ aan te klikken.

Social Evening op 2 maart a.s.
Op vrijdag 2 maart a.s zal in het Airborne Museum 
weer een ‘traditionele’ Social Evening worden 
gehouden. Er zal speciale aandacht worden besteed 
aan de bij Arnhem gebruikte zweefvliegtuigen. De 
bibliotheek, het archief en het depot zijn open voor 
bezoekers.
De avond begint om 19.30 uur en wordt afgesloten 
om ca. 10.00 uur. De organisatie van deze avond is in 
handen van Bart van Genderen.
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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.

in Oosterbeek een Social Evening met een speciaal 
thema. Ons lid Frans Vossenaar zal die avond wat 
vertellen over zijn onderzoek naar de lotgevallen 
van de Britse parachutist Leslie Cook. Cook diende 
in september 1944 bij de Ist Airlanding Anti-Tank 
Battery. Volgens de officiële bronnen sneuvelde hij 
op 20 september 1944, maar heeft hij geen bekend 
graf. Zijn zuster, Mrs. Jenny Good, tracht al vanaf 
1984 een antwoord te vinden op de vraag wat er in 
september 1944 met haar broer Leslie is gebeurd. 
Naar aanleiding van een oproep van Jenny op inter
net, heeft Frans Vossenaar zich de afgelopen jaren 
in dit geval verdiept. Maar ondanks veel onderzoek 
kan nog steeds geen definitief uitsluitsel worden 
gegeven over de plaats waar Leslie Cook is gesneu
veld en de omstandigheden waaronder dit plaats 
vond. Frans Vossenaar heeft inmiddels wel een the
orie ontwikkeld en hij wil zijn ideeën die avond aan 
de aanwezige leden voorleggen ter analyse. De 
avond in Kleyn Hartensteyn begint om 20.00 uur.

Foto's van Arnhemse Rijnbrug 
uit 1944 gevraagd
Het Gelders Archief in Arnhem is op zoek naar foto’s 
van de verkeersbrug in Arnhem, die zijn genomen 
tussen december 1943 en 17 september 1944. 
Hoewel het wat vreemd klinkt, zijn er maar enkele 
foto’s van de brug uit die periode bekend. Bij de

Jaarvergadering
De 27e Algemene Ledenvergadering, tevens jaarver
gadering van de Vereniging Vrienden van het 
Airborne Museum zal worden gehouden op zater
dag 31 maart 2007 in de Concertzaal, Rozensteeg 3 
te Oosterbeek, aanvang 14.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
Opening
Notulen Algemene Ledenvergadering 8 april 2006 
Algemeen Verslag 2006 
Financieel Verslag 2006
Begroting 2007
Verslag Kascommissie
Benoeming reservelid Kascommissie
Rondvraag
Sluiting
Ad 3 en 4: Het Algemeen Verslag en het Financieel 
Verslag krijgt u bij binnenkomst en het Verslag van 
de kascommissie ligt een half uur voor de aanvang 
van de vergadering ter inzage bij de ingang van de 
zaal. U kunt het Algemeen Verslag en het Financieel 
Verslag ook aanvragen bij de Penningmeester door 
een aan uzelf gerichte envelop met een postzegel 
van 44 Eurocent in een andere envelop te doen, en 
die op te sturen naar de heer F. Miedema, Woudstra- 
laan 24, 6862 XE Oosterbeek. Het Algemeen Verslag 
zal vanaf twee weken voor de vergadering ook op de 
website te lezen zijn.
Na afloop van de vergadering worden drie films 
gedraaid over de training van Britse luchtlan
dingstroepen tijdens en kort na de Tweede Wereld
oorlog. Dit zijn: ‘Paratroops’ uit 1942, Airborne 
Assault' uit 1945 en ‘Pegasus: the story of Airborne 
Forces’ uit 1950.

Duitse inval in Nederland in mei 1940, werd de 
Rijnbrug in Arnhem door Nederlandse troepen 
opgeblazen. In 1943 werd de brug herbouwd en op 
21 december van dat jaar in gebruik genomen. Door 
gebrek aan fotomateriaal werd er door burgers in 
die tijd nog maar weinig gefotografeerd. Het zijn 
vooral de luchtfoto’s, die in de weken voor 17 sep
tember 1944 door de geallieerde luchtmacht zijn 
gemaakt, die een beeld geven van de brug en omge
ving vlak voor de slag. Mocht u beschikken grondfo- 
to’s uit die periode, neemt u dan contact op met 
Geert Maassen op het Gelders Archief in Arnhem.
E-mail: g.maassen@geldersarchief.nl.

Expositie over dagboeken 
van joods meisje
Op 21 december jl. werd in het Airborne Museum 
een kleine expositie geopend met de titel 'Rosé 
Jacobs, de roos die nooit bloeide’. Rosé Jacobs was 
een joods Duits meisje dat in 1938 met haar familie 
naar Nederland vluchtte. Toen ook hier de oorlog 
uitbrak, dook de familie Jacobs onder in Nijmegen 
en Beek-Ubbergen. Rosé hield jarenlang een dag
boek bij. Dit is een aangrijpend verslag van een 
gekooid leven van een jong meisje dat jarenlang 
opgesloten zat. Enkele maanden voor de bevrijding 
van Nederland kwam zij door een bomscherf om 
het leven. De expositie duurt tot 1 april van dit jaar.

Expositie 'De verloren slag’
De jaarlijkse expositie in het Airborne Museum 
heeft deze keer als onderwerp: de mislukte door
braak bij Onderlangs en Bovenover in Arnhem op 18 
en 19 september 1944. Centraal staan daarbij de 
gevechten op deze wegen, in de wijk Lombok en 
rond het St.Elisabeth Gasthuis.
Nadat aanvankelijk het le en het 3e parachutisten
bataljon tevergeefs hadden geprobeerd de eenhe
den bij de Rijnbrug te bereiken, werd op 19 septem
ber nogmaals een poging gedaan om door te breken. 
Nu weiden het le en het 3e bataljon ondersteund 
door het 11® parachutistenbataljon en het 2® batal
jon van het South Staffordshire Regiment. Ook deze 
poging mislukte, waarna de overlevenden zich 
terugtrokken op Oosterbeek. De Britten bij de Rijn-
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Zestig jaar geleden werd 
KLM toestel ■Arnhem' gedoopt
In 1946 schafte de KLM een aantal nieuwe vliegtuigen 
van het type Lockheed Constellation aan. Deze 
waren nodig voor de vluchten naar Amerika en naar 
het voormalig Nederlands-Indië (het huidige 
Indonesië). Men besloot het eerste toestel 'Arnhem’ 
te noemen, als herinnering aan de strijd om die stad. 
Generaal R.E. Urquhart doopte het toestel op 18 sep
tember 1946.
Iedere passagier die met deze Constellation vloog,

kreeg een folder met een verklaring waarom men tot 
deze naamgeving was gekomen. Bijzonder is dat het 
vliegtuig nog steeds bestaat. De KLM heeft er vanaf 
10 september 1946 tot 21 juni 1950 mee gevlogen. 
Daarna is het nog bij verschillende vliegmaatschap
pijen in gebruik geweest, om haar vliegende loop
baan te beëindigen in het Aeronautical Museum in 
Brazilië.
Van de doop van de Constellation is op de website 
www.dutch-aviation.nl een kort filmpje te zien. 
‘Historie Years’ aanklikken en daarna doorklikken 
naar 1946. (R.P.F. van Houtum, Arnhem)

Gezocht: Horsa/Hamilcar modificatie- 
plaatjes
Voor een toekomstig artikel ben ik op zoek naar 
mensen die in het bezit zijn van zogenaamde 
Horsa/Hamilcar modificatieplaatjes. Dit zijn kleine 
aluminium plaatjes van ongeveer 5 bij 10 centime-

Niall’s lezing in Aldershot
Op 12 oktober van het vorig jaar hield onze ver
tegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk, Niall 
Cherry, twee lezingen over de Slag om Arnhem in 
het Airborne Forces Museum in Aldershot. De eerste 
voordracht ging over de gevechten in en om de Van 
Limburg Stirumschool. Deze school stond ten tijde 
van de slag aan de oostzijde van de brug in Arnhem 
en werd verdedigd door manschappen van A en B 
Troop van het Ist Parachute Squadron Royal 
Engineers onder bevel van Captain E.M. Mackay en 
door leden van het 9e en HQ peloton en van het 3e 
Parachute Batallion. Aan de hand van foto's en teke
ningen schetste Niall het verloop van de strijd. Na 
de pauze gaf hij een uiteenzetting over de organisa
tie van het Royal Army Medical Corps in een 
Airborne Divisie. Hierbij kwamen zowel de le als de 
6e Airborne Divisie aan bod.
Als afsluiting was er nog een loterij, waarbij leuke 
prijzen waren te winnen. Het was een interessante 
avond, die door ruim 50 mensen werd bezocht.
(Eugène Wijnhoud)

18 september 1946. Onder grote belangstelling doopt 
generaal R.E. Urquhart met een Jles champagne de KLM 
Constellation 'Arnhem’.

brug moesten uiteindelijk op 21 september de strijd 
staken. Het mislukken van de doorbraakpogingen 
op 18 en vooral op 19 september, betekende een 
keerpunt in de Slag om Arnhem.
Met de expositie 'De verloren slag’ wordt geprobeerd 
een beeld te geven van de strijd in dit deel van 
Arnhem. De tentoonstelling, die wordt geopend op 
20 april en duurt tot 28 oktober, wordt begeleid met 
een scholenproject, dat momenteel door de educa
tieve afdeling van het museum wordt ontwikkeld. 
Het is de bedoeling om op 9 juni a.s. een battlefield- 
tour te houden in het voormalige gevechtsgebied 
rond het St. Elisabeth’s Gasthuis. Verdere gegevens 
zullen worden gepubliceerd in het volgende num
mer van de Nieuwsbrief en op de website van de 
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 
Leden die een bijdrage willen leveren aan deze tour, 
kunnen contact opnemen met Wybo Boersma, tele
foon 0318-639633, e-mail: w.boersma@wxs.nl

'Arnhem Aircrew Memorial'
In de vorige Nieuwsbrief maakten wij melding van 
de onthulling van een nieuwe monument voor de 
bemanningen van de geallieerde toestellen die tij
dens de Slag om Arnhem omkwamen. Ons lid Arie 
Jan van Hees uit Eijsden was zo vriendelijk ons nog 
een aantal aanvullende gegevens te sturen.
Hoewel het monument in verschillende publicaties 
kortweg het ’RAF monument’ wordt aangeduid, is 
het gedenkteken niet exclusief voor de Royal Air 
Force. In het verleden heeft de heer Alan Hartley 
inderdaad het initiatief genomen voor het oprichten 
van een 'RAF Monument’. Echter, tijdens de voort
gang van het project kwam de projectgroep, 
bestaande uit Alan Hartley, Frans Ammerlaan van 
de Market Garden Foundation en Arie-Jan van Hees, 
tot de conclusie dat het beter zou zijn om te spreken 
over het 'Arnhem Aircrew Memorial’. Het monu
ment herdenkt namelijk ook de bemanningsleden 
die afkomstig waren uit het Britse Gemenebest, de 
Verenigde Staten van Amerika en andere ‘Allied 
Aircrew’. Wel toont het monument prominent een 
adelaar en het embleem van de RAF (de RAF be
treurde inderdaad de meeste verliezen).
Bij de totstandkoming van dit gedenkteken heeft 
ook de Royal Air Force Association een belangrijke 
rol gespeeld. Gedurende twee jaar heeft Arie-Jan 
van Hees als vertegenwoordiger van de RAFA nauw 
samen gewerkt met Frans Ammerlaan en Luite- 
nant-Kolonel Pijpers van de Koninklijke Luchtmacht 
om dit project tot een succesvol einde te brengen.
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Aanvullingen en wijzigingen zullen op de website van de WAM worden vermeld.
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DE POLEN VAN DPIEL zijn er weer
In 1990 verscheen het boek ‘De Polen van Driel’, 
geschreven door George F. Cholewczynski. De publi
catie, met als ondertitel 'De lste Poolse Onafhanke
lijke Parachutistenbrigade van generaal-majoor 
Stanislaw Sosabowski tijdens de Slag om Arnhem - 
1944’, werd uitgegeven door Lunet in Naarden (Jan 
en Flora Bouman).
Het manuscript van de Amerikaanse auteur was het 
eerste dat de ervaringen van Poolse parachutisten

2 maart
31 maart
14-15 april
25 april
19 mei
26 mei
30 mei - 3 juni
9 juni
22-24 juni

8 september 
27-30 september 
Medio november

Social Evening in het Airborne Museum 
Algemene Ledenvergadering WAM 
Museumweekend
Social Evening in Kleyn Hartensteyn 
Market Garden Excursie I
Boekenbeurs Airbome Museum
Excursie Normandië
Battlefield Tour Onderlangs/Bovenover 
Weekend voor leden uit
het Verenigd Koninkrijk
Market Garden Excursie II
Battlefield Tour Ardennen
Lezing over de Poolse Para Brigade

in Driel en Oosterbeek tijdens operatie Market 
Garden in al zijn details behandelde. De Polen kre
gen zo het boek dat ze verdienen.
Drie jaar later verscheen de oorspronkelijke Engelse 
tekst onder de titel ‘Poles Apart’ bij Sarpedon (New 
York) en Greenhill Books (Londen).
Sinds lang zijn ‘De Polen van Driel’ uitverkocht, maar 
in het jaar waarin generaal Sosabowski en zijn man
nen zo nadrukkelijk in het nieuws kwamen (2006), 
bleken toch nog exemplaren voorradig te zijn. Jan 
Bouman overleed helaas op veel te vroege leeftijd 
aan een ernstige ziekte, en bij het inventariseren van 
zijn nalatenschap kwamen 40 exemplaren van het 
boek boven water. Het Airbome Museum 'Harten- 
stein’ heeft zich er dankbaar over ontfermd, en de 
verkoop inmiddels ter hand genomen.
In de tussentijd werd, op 23 september jl., in 
Warschau ‘Rozdarty Naród : Polska Brygada Spado- 
chronowa w bitwie pod Arnhem’ gepubliceerd. Het 
betreft, u vermoedde het al, de Poolse vertaling van 
het boek van George Cholewczynski.
En zo is de cirkel rond: het begon en eindigt in 
Nederland. 'De Polen van Driel’ telt 152 pagina’s, en 
bevat vele honderden foto’s en andere illustraties. 
Het is verkrijgbaar bij het Airborne Museum in 
Oosterbeek (en nergens anders!), en kost 20 euro. 
Een bestelling kan worden gedaan via 
info@airbomemuseum.com of 026 3337710.
Haast u, want de voorraad is beperkt! 
(Geert Maassen)

Redactieadres: Utrechteseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, 
e-mail: vvam@airbornemuseum.org 
Penningmeester/ledenadministratie: Frits Miedema, 
telefoon (026) 333 64 76, e-mail: fymiedema@planet.nl 
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse 
nummers: Chris van Roekel, Oosterbeek.
Vormgeving: Hildebrand DTP, Wageningen. 
Druk: Drukkerij Verweij Wageningen B.V.

Toegankelijk voor 
niet leden: 
ja 
nee 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
ja 
nee

ja 
ja 
ja

Georganiseerd 
door:
WAM
WAM
Airborne Museum
WAM
Airbome Museum
Airborne Museum
Airbome Museum
WAM
WAM

Airbome Museum
Airbome Museum 
WAM

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airbome Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airbome Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Telefoon museum: (026) 333 77 10
Redactie: drs. R.P.G.A. Voskuil en W. Boersma
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ter met daarop een aan
tal nummers. Ze werden 
in zweeftoestellen ge
monteerd wanneer er 
een modificatie in aan
gebracht was. Bent u in 
het bezit van een of 
meer van deze plaatjes, 
dan vraag ik u vriende
lijk om contact met mij 
op te nemen. Graag zou 
ik van u een duidelijke 
foto en een beschrijving Modificatie plaatje uit een 
van het opschrift op het Horsa zweefvliegtuig. 
plaatje ontvangen. Ook
als u mij aanvullende informatie over uw modifica- 
tieplaatje kunt geven, dan is die natuurlijk meer dan 
welkom. (Jeroen Niels, telefoon 06-27511311, e-mail: 
j.niels2@chello.nl)
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In Memoriam Mieke de Langen
Op 24 januari van dit jaar overleed in Renkum op 
81-jarige leeftijd Mieke de Langen. Mieke was van 
1982 tot 2000 secretaris van de WAM. In die acht
tien jaar heeft zij ongelooflijk veel werk verzet voor 
de vereniging. Niet alleen vervulde ze met grote 
nauwgezetheid het secretariaat, maar ze was ook 
bijna altijd met een verkoopstand aanwezig op 
'Open Dagen’ van Koninklijke Luchtmacht, de 'Dag 
van het Verzet’, de Airborne Wandelmars en de 
Pegasus Wandeltocht. Bij die gelegenheden verkocht

o o
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Opening tentoonstelling
Op 20 april opende de waarnemend burgemeester 
van de gemeente Renkum, de heer E. Klein, in het 
Airbome Museum de tentoonstelling 'De Verloren 
Slag’, over de gevechten op 18 en 19 september 1944 
in de wijk Lombok en bij Onderlangs en Bovenover 
in Arnhem. Met behulp van twee diorama's en een 
groot aantal (meest Duitse) foto’s wordt een beeld 
gegeven van de strijd in dat deel van Arnhem en 
van het lot van de burgers. Thomas van Slooten 
heeft een grote, zeer gedetailleerde kaart gemaakt 
van het gebied, waarop met lampjes de posities van 
de militaire onderdelen op verschillende momenten 
is weergegeven. Zeer instructief is ook het beeld
scherm ('touch screen’), waarop door aanraking 
van een digitale kaart de foto’s van het betreffende 
locatie op het scherm verschijnen. Voor het realise
ren van deze expositie werden Wybo Boersma en 
Roland Boekhorst bijgestaan door een groot aantal 
vrijwilligers. Dit waren de heren P. Barends, H. Boers, 
J. Dijkstra, P.G. Geerts, J. Korsloot, I. Maan, J. Jansen, 
D. Knoop, J. Niels, O. v.d. Vegte. Ook de firma de 
Kleuver werkte mee aan dit project.
Willem de Ruyter leverde het fotowerk en Sanne 
Nicholas ontwikkelde voor deze tentoonstelling 
een speciaal scholenproject. De expositie duurt tot 
16 december van dit jaar.

Wandelexcursie op 9 juni
Zoals we in de vorige Nieuwsbrief vermeldden, orga
niseert de WAM op zaterdagmiddag 9 juni een wan
delexcursie onder leiding van gidsen in het gebied 
van de wijk Lombok, rondom het St. Elisabeths 
Gasthuis en de wegen Onderlangs en Bovenover in 
Arnhem. Als gidsen treden op Wybo Boersma, Robert 
Voskuil en Jaap Korsloot. Deze excursie sluit aan 
bij de expositie ‘De Verloren Slag’ in het Airbome 
Museum.
De battlefield tour begint om 13.30 uur bij het 
buurthuis ’t Huukske in Lombok, Mauritsstraat 22, 
6812 BS, Arnhem en eindigt om 17.00 uur. Vanaf 
13.00 uur is buurthuis ’t Huukske geopend.
De kosten bedragen per deelnemer € 17,50. Hierbij 
is inbegrepen koffie bij aankomst, de rondleiding 
en een gids met achtergrondinformatie en met een 
aantal zeer bijzondere illustraties.
Aanmelding voor 1 juni 2007 door telefonische opga
ve bij het Airborne Museum, telefoon 026-3337710 of 
per mail info@airbornemuseum.com en gelijktijdige 
overmaking van € 17,50 op girorekening 4403641 
t.n.v. Vereniging Vrienden v/h Airborne Museum, 
onder vermelding van 'Battlefield Tour 9 juni’.
De inschrijving vindt plaats in volgorde van binnen
komst van de giro-overschrijvingen. Er zijn in totaal 
75 plaatsen. Alleen als er geen plaats meer is, krijgt 
u bericht.
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren 
contact opnemen met het Airborne Museum in 
Oosterbeek, telefoon 026-3337710 of via de mail 
info@airbornemuseum.com of bij W.Boersma, tele
foon 0318-639633, e-mail: w.boersma@wxs.nl.
Zie ook www.airbomemuseum.org.
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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.
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In Memoriam Jaap Jansen
Op 27 april 2007 is Jaap Jansen, de oudste vrijwilliger 
van het Airborne Museum, op bijna 87-jarige leeftijd 
bij een verkeersongeluk in Oosterbeek om het leven 
gekomen.
Jaap kwam in 1990 bij het museum als vrijwilliger 
om te helpen met het onderhoud van de wapens. 
Als oud adjudant van de Technische Dienst van 
het Nederlandse Leger was zijn kennis en militaire 
ervaring van groot belang voor het museum. Van het 
een kwam het ander en al gauw vormde Jaap met 
Eef Vellinga en later met Roland Boekhorst en Theo 
Diepenbroek de technische dienst van het Airborne 
Museum. Jaap hielp bij het ontwerpen en inrichten 
van veel museumstands voor de Open Dagen van 
de Koninklijke Landmacht, Luchtmacht en Marine. 
Met veel plezier denken we terug aan de z.g. 'Open 
Deur Dagen' bij de Belgische parachutisten in Diest, 
waar Jaap zich als een vis in het water voelde. Aan 
de exposities, die in de loop van de jaren door het 
Museum georganiseerd zijn, heeft Jaap een groot 
aandeel geleverd. Niemand kon vermoeden dat de 
nieuwste expositie in het museum, ‘De verloren 
Slag’ de laatste zou zijn, waaraan Jaap gewerkt 
heeft. Toen de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum in 2000 een Clark Bulldozer voor het 
museum kocht, werd de restauratie onder de tech
nische leiding van Jaap voortvarend uitgevoerd. Met 
behulp van handboeken als leidraad werd de ‘Teddy 
Beer' van het Museum uit elkaar gehaald, schoon 
gemaakt en in het museum weer gemonteerd. Hij 
staat nu als één van de topstukken van de collectie 
opgesteld in het straatdiorama.
In 1940 diende Jaap als dienstplichtig soldaat in 
het Nederlandse leger. Op 17 september 1944 bood 
hij zijn diensten aan de Britse luchtlandingstroe
pen en raakte zo nauw betrokken bij de Slag om

ze allerlei zaken voor het museum en voor de WAM. 
Daarmee haalde ze niet alleen veel geld binnen, 
maar het gaf ook extra bekendheid aan het Airborne 
Museum en de vereniging.
Mieke diende een groot aantal jaren als beroepsof
ficier bij de Koninklijke Luchtmacht. In 1976 was 
zij als Public Relations officier op de vliegbasis 
Deelen nauw betrokken bij de opnamen voor de 
film ‘A Bridge Too Far’. Ze had veel ervaring op het 
gebied van fondsenwerving en samen met Chris 
van Roekel zette zij zich in 1994 in voor het verkrij
gen van gelden voor de renovatie van het Museum. 
Daarbij werd een aanzienlijk bedrag binnengehaald, 
waarmee o.a. een belangrijk deel van het diorama in 
het Airbome Museum van de 75mm Pack Houwitser 
bij de Oude Kerk werd betaald.
Tijdens bestuursvergaderingen had ze altijd een 
duidelijke mening en ze stond bekend om haar 
heldere analyses, waarbij ze meestal geen blad voor 
haar mond nam.
De WAM heeft veel te danken aan Mieke de Langen 
en wij gedenken haar met ere. Haar crematie vond 
plaats op 29 januari.
(Robert Voskuil)

Evening op 2 maart jl. geeft Paul 
, , , ■ J ouer de door hem tentoongestelde

onderdelen van Britse zweefvliegtuigen.

Veel belangstelling voor 
de Social Evening op 2 maart jl.
Meer dan honderd belangstellenden bezochten op 
2 maart jl. de Social Evening in het Airbome Museum. 
Het thema van die avond was het gebruik van zweef
vliegtuigen door de Britse luchtlandingstroepen. Paul 
Hendriks uit Wolfheze, die zich al jaren bezig houdt 
met Britse gliders, hield een lezing over dit onder
werp. Ook had hij een kleine expositie ingericht van 
onderdelen van Britse zweefvliegtuigen, die hij in 
de loop der jaren had gevonden op de voormalige 
landingsterreinen. Het grootste deel van zijn collec
tie wordt momenteel geëxposeerd in het Museum 
Vliegbasis Deelen. Veel mensen maakten gebruik van 
de mogelijkheid om hem vragen te stellen.
Gezien het succes van deze avond is Paul Hendriks 
gevraagd om ook bij de Social Evening voor de leden 
uit het Verenigd Koninkrijk op 15 juni (zie elders in 
dit blad) aanwezig te zijn.

Social Evening met leden 
uit het Verenigd Koninkrijk
Op vrijdagavond 15 juni wordt er een speciale Social 
Evening georganiseerd ter gelegenheid van de komst

Arnhem. Die dagen hebben een grote invloed op 
zijn leven gehad. Nooit verveelden zijn verhalen, 
hoe vaak al gehoord, over de Slag om Arnhem. 
Een publicatie over zijn belevenissen in september 
1944, die in september zal verschijnen, zag hij als 
een erkenning voor zijn steun aan de Britten. Een 
erkenning, die hij noch van de Britse, noch van de 
Nederlandse autoriteiten gekregen heeft. Jaap was 
lid van de Arnhem Veterans Club en drager van 
het Oorlogsherinneringskruis en de medaille voor 
Langdurige en Trouwe Dienst.
Zoals in de rouwadvertentie stond: ‘Een vooruit
strevend, vasthoudend, optimistisch en actief mens 
heeft ons verlaten’. Op 3 mei jl. werd Jaap onder 
grote belangstelling op Moscowa in Arnhem gecre
meerd. Voordat de rouwstoet naar Arnhem vertrok 
reed deze, als een laatste afscheid, langzaam langs 
het Airborne Museum.
(Wybo Boersma)
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'Doctor ofter Arnhem' 
door Stuort Mawson
Doktor Stuart Mawson was tijdens de Slag om Arnhem 
als 'Regimental Medical Officier’ ingedeeld bij het 
11° Parachutistenbataljon. Over zijn belevenissen in 
Arnhem schreef hij in 1981 een boek met als titel 
'Arnhem Doctor’. Dat boek eindigt met zijn gevangen
neming in Oosterbeek. In 1982 is er over zijn ervarin-

Informotieovond renovotieplannen 
Airborne Museum op 30 mei
Vorig jaar heeft directeur Frans Smolders een aantal 
werkgroepen in het leven geroepen, die plannen en 
ideeën moeten aandragen voor de nieuwe inrichting 
van het Airborne Museum. De afgelopen periode zijn 
de werkgroepen een aantal malen bijeen geweest en 
inmiddels hebben ze hun plannen voor de moderni
sering van het museum op papier gezet.
Frans Smolders heeft de plannen opgenomen in een 
'Inrichtingsconcept Airborne Museum Hartenstein’ 
(februari 2007). Er is besloten om in het nieuwe 
museum de geschiedenis van de Slag om Arnhem in 
de vorm van een vijftal hoofdthema’s te presenteren: 
1. Militaire strategie en logistiek (de planvorming en 
voorbereiding), 2. de Slag, van 17 t/m 26 september 
1944, met het militaire en het burgerverhaal, 3. Na de 
Slag, met de gevolgen voor de burgers en de militai
ren, 4. Pers en Propaganda (de Slag om Arnhem in de 
media) en 5. de 'Hall of Remembrance', met als deel
onderwerpen de mensen die erbij waren, vermissing 
en herdenking.
Op 30 mei as. zal in restaurant Kleyn Hartensteyn 
in Oosterbeek een informatieavond worden georga
niseerd, waarin de plannen voor de verbouwing en 
de nieuwe inrichting zullen worden toegelicht. De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur.

gen een documentaire gemaakt, die moest dienen als 
instructiefilm voor de Britse militairen.
Nu heeft Mawson een boek geschreven, dat aansluit 
op zijn ervaringen tijdens de Slag om Arnhem. Het 
is zodoende vooral een beschrijving van de tijd die 
hij doorbracht in verschillende krijgsgevangenkam
pen. Het boek begint met zijn verplaatsing vanuit 
Oosterbeek naar Apeldoorn en vervolgens naar 
Duitsland. Het was bij de Duitsers gewoonte de 
doktoren niet te lang in één kamp te laten, maar 
ze regelmatig over te plaatsen. Mawson heeft zo in 
Stalag XI B (Falingbostel), in Stalag 225 bij Leipzig 
en in een nevenkamp bij Naunhof verbleven. Als 
doktor had hij toch een andere positie dan de ove
rige officieren en manschappen. Aan de ene kant 
was het leven soms beter en was er meer vrijheid, 
maar aan de andere kant hadden de doktoren een 
grotere verantwoordelijkheid. Mawson is een goed 
waarnemer, die scherp de houding van de verschil
lende Duitse militairen analyseert. Soms gedragen 
die zich coöperatief t.a.v. de gevangenen, soms arro
gant tot het einde toe, maar veelal blijven ze tot het 
einde toe geloven in een voor de Duitsers gunstige 
uitslag van de oorlog. Er is niet zoveel geschreven 
over de ervaringen van de krijgsgevangen Airbomes, 
maar ieder heeft dit op een andere manier onder
gaan. Bij de expositie ‘Bevrijders achter prikkeldraad’ 
die enkele jaren geleden in het Airborne Museum 
werd gehouden, zeiden we ‘6500 krijgsgevange
nen betekent 6500 verschillende verhalen’. In het 
archief van het museum zit een uitgebreide video 
opname, waarin dokter Randall van de artillerie zijn 
ervaringen in krijgsgevangenschap verteld. We zien 
hier parallellen met Mawson, zoals zijn verplaat
singen door Duitsland met het openbaar vervoer 
en onder bewaking of zijn ervaringen om als vijan
delijk militair met een rode baret tussen het Duitse 
publiek te moeten verkeren. Het boek ‘Doctor after 
Arnhem’ is een aanrader voor iedereen die geïnte
resseerd is in de lotgevallen van de Airbomes na 
de Slag om Arnhem. 'Doctor after Arnhem, Witness 
to the Fall of the Third Reich’ door Stuart Mawson 
(ISBN 1-86227-344-8 168) werd uitgegeven door 
Spellmount Limited The Mill, Brimscombe Port, Strout, 
Gloucestershire, GL5 2QG, telefoon: 0044 1453 883300, 
E-mail: enquiries@spellmount.com,
website: www.spelmount.com. Prijs £ 16,99.

Voormalige artilleriestelling 
opgegraven
In de Betuwe heeft tussen september 1944 en mei 
1945 een groot aantal artilleriestellingen gelegen. 
Een van deze stellingen lag aan de Valburgseweg in 
Lienden, op het land van ‘De aardappel boerderij’. 
Vanaf 23 septemberdagen 1944 is deze stelling in 
gebruik geweest bij het 112e Field Regiment Royal 
Artillery (zie het boek ‘The 112th (Wessex) Field 
Regiment RA, A 1938-1946’ door Douglas Goddard, 
Eric Rankin & James Vigers, 1997). Met behulp van 
rapporten en luchtfoto’s bepaalden we eerst de 
exacte locatie. Na toestemming te hebben verkregen 
van de boer, zochten we met metaaldetectors het

van een groep leden van de WAM uit het Verenigd 
Koninkrijk. Nederlandse leden zijn hartelijk wel
kom om met onze Britse vrienden van gedachten 
te wisselen. Paul Hendriks uitWolfheze zal speciaal 
voor die avond een kleine expositie verzorgen over 
Britse gliders en Okko Luursema zal er zijn met 
zijn boekentafel. Ook de bibliotheek/archief van het 
museum zal die avond geopend zijn. Nadere infor
matie over deze avond kunt u verkrijgen bij Bart van 
Genderen, E-mail: bartg@nneurope.com.

Oproep
In verband met de nieuw te vervaardigen uitgave 
van de ‘Roll of Honour’ zoeken wij informatie over 
de volgende gesneuvelde militair: Soldaat Sidney 
MADDOCKS (403493), gesneuveld op 22 september 
1944. Zijn veldgraf bevond zich in een tuin aan de 
Pietersbergseweg in Oosterbeek. Nu ligt hij begraven 
op de Airborne Begraafplaats
Soldaat Maddocks behoorde bij het Army Air Corps 
maar was ingedeeld bij de Royal Artillery. Verdere 
gegevens ontbreken. Indien u over informatie 
beschikt kunt u kontakt opnemen met Geert Maassen 
op het Gelders Archief, telefoon 026-3521600, e-mail 
g.maassen@geldersarchief.nl.
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Activiteiten in 2007

Activiteit:Datum:

jaWAM30 mei

Aanvullingen en wijzigingen zullen op de website van de WAM worden vermeld.

Georganiseerd 
door:

Eind vorig jaar kwamen bij het uitgraven van een voor
malige artilleriestelling van het 112e Field Regiment RA 
bij Lienden in de Betuiue veel 25-ponder hulzen en muni- 
tiekisten tevoorschijn.

8 september 
27-30 september 
Medio november

30 mei-3 juni
9 juni 
15-17 juni

Informatieavond over de renovatie 
van het museum 
Excursie Normandië
Battlefield Tour Onderlangs/Bovenover 
Weekend voor leden uit 
het Verenigd Koninkrijk
Market Garden excursie II 
Battlefield Tour Ardennen
Lezing over de Poolse Para Brigade

Redactieadres: Utrechteseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, 
e-mail: wam@airbornemuseum.org 
Penningmeester/ledenadministratie: Frits Miedema, 
telefoon (026) 333 64 76, e-mail: fymiedema@planet.nl 
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse 
nummers: Chris van Roekel, Oosterbeek.
Vormgeving: Hildebrand DTP, Wageningen. 
Druk: Drukkerij Verweij Wageningen B.V.

gedaan van onze vondsten en daar veelbetekenend 
bij vermeld 'dat ze in het vervolg hun troep beter 
moeten opruimen!’ Al met al een geslaagd onder
zoek. Met dank aan Cor Janse, Nico Roelfsen en de 
Firma Saricon. (Philip Reinders)
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Toegankelijk voor 
niet leden:

Airbome Museum
WAM
WAM

Airborne Museum
Airbome Museum 
WAM
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COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airbome Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airbome Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Tele/oon museum: (026) 333 77 10
Redactie: drs. R.P.G.A. Voskuil en W. Boersma

hele land af. We vonden tientallen veiligheidsdop- 
pen van 25-ponder granaten, hetgeen al aangaf 
dat er door het regiment heel wat granaten waren 
verschoten.
Vervolgens gingen we dieper graven, waarbij we de 
voormalige geschutsopstellingen vonden. We groe
ven in vijf dagen een groot aantal hulzen en metalen 
kisten op, waarvan de meeste helaas waren vergaan. 
Het was zwaar werk om tot anderhalve meter diep 
in de vette Betuwse klei te moeten graven, maar het 
was de moeite waard. Na afloop hebben we majoor 
Douglas Goddard en luitenant James Vigers verslag

Archief Generaal Urquhart
In juli 2006 bracht ik een bezoek aan de familie 
Urquhart in Port of Monteith in Schotland. Op 
13 mei 2006 was Mevrouw Pamela Urquhart, de 
weduwe van Generaal Urquhart overleden en het 
huis zou worden verkocht. In het huis was nog een 
groot deel van de fotoalbums en documenten van de 
generaal aanwezig. Samen met Judith Urquhart, een 
van de dochters, mocht ik alle stukken doornemen. 
Het archief geeft een goed overzicht van de militaire 
carrière en het familieleven van Generaal Urquhart. 
Een ruime plaats wordt ingenomen door mate
riaal over de Slag om Arnhem en over de naoor
logse ‘Pilgrimages’. Na overleg heeft de familie het 
archief van Generaal Urquhart overgedragen aan 
het Imperial War Museum in Londen. Op 23 novem
ber jl. heb ik een onderhoud gehad met Dr. Simon 
Robbins van het ‘Department of Documents’ van 
het IWM. Hij vertelde dat alle papieren zullen wor
den gecatalogiseerd en dat deze vervolgens met 
hulp van het Nationaal Archief op microfilm zullen 
worden gezet. Naar verwachting zal dit werk eind 
2008 klaar zijn. Van dit bestand krijgt het Airborne 
Museum een kopie. Of ook alle plakboeken van 
Generaal Urquhart op microfilm worden gezet, is 
nog niet duidelijk.
(Wybo Boersma)

mailto:wam@airbornemuseum.org
mailto:fymiedema@planet.nl
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Renovatieplannen Airborne Museum
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de plan
nen voor de renovatie van het Airborne Museum. 
Uitgangspunt blijft dat de villa Hartenstein zoveel 
mogelijk moet worden teruggebracht in de vooroor
logse staat. In eerder gepresenteerde plannen zou de 
naoorlogse serre aan de oostzijde van het gebouw 
worden verwijderd, maar daar is vanaf gezien. Deze 
serre wordt gezien als een inmiddels vertrouwde toe
voeging aan de villa. Ook het oorspronkelijke idee om 
de nieuwe hoofdingang aan de oostzijde te situeren 
is inmiddels verlaten.
Volgens die nieuwe plannen wordt alle nieuwbouw nu 
gerealiseerd aan de westkant van het gebouw. Daar 
moet ook de nieuwe hoofdingang komen. Het entree- 
gebouw, waarin ook de lift en de trap zullen worden 
geplaatst, krijgt het transparante karakter van een 
paviljoen met veel glas.
Intussen worden ook de plannen voor de ondergrond
se uitbreiding achter het huidige gebouw verder uitge
werkt. Voor dit nieuwe museumgedeelte en ook voor 
andere delen van de nieuwe expositie worden regel-

oplopen’. Was getekend: WJ.M. Duyts, secretaris en 
FJ. Smolders, directeur.

r.

Vertrek directeur Airborne Museum
Het bestuur van de Stichting Airborne Museum deelt 
het volgende mede:
'De directeur van het Airborne Museum Hartenstein, 
de heer Drs. FJ. Smolders, heeft te kennen gegeven 
uiterlijk per 31 december 2007 zijn werkzaamheden 
voor het museum te zullen beëindigen.
De verwachtingspatronen ten aanzien van de ver
vulling van de taak van de directeur enerzijds en het 
bestuur van de Stichting Airborne Museum anderzijds 
liepen te zeer uiteen om van een vruchtbare samen
werking op langere termijn te kunnen spreken.
In de drieëneenhalf jaar dat de heer Smolders als 
directeur verbonden was aan het museum heeft hij 
een waardevolle bijdrage geleverd aan het concept 
voor de ontwikkeling van de ambitieuze renovatie- 
en uitbreidingsplannen van het museum.
Voorts was hij mede realisator van de onlangs gelan
ceerde Liberation Route en het binnenkort te openen 
John Frost Informatie centrum in Arnhem.
De nog te benoemen opvolger van de heer Smolders 
zal de beoogde uitbreidingsplannen en verdere ont
wikkelingen op museaal gebied gestalte gaan geven. 
De lopende renovatie- en innovatieplannen zullen 
door het vertrek van de directeur geen vertraging
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Schetstekening van het nieuwe Airborne Museum. Rechts het glazen entreegebouui met lift en trappen, dat aan de westzijde 
uan Hartenstein zal worden gebouwd.
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Unieke droppings-container 
overgedragen
Om verzetsgroepen in bezet gebied vanuit de lucht te 
bevoorraden, werden in Engeland gedurende de oorlog 
verschillende typen containers ontwikkeld. Een daar
van was het type ‘H’. Deze bestond uit vijf bussen, die 
door middel van twee stangen aan elkaar waren ver
bonden. Samen met een metalen stootkussen en een 
deel waarin de parachute werd opgeborgen, vormden ze 
een complete container. Nadat de container was neer
gekomen, konden de verbindingsstangen, die met een 
snelsluiting vastzaten, worden losgemaakt, waardoor 
het geheel uiteenviel in vijf losse, draagbare bussen. De 
andere onderdelen en de parachute konden vervolgens 
met een meegeleverde schop worden begraven.
Van dit type container zijn vrijwel geen exemplaren 
bewaard gebleven, behalve in Frankrijk waar er een 
staat opgesteld in het museum voor de Special Air 
Service in Saint-Marcel.
Enkele jaren geleden kwamen bij graafwerkzaamhe
den bij Wilnis resten van een container type H tevoor
schijn uit een sloot. Deze onderdelen, die samen een 
bijna complete container vormden, zijn vervolgens 
aangeruild door het Airborne Museum. De Vereniging 
Vrienden heeft vorig jaar aangeboden de kosten voor

matig nieuwe objecten aangekocht. Zo zijn onlangs 
een vooroorlogse Opel personenwagen en een stuk 
Duits afweergeschut aangeschaft, die een plaats zul
len krijgen in het nieuwe grote diorama. Ook heeft 
men de hand weten te leggen op verschillende typen 
camera’s, waarmee Britse en Duitse oorlogscorres
pondenten de Slag om Arnhem vastlegden op foto’s 
en films.

Wandelexcursie Onderlangs/Boven- 
over wordt op 6 oktober herhaald
De ‘Battlefield wandeling’ die op 9 juni jl. werd gehou
den in het gebied rond het St. Elisabeths Gasthuis in 
Arnhem, zal op zaterdag 6 oktober a.s. worden her
haald. Niet alleen was de belangstelling op 9 juni erg 
groot, maar er kwamen ook veel verzoeken binnen om 
de wandeling nogmaals te organiseren.
De battlefield tour begint om 13.30 uur bij het buurt
huis ’t Huukske in Lombok, Mauritsstraat 22, 6812 
BS Arnhem en eindigt op 17.00 uur. Vanaf 13.00 uur is 
buurthuis ’t Huukske geopend.
De kosten bedragen per deelnemer € 17,50. Hierbij is 
inbegrepen koffie bij aankomst, de rondleiding en een 
rijk geïllustreerde gids met achtergrondinformatie. 
Deze gids bevat een aantal unieke 3D-luchtfoto’s van 
het excursiegebied uit september 1944. Met behulp 
van een bijgeleverd ‘rood/groen’ brilletje kunnen deze 
foto’s in stereo worden bekeken.
Aanmelding voor 29 september door telefonische 
opgave bij het Airbome Museum, telefoon 026-3337710 
of per mail info@airbomemuseum.com en gelijktijdige 
overmaking van € 17,50 op girorekening 4403641 t.n.v. 
Vereniging Vrienden v/h Airbome Museum, onder ver
melding van ‘Battlefield Tour 6 oktober'. De inschrij
ving vindt plaats in volgorde van binnenkomst van de 
giro-overschrijvingen. Alleen als er geen plaats meer 
is, krijgt u bericht.

een volledige restauratie te zullen betalen. De heer 
Wameling uit Aalten werd bereid gevonden deze res
tauratie uit te voeren. Hij heeft dit werk met zeer veel 
kennis van zaken gedaan. Gevonden delen werden 
gerestaureerd en ontbrekende onderdelen werden 
nauwkeurig nagemaakt. Het resultaat is een complete 
container type H, zoals gebruikt voor het bevoorraden 
van de verzetsbeweging in Nederland.
Op vrijdag 5 juli jl. heeft het bestuur van de Vereniging 
Vrienden, in aanwezigheid van een aantal belangstel
lenden, de gerestaureerde container overgedragen 
aan het bestuur van de Stichting Airborne Museum. 
Deze container type H zal in het vernieuwde Airbome 
Museum een permanente plaats krijgen bij het ver
haal over het Verzet op de Veluwe. Voorlopig staat hij 
opgesteld bij de container type C op de eerste verdie
ping van het museum.
(Wybo Boersma)
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5 juli 2007. De gerestaureerde container van het type H 
wordt door de Vereniging Vrienden overgedragen aan de 
Stichting Airborne Museum. V.I.n.r. Ivar Goedings (secreta
ris WAM), Wybo Boersma (lid van het Stichtingsbestuur), 
Driekus Heij (voorzitter van de Stichting) en de heer 
Wamelink (de restaurateur).

Informatiecentrum Slag om Arnhem
In het gebouw van Volkshuisvesting Arnhem, aan de 
westzijde van de brug in Arnhem, zal op 19 septem
ber het 'Informatiecentrum Slag om Arnhem’ worden 
geopend.
Het beheer van dit centrum komt in handen van het 
Airborne Museum. Het inrichtingsplan is ontwik
keld door het Utrechtse bureau Tinker Imagineers in 
samenwerking met het Airbome Museum, het Gelders 
Archief, de Gelderland Bibliotheek en het Arnhems 
Oorlogsmuseum 40-45. In het nieuwe centrum kunnen 
bezoekers van de John Frostbrug terecht voor infor
matie over de strijd om de Arnhemse verkeersbrug in 
september 1944. Het wordt echter geen museum.
Het centrum zal geheel worden bemand door vrijwilli
gers. De belangstelling hiervoor is zeer groot. Ongeveer 
35 mensen hebben zich inmiddels aangemeld.

Legaat voor het museum
Op 6 november van het vorig jaar overleed ons lid 
Sander Kremer. Tijdens de Slag om Arnhem maak
te Sander als 11-jarige jongen de strijd mee aan de 
Stationsweg in Oosterbeek.

mailto:info@airbomemuseum.com
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In dat gebied vochten zowel Britse als Poolse troepen. 
De gevechten rond hun huis zijn door zijn moeder, 
mevrouw A.L.A. Kremer-Kingma, beschreven in het 
verhaal 'De Stationsweg in de vuurlinie’, dat werd 
opgenomen in het in 1946 verschenen boek 'Niet 
Tevergeefs’. In het boek ‘De Polen van Driel’ (1990) 
geeft auteur George Cholewczynski een gedetailleerd 
overzicht van de strijd op de Stationsweg, dat hij illu
streert met o.a. foto’s van de familie Kremer (zie de 
pagina’s 102-106).
Sander heeft altijd een diepgaande belangstelling 
gehad voor de geschiedenis van de Slag om Arnhem. 
Daarom besloot hij een aanzienlijk bedrag na te laten 
aan het Airbome Museum. Dit geld zal worden besteed 
aan een van de educatieve projecten, waarmee de 
jeugd op een eigentijdse wijze kennis kan nemen van 
deze ingrijpende periode uit onze geschiedenis.

Impressies van het weekend voor 
leden uit het Verenigd Koninkrijk
Op vrijdagmiddag 15 juni kwamen 25 Britse leden van 
de WAM bijeen in Restaurant Schoonoord in Oosterbeek 
om deel te nemen aan het speciaal voor hen door Niall 
Cherry georganiseerde weekend. Nadat de Nederlandse 
leden Alex Junier, Patrick Pronk en Martin Peters zich bij 
ons hadden gevoegd, begonnen we met een tour door 
het noordelijk deel van de Perimeter.
Voor mij is het grote voordeel van dit soort tochten 
dat je allerlei details hoort en ziet, die je normaliter 
zouden ontgaan, zelfs als je alle boeken over de Slag 
om Arnhem zou hebben gelezen. Wanneer je wordt 
gewezen op een muur, waar je gewoon langs zou zijn 
gelopen, als je niet zou worden gewezen op het feit dat 
een tank zich in 1944 in deze muur had vast gereden, 
dan voegt dat nou juist die extra dimensie toe.
Op de verschillende locaties vertelde Niall wat er 
zich had afgespeeld. Ook hadden we het geluk dat 
we konden profiteren van de uitgebreide kennis van 
Steve Elsey, die veel extra informatie kon geven over 
de acties van de leden van het Glider Pilot Regiment. 
Op vrijdagavond waren we te gast in het Airborne 
Museum, waar Gerard Gijsbertsen, Bart van Genderen 
en ander Nederlandse leden van de WAM ons bezig 
hielden.
Op zaterdagmorgen bezochten we de westkant van 
de Perimeter. Toen we bij de Van Lennepweg bij de

posities van het Border Regiment keken naar het res
tant van de mortier put, waar de beroemde foto werd 
gemaakt van Korporaal Jim McDowell, en de solda
ten Norman Knight en Ron Tierney, vond een van de 
deelnemers iets wat leek op de resten van een schep, 
zoals gebruikt door de Airbome troepen. Of het ding 
echt dateerde uit 1944, of dat het er later was achter
gelaten is niet duidelijk, maar de vondst veroorzaakte 
wel enige opwinding.
Via andere Border posities wandelden we naar de 
Westerbouwing waar onze Nederlandse gastheren 
hadden gezorgd voor een uitstekend lunchpakket. 
Daarna liepen we via het Kerkpad naar de Oude Kerk 
en het huis van Kate ter Horst. Hier voegde Robert 
Voskuil zich bij ons. Hij gaf een uitstekende en goed 
geïllustreerde uitleg over de acties van het Ist Light 
Regiment Royal Artillery. Voor mij was dit extra inte
ressant omdat mijn vader, een Stafford, vijf dagen in 
een schuttersput in de uiterwaarden aan de zuidkant 
van de kerk had doorgebracht, om die artillerie-posi- 
ties te verdedigen. Een hoogtepunt was het moment 
dat Robert het houten bord, dat had behoord bij het 
commandopost van de 3rd Battery, te voorschijn haal
de. Robert heeft dat bord al sinds het begin van de 
zestiger jaren in zijn bezit. Het verhaal hoe hij er aan 
kwam en de details over de vorige eigenaar - Captain 
Peter Wilkinson - werd verteld op de plaats waar de 
commandopost had gestaan.
Zondag maakten we een tocht met een aantal voer
tuigen uit de TWeede Wereldoorlog langs verschillende 
plaatsen in de Betuwe en we eindigden bij de Airbome 
Begraafplaats.
Het weekend werd afgesloten in Schoonoord met een 
uitstekende maaltijd.
Uit naam van iedereen die deelnam, wil ik graag Niall 
Cherry bedanken voor de organisatie van de tour. Ik 
weet zeker dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen 
hoeveel werk hij daarin heeft gestoken.
Ook wil ik graag onze Nederlandse gastheren bedan
ken, in het bijzonder Robert Sigmond, Robert Voskuil, 
Bart van Genderen, Gerard Gijsbertsen, Ivar Goedings 
en Erik van der Meiden voor hun kennis, gastvrijheid 
en vriendschap. Ook veel dank aan de chauffeurs van 
de voertuigen. Ik heb mij nu al ingeschreven voor de 
tour van 2009.
(John Howes)

Nieuws van Niall
Graag wil ik nogmaals de leden uit het Verenigd 
Koninkrijk bedanken, die de moeite hebben genomen 
om naar Oosterbeek te reizen om deel te nemen aan 
een excursie-weekend, dat succesvol genoemd mag 
worden, ondanks het feit dat het af en toe regende. 
Het was leuk om iedereen te zien en ik wil ook graag 
de Oosterbeekse 'Airborne Mafia’ danken voor hun 
hulp gedurende het weekend.
Er waren verschillende leden die voor het eerst mee 
gingen en het geeft voldoening om mee te kun
nen delen dat zij allen weer geboekt hebben 2009. 
Kennelijk doen we het goed! Binnenkort begin ik met 
de voorbereidingen voor 2009. Zoals gewoonlijk willen 
we het aantal deelnemers beperken tot 25, maar we 
hebben nu al 18 reserveringen!

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

Activiteit:Datum:

Aanvullingen en wijzigingen zullen op de website

4

Georganiseerd 
door:

Wanneer er nog vragen zijn over het afgelopen 
'UK weekend' of over dat van 2009, neem dan gerust 
contact met mij op.
(Niall Cherry)

Reactie op Ministory 89
Graag wil ik reageren op Ministory 89 van juni 2006. 
Hierin stelt Ruurd Kok dat amateur metaaldetector 
hobbyisten schadelijk zijn voor bodemarchief en 
geschiedschrijving, omdat ze geen oog hebben voor 
de historische context en geen melding maken van 
hun vondsten. Kok pleit voor strenge regelgeving. Als 
legale en juist erg context gerichte detector-amateur wil ik 
daar op inhaken.
Wat ik in de praktijk heb gezien, is dat de regelgeving 
illegaal zoeken juist bevordert. Ik weet van zoekers, 
die liever de boete riskeren, dan het ongemak van de 
ontheffing. Zo verdwijnen vondsten in de illegaliteit, 
want deze zoekers maken uiteraard geen melding. De 
regels veroorzaken juist wat ze proberen te voorko
men en...gezocht wordt er toch!

Naarmate de tijd verstrijkt - en het aantal veteranen 
minder wordt - zal het Airbome Museum haar doel
stellingen moeten veranderen, wil het niet deels zijn 
bestaansrecht verliezen. Net als bij de Wageningse 5 
Mei viering, zal de focus verschuiven naar ‘bewust
wording’, hier met de geschiedenis van de Market 
Garden als middel. De micro-details, die bodemvonds
ten genereren, zijn daarbij steeds minder relevant voor 
het grote publiek en steeds meer het terrein van - met 
alle respect - een select groepje ‘krijgsgeschiedenis
puriteinen’.
Met deze argumenten wil ik pleiten voor een andere 
aanpak, waarin de detector juist een positieve rol 
kan vervullen. Ik heb gemerkt dat het vinden van het 
kleinste granaatscherfje in het veld heel veel doet bij 
mensen. Eigenhandig de oorlog vinden in je achter
tuin, maakt meer indruk dan het grootste diorama in 
Hartenstein. Dit is leren door directe ervaring. Als het 
museum 'bewustwording’ kiest boven 'geschiedschrij
ving', dan kan, juist ingezet, metaaldetectie de effecti
viteit binnen die doelstelling vergroten en daarnaast 
méér geregistreerde vondsten, met gegevens over hun 
context, opleveren. Dit zou op alle fronten winst bete
kenen, lijkt me zo.
(Jobbe Wijnen)

Redactieadres: Utrechteseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, 
e-mail: wam@airbornemuseum.org 
Penningmeester/ledenadministratie: Frits Miedema, 
telefoon (026) 333 64 76, e-mail: fymiedema@planet.nl 
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse 
nummers: Chris van Roekel, Oosterbeek.
Vormgeving: Hildebrand DTP, Wageningen. 
Druk: Drukkerij Verweij Wageningen B.V.
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Schenking Rode Kruisvlag
De 85-jarige Ton Gieling uit Oosterbeek heeft de Rode 
Kruisvlag, die hij in september 1944 gebruikte bij 
zijn werk als vrijwilliger bij St.Elisabeths Gasthuis, 
geschonken aan het Airborne Museum. Tijdens de 
Slag om Arnhem moesten hij en zijn collega’s regel
matig gewonden ophalen. Om door vriend en vijand 
te worden herkend als gewondenverzorger, had hij de 
kleine vlag vastgemaakt op de rug van zijn witte jas. 
De vlag wordt momenteel tentoongesteld in de expo
sitie ‘De Verloren Slag’, die nog tot 16 december te zien 
is in het Airborne Museum.
De heer Gieling heeft een aantal jaren geleden zijn her
inneringen aan september 1944 op papier gezet en die 
publiceren we nu als Ministory bij deze Nieuwsbrief.

Oproep voor leden 
in het Verenigd Koninkrijk
Leden, die geïnteresseerd zijn in een lezing over 
de Poolse Parachutisten Brigade tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en hun rol tijdens de Slag om Arnhem, 
worden vriendelijk verzocht dit kenbaar te maken 
aan Niall Cherry. Bij voldoende belangstelling is Dr. 
Hal Sosabowski, kleinzoon van Generaal Stanislaw 
Sosabowski, bereid om deze lezing te houden. Dat zou 
op een nader te bepalen datum kunnen gebeuren in 
de buurt van Londen, bijvoorbeeld in Aldershot.

van de WAM worden vermeld.

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airbome Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Tele/oon museum: (026) 333 77 10
Redactie: drs. R.P.G.A. Voskuil en W. Boersma

Airbome Museum 
Airborne Museum 

Herhaling Battlefield wandeling Onderlangs/Bovenover WAM 
Lezing WAM

8 september Market Garden excursie II 
27-30 september Battlefield Tour Ardennen 
6 oktober 
November of 
december

mailto:wam@airbornemuseum.org
mailto:fymiedema@planet.nl
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CAirborne herdenking 2007
De 63e Airborne herdenking ligt alweer anderhalve 
maand achter ons en in deze Nieuwsbrief kijken we 
nog even terug naar afgelopen september.
Dat er tijdens die herdenkingsdagen altijd bijzondere 
dingen gebeuren, die de unieke sfeer illustreren, blijkt 
wel uit het hieronder beschreven voorval.
De Arnhemse voetbalclub Vitesse had op 22 september 
een groep veteranen uitgenodigd voor het bijwonen 
van de wedstrijd tegen de Graafschap. Alan Hartley 
(bekend van het vorig jaar bij Hartenstein onthulde 
Arnhem aircrew memorial’) was daarbij en schreef 
er over: 'Bij aankomst in het stadion Gelredome wer
den we ontvangen door drie dames die ons naar onze 
plaatsen begeleiden en ons koffie en thee brachten. 
We bewonderden het prachtige stadion en het enor
me spandoek, waarop stond ‘We will never forget 
you’, dat werd geflankeerd door Airborne vlaggen. 
Tien minuten voor het begin van de wedstrijd werd 
omgeroepen: 'Wij zijn vereerd dat we vanavond een 
groep veteranen als gast in ons midden hebben’. Als 
één man stonden alle 15000 bezoekers op en applau
disseerden langdurig. Dit zeer emotionele en spon
tane gebaar zorgde voor tranen van dankbaarheid bij 
de veteranen. Zoals één van hen zei: Waar anders in 
de wereld maak je zoiets mee?'

veteraan Tony Bibbert, deed de onthulling samen 
met twee andere Arnhem veteranen, John Waddy en 
James Cleminson.
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Themamiddag over 
de Arnhemse 'Freedom Trail'
U bent gewend dat er in het najaar door de Vereniging 
Vrienden altijd een middag over een bepaald thema 
wordt georganiseerd. Om logistieke redenen wordt de 
themamiddag deze keer echter uitgesteld tot begin 
2008, en wel tot zaterdagmiddag 16 februari. Het 
onderwerp is de Arnhemse ‘Freedom Trail’, de route 
die leidt langs 35 locaties die in de oorlogsjaren, en 
in het bijzonder tijdens de Slag om Arnhem, een 
belangrijke rol hebben gespeeld. De route en de rou
tebeschrijving werden samengesteld door medewer
kers van het Gelders Archief, de gemeente Arnhem 
en de Gelderland Bibliotheek. De Freedom Trail werd 
geopend in mei 2005, tijdens de zestigste viering van 
de bevrijding. De route, die is gemarkeerd met trottoir- 
tegels waarop het Pegasus embleem is afgebeeld, loopt 
vanaf het station via de Utrechtseweg en Lombok 
naar de Koepelgevangenis, langs Onderlangs en de 
Rijnkade naar de John Frostbrug, en vervolgens door 
het centrum terug naar het station.
Van de brochure waarin de plaatsen in het kort wor
den beschreven is inmiddels een derde, gewijzigde 
herdruk verschenen. Er is nu ook een website, waarop
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Arnhem-veteranen James Cleminson, John Waddy en 
Tony Bibbert poseren bij de plaquette voor generaal 
Sosabotushi, die op 21 september werd onthuld op het 
Polenplein in Driel.

i

Britse plaquette voor 
Generaal-Majoor Sosabowski onthuld
Op vrijdagmiddag 21 september werd in Driel 
een plaquette onthuld met de volgende tekst: 
‘Generaal-Majoor Stanislaw Sosabowski en zijn 
Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade 
streden dapper zij aan zij met hun Britse kamera
den tijdens de Slag om Arnhem. Na de strijd werd 
de buitengewone militaire carrière van de generaal 
beëindigd door een onrechtvaardig ontslag. De 
Britse veteranen van Arnhem hebben dit monu
ment opgericht als blijk van hun grote bewonde
ring voor een bezielende bevelhebber, een onbe
vreesd strijder voor de vrijheid en een grote Poolse 
held’. De plaquette met deze tekst in drie talen is 
aangebracht naast het monument met de beeltenis 
van generaal Sosabowski, dat op 16 september 2006 
werd onthuld.
Een van de initiatiefnemers voor dit monument,
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'Kom Terug' actie
In dit nummer van de Nieuwsbrief treft u een bon 
aan, waarmee u een introducé gratis mee kunt nemen 
naar het Airborne Museum. U kunt de bon natuurlijk 
ook weggeven aan een vriend, bekende of relatie. Zo 
kunnen meer mensen kennis maken met het Airbome 
Museum. Tijdens de afgelopen Airbome Wandeltocht 
heeft het museum een actie opgezet onder de naam 
'Kom Terug’. Hierbij konden deelnemers aan de wan
deltocht voor € 2 een toegangskaart kopen voor het 
museum. Deze kaart kunnen ze later zelf gebruiken 
of weggeven. In het totaal zijn ruim 1000 kaarten ver
kocht. Het bestuur van de Vereniging Vrienden heeft 
gemeend ieder lid van de Vereniging een dergelijke 
kaart cadeau te doen. De gebruiker kan zo gratis het 
Airbome Museum bezoeken.
Wij hopen op deze manier nog meer belangstelling te 
kweken voor het museum en natuurlijk ook voor de 
Vereniging Vrienden.
(Wybo Boersma)

Opening Informatiecentrum 
Slag om Arnhem
Op 12 september jl. vond de officiële opening plaats 
van het Informatiecentrum Slag om Arnhem. Dit 
gebeurde door de burgemeester van Arnhem, Pauline 
Krikke, samen met Driekus Heij, voorzitter van de 
stichting Airborne Museum. Het informatiecentrum 
is gevestigd in een vleugel van het gebouw van de 
'Stichting Volkshuisvesting’, naast de verkeersbrug 
in Arnhem. In de kleine expositie wordt een indruk 
gegeven van de strijd rond de brug, waarbij vooral de 
persoonlijke verhalen van de mensen centraal staan. 
Op elk van de vier wanden van de ruimte hangen 
foto’s met bijbehorende beschrijvingen van mensen 
die een rol speelden bij de strijd. Het gaat hierbij om in 
totaal 52 'getuigen', Britten, Polen, Duitsers en burgers.

per locatie een uitgebreide tekst staat, die beschrijft 
wat er op ieder punt en zijn omgeving plaatsvond. 
De teksten zijn verlevendigd met historische foto’s 
en kaarten en met actuele foto’s van de beschreven 
plaatsen. Ook zijn film- en geluidsfragmenten toege
voegd. Toegang kan worden verkregen via de website 
www.mijngelderland.nl.
Veel van de informatie voor de FreedomTrail website 
is bijeengebracht door historici Frank van Lunteren en 
Willem Brouwer. Zij interviewden ooggetuigen, schre
ven instanties aan en deden gedegen onderzoek in 
archieven. Op die manier kwamen veel nieuwe feiten 
en gegevens boven water.
Op de themamiddag zal Frank van Lunteren een lezing 
geven over de samenstelling en de inhoud van de 
Freedom Trail, waarbij hij ook in zal gaan op nieuwe 
historische vondsten.
Na de pauze wordt een aantal korte films vertoond 
over Arnhem en omgeving, die werden opgenomen 
in 1945. Ze geven een beeld van de enorme verwoes
tingen, zoals die door de burgers bij terugkomst na de 
bevrijding werden aangetroffen.
De lezing vindt plaats op zaterdag 16 februari in 
de Concertzaal aan de Rozensteeg in Oosterbeek. 
Aanvangstijd 14.00 uur. De zaal is open om 13.30 uur.

In het midden van de ruimte wordt een horizontale 
kaart geprojecteerd, waarop schematisch de troepen
bewegingen zichtbaar worden gemaakt.

Aanbieding schilderij 320 Squadron
Op zondagmiddag 23 september vond in het congres
centrum Kumpulan bij Museum Bronbeek in Arnhem 
een bijzondere bijeenkomst plaats, waarin de inzet 
van het Nederlandse 320 Squadron gedurende de 
Tweede Wereldoorlog centraal stond. Dit squadron, dat 
was uitgerust met tweemotorige B-25 Mitchell bom
menwerpers, werd ingezet bij een groot aantal ope
raties, waaronder tijdens 'Market Garden’. Gedurende 
de gehele TWeede Wereldoorlog voerde het 3252 oor- 
logsvluchten uit. In totaal moest het squadron 156 
gesneuvelden betreuren.
Voor deze gelegenheid waren tien veteranen en meer 
dan tweehonderd nabestaanden en familieleden van 
omgekomen bemanningsleden naar Arnhem geko
men. Aan de gasten werd een uitgebreid programma 
aangeboden met o.a. lezingen, een filmvertoning en 
de aanbieding van een nieuw boek over het squadron. 
Hoogtepunt was een fly past van een originele B-25 
bommenwerper. Deze cirkelde een aantal malen laag 
boven het terrein van Bronbeek om een eresaluut te 
brengen aan de aanwezigen.
De organisatie van deze middag was in handen van 
ons lid Everard Bakker. Tijdens de bijeenkomst over
handigde hij een prachtige ingelijste litho van twee 
Mitchells, vliegend boven hun basis in Engeland, aan 
de voorzitter van de Stichting Airborne Museum, 
Driekus Heij. Deze litho krijgt een plaats in het 
Airborne Museum in Oosterbeek, als herinnering aan 
de inzet van het Dutch 320 Squadron.

Op 12 september jl. opende de burgemeester van Arnhem, 
mevrouw Krikke, samen met de voorzitter van de stich
ting Airborne Museum, Driekus Heij, het Info centrum 
over de Slag om Arnhem in het gebouw van de afdeling 
Volkshuisvesting naast de Rijnbrug.
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Boek over Jaap Jansen gepresenteerd 
In Nieuwsbrief 106 schreven wij over de plotselinge 
dood van Jaap Jansen. Jaap was met zijn 87 jaar 
de oudste en meest markante vrijwilliger van het 
Airborne Museum.
Schrijver en illustrator Teun Berserik ontmoette hem 
ruim drie jaar geleden en raakte onder de indruk van 
zijn verhalen over de Slag om Arnhem. Hij besloot 
een boek met tekst en tekeningen te maken om het 
verhaal voor altijd vast te leggen. De tekenstijl van 
Teun Berserik kan het best worden vergeleken met 
de stijl van de grote gekleurde wandplaten, die vroe
ger op scholen hingen en waarop gebeurtenissen 
uit de vadeilandse geschiedenis werden afgebeeld. 
Met oog voor zeer veel detail heeft Teun een aantal 
situaties uit het verhaal uitgetekend, nadat hij eerst 
grondig historisch onderzoek had gedaan. Het resul
taat is werkelijk prachtig. De tekeningen, vooral die 
in kleur, geven een zeer levensecht beeld van de situ
aties, waarbij Jaap tijdens de Slag om Arnhem was 
betrokken. Juist door deze aansprekende tekeningen 
en omdat het verhaal in een eenvoudige en begrijpe
lijke taal is geschreven, is het boek ook zeer geschikt 
voor jeugdige lezers.
Op 14 september werd het boek, getiteld ‘Jaap Jansen 
Ongewoon Soldaat’, in het Airborne Museum gepre
senteerd. Wybo Boersma opende met een pakkende 
toespraak de bijeenkomst en overhandigde vervol
gens het eerste exemplaar aan Bep Jansen, de wedu
we van Jaap.
De originele schilderijen van Teun Berserik zijn voor
lopig tentoongesteld in het Airborne Museum.
Het boek 'Jaap Jansen, Ongewoon Soldaat’ werd uitge
geven bij Oog & Blik BV in Amsterdam. Het is verkrijg
baar in het Airborne Museum en kost € 17,50. Er is ook 
een Engelstalige editie van verschenen.

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 originele tekeningen, die voorlopig worden tentoonge
steld in het Airborne Museum.

Attributen voor diorama gezocht
Toch kwam het nog onverwachts. Opeens stonden daar 
twee Duitsers, in camouflage-pakken en staken, ‘Hdnde 
hoch!’ schreeuwend, hun machinepistolen door de kapot
geschoten ramen van de kamer, terwijl een derde, die wij 
eerst niet gezien hadden, met een pistool in de hand ineens 
via de keuken in de kamer stond.
'Hdnde hoch!, Wo sind die Englander?’ Vader: ’ Wir haben 
nur Verwundeten.'
Duitser met pistool: ’ Wenn Sie Englander verstecken wer
den Sie allen umgelegd!’
Vader: 'Die Englander sind heute Nacht über den Fluss 
gegangen.’
Wij stonden allen met de handen omhoog, klein en groot. En 
bang dat ik was voor die grote wilde mannen! Mijn zusje en 
ik hielden de handen zo hoog mogelijk boven onze hoofden 
en ik zag dat mijn zus haar lievelingsbeertje krampachtig 
vasthield.'
Tot zo ver de kern van het verhaal dat wij willen gaan 
uitbeelden in een van de diorama’s in het vernieuw
de museum. Waarom? Omdat alle groeperingen: 
Britten, Duitsers en burgers er in voorkomen. Het geeft 
een goed beeld van het einde van de gevechten in 
Oosterbeek. Bovendien geeft het een heleboel aankno- 
pings- en herkenningspunten aan bezoekers, vooral 
aan de kinderen. Het opent de mogelijkheid om in te 
spelen op vragen als: ‘Hoe is dat zo gekomen?’ en ‘Wat 
gebeurde er verder?’ Onderwerpen als de evacuatie, 
krijgsgevangenschap, ondergedoken Britse en Poolse 
militairen en ook hoe het de Duitsers verder verging, 
kunnen aan de orde komen.
Hoe gaan we dat doen? We gaan de huiskamer recon
strueren, waarin bovengeschetste authentieke gebeur
tenis heeft plaatsgevonden en die tevens het einde 
is van het dagboekje ‘DeTommies komen’, waarvan 
de nieuwe, aangepaste druk, vooraf aan bezoekende 
groepen ter beschikking zal worden gesteld.
Dit tafereel zal het uitgangspunt worden bij het 
museumbezoek van schoolklassen. Het biedt de 
mogelijkheid de gebeurtenissen zowel retrospectief 
als progressief te benaderen en de kinderen zullen 
zich kunnen identificeren met de kinderen in de 
kamer. Hier zal dus de motivatie voor verder school
bezoek gestalte krijgen.
Uw medewerking wordt gevraagd voor het verkrijgen 
van een aantal attributen, nodig voor inrichting van 
een kamer uit de jaren 1940 -1950. Wij zoeken: een 
potkachel (salamandermodel), schoorsteenmantel, 
een waterketeltje, een vierkante tafel met stoelen, 
wandversiering, een vloerkleed, vazen, een spiegel, 
een boekenkast, serviesgoed, een ladekast, een nos
talgische lamp, een schemerlamp, een blaker, een 
ouderwetse telefoon, een wandklok, een petroleum- 
lamp/stallantaren en kleren uit die tijd voor man, 
vrouw, oma en twee meisjes. Let wel: de voorwer
pen moeten de sfeer van de oorlogsjaren weergeven. 
Misschien heeft u of hebben uw familieleden c.q. ken
nissen nog het een en ander in bezit. Kijk uw vergeten 
spullen eens na! Mocht u iets voor ons hebben, dan 
graag een reactie naar: chris.van.roekel@12move.nl 
of via 026-3333261.
(Chris van Roekel, namens de museumwerkgroep 
‘Burgers’)
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Radio uitzending uit 
het Airborne Museum
Zaterdag 20 oktober jl. was de laatste dag van de 'Week 
van de Geschiedenis 2007’.
In het kader hiervan waren er in Nederland allerlei 
evenementen georganiseerd en ook het Airborne 
Museum deed daaraan mee. Zo werd er in het muse
um een lezing gehouden over ‘Het dagelijks leven van 
de huisvrouw in de Tweede Wereldoorlog’ en hadden 
leden van de 'Living History Group Holland’ op het 
terrein bij het museum exposities ingericht over het 
leven van de Britse militair in oorlogstijd en over mili
taire voeding en rantsoenen.
Vanuit de tuin van het museum werd ’s middags een 
rechtstreeks radioprogramma uitgezonden in de 
serie 'Verre Verwanten’ van TELEAC, een educatieve 
omroeporganisatie.
Het programma werd gepresenteerd door Ben Kolster, 
bekend als voorzitter van de WAM, maar in het dage
lijks leven werkzaam bij de radio. Vier gasten waren 
uitgenodigd om voor de microfoon iets te vertellen. 
Dat waren Robert Voskuil over de geschiedenis van 
de Slag om Arnhem, Chris van Roekel over zijn per
soonlijke ervaringen en Driekus Heij over de renovatie 
van het museum. Wybo Boersma liep intussen met

Redactieadres: Utrechteseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, 
e-mail: wam@airbornemuseum.org 
Penningmeester/ledenadministratie: Frits Miedema, 
telefoon (026) 333 64 76, e-mail: fymiedema@planet.nl
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse 
nummers: Chris van Roekel, Oosterbeek.
Vormgeving: Hildebrand DTP, Wageningen. 
Druk: Drukkerij Verweij Wageningen B.V.

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airbome Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Telefoon museum: (026) 333 77 10
Redactie: drs. R.P.G.A. Voskuil en W. Boersma

een verslaggeefster in en rond het museum en gaf 
af en toe in de uitzending toelichting over objecten 
die daar waren tentoongesteld. Het programma werd 
uitgezonden op Radio 5.

De Ministory
De bij deze Nieuwsbrief 
gevoegde Ministory is 
geschreven door ons 
lid Frank Steer uit het 
Verenigd Koninkrijk. 
Brigadier Steer MBE 
publiceerde o.a het 
boek ‘Arnhem, The 
Fight to Sustain, The 
Untold Story of the 
Airborne Logisticians’ 
(2000) en de twee gid
sen 'Arnhem, The 
Landing Grounds and 
Oosterbeek’ (2002) en 
'The Bridge at Arnhem’ 
(2003), die beide ver
schenen bij de Britse 
uitgeverij Leo Cooper in 
de serie ‘Battleground 
Europe’.

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.

Oorlogssporen op de Ginkelse Heide
In het Historisch Jaarboek voor Gelderland, Deel XCVII, 
uit 2006, heeft ons lid Ruurd Kok een interessant arti
kel geschreven over een rechthoekig lijnenpatroon dat 
op luchtfoto’s en geallieerde kaarten van de Ginkelse 
Heide is afgebeeld. In dit verhaal, getiteld 'De ploeg 
keert het vliegtuig' laat de auteur zien dat het in wer
kelijkheid greppels zijn, die eind 1940 of begin 1941 
in opdracht van de Duitsers door burgers zijn gegra
ven. Het doel was het vlakke terrein ongeschikt te 
maken voor het landen van Geallieerde vliegtuigen. 
Waarschijnlijk had dit in de eerste plaats te maken 
met de aanwezigheid van het belangrijke Duitse vlieg
veld Deelen en niet zozeer met de dreiging van groot
scheepse landingen met zweefvliegtuigen en parachu
tisten. Die dreiging kwam pas later in de oorlog. Het 
uitstekende artikel, dat is geïllustreerd met kaarten en 
foto’s, telt veertien pagina’s. Het is zeker ook voor de 
‘Arnhem geïnteresseerden' de moeite waard. Het jaar
boek is te bestellen bij de heer F.W.J. Scholten, corres

pondentieadres Markt 
1, 6811 CG Arnhem. 
(Wybo Boersma)
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AIRBORNE

CJaarvergadering
De 28e Algemene Ledenvergadering, tevens jaarverga
dering van de Vereniging Vrienden van het Airbome 
Museum zal worden gehouden op zaterdag 5 april 
2008 in de Concertzaal, Rozensteeg 3 te Oosterbeek, 
aanvang 14.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 8 april 2007
3. Algemeen Verslag 2007
4. Financieel Verslag 2007
5. Begroting 2008
6. Verslag Kascommissie
7. Bestuursverkiezing
8. Benoeming reservelid Kascommissie
9. Rondvraag

10. Sluiting
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Ad 3 en 4: Het Algemeen Verslag en het Financieel 
Verslag krijgt u bij binnenkomst en het Verslag van 
de Kascommissie ligt een half uur voor de aanvang 
van de vergadering ter inzage bij de ingang van de 
zaal. U kunt het Algemeen Verslag en het Financieel 
Verslag ook aanvragen bij de Penningmeester door 
een aan uzelf gerichte envelop met een postzegel van 
44 Eurocent in een andere envelop te doen, en die op 
te sturen naar de heer F. Miedema, Woudstralaan 24, 
6862 XE Oosterbeek. Het Algemeen Verslag zal vanaf 
twee weken voor de vergadering ook op de website 
te lezen zijn.
Ad 7: In verband met bijzondere familie-omstan- 
digheden heeft Bart van Genderen besloten om zijn 
bestuursfunctie ter beschikking te stellen. In zijn 
plaats draagt het bestuur voor de heer Wybo Boersma 
uit Ede. De heer Boersma vervult al vele jaren de func
tie van adviseur van de WAM en is contactpersoon 
tussen de Stichting Airbome Museum en de WAM. 
Volgens artikel 8 van de statuten kunnen leden tegen
kandidaten stellen. Een voordracht hiertoe dient 
uiterlijk tien dagen voor de vergadering schriftelijk 
bij de secretaris van de WAM (p/a Airbome Museum, 
Oosterbeek) te worden ingediend. Dit voorstel moet 
zijn ondertekend door tenminste tien leden en bij het 
voorstel dient een bereidverklaring van de kandidaat 
gevoegd zijn. De kandidaat dient meerderjarig te zijn 
en lid te zijn van de vereniging.

t

28 januari 2008. Chris van Roekel (rechts) en wet
houder Nico Peek bekijken samen met kinderen van de 
Bernulphus School de nieuwe uitgave van het boekje 
'De Tommies Komen'.

Aanbieding boekje 
‘De Tommies Komen’
Op maandag 28 januari werd in het Airbome Museum 
de herdruk van het boek ‘De Tommies Komen’ gepre
senteerd. Het is het dagboek van de 15-jarige Sjaan 
Breman uit Oosterbeek (die in het boek Marie-Anne 
werd genoemd) over de septemberdagen van 1944. Het 
geeft een indrukwekkend en realistisch beeld van de 
strijd, gezien door de ogen van een jong meisje.
Het werd eerder gepubliceerd in 1987 en in 1998 ver
scheen er ook een Engelse uitgave.
Deze editie is geheel vernieuwd en ziet er prachtig en 
zeer verzorgd uit. Bij een aantal historische foto’s in 
het boek zijn nu kleurenfoto’s geplaatst van dezelfde 
locatie, zoals die er nu uitziet. Dit brengt de histori
sche gebeurtenissen, die zich daar hebben afgespeeld, 
vooral voor kinderen wat dichter bij. Het boek is voor
zien van een tijdsbalk met gebeurtenissen, die zich 
tegelijk met de Slag om Arnhem voor deden in andere 
delen van Nederland. Het boek vormt een belangrijk 
onderdeel van het nieuwe educatieve programma van 
het Airbome Museum.
Nico Peek wethouder van de gemeente Renkum nam 
uit handen van Chris van Roekel het eerste exemplaar 
in ontvangst. Dit gebeurde in aanwezigheid van een 
aantal leerlingen van groep acht van de Bernulphus 
School uit Oosterbeek, die vervolgens allen een exem
plaar cadeau kregen. ‘De Tommies Komen’ is voor 
ë 12,50 te koop in het Airbome Museum en bij de 
Oosterbeekse boekhandel Meijer en Siegers.
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Boekenbeurs op 24 mei
Op 24 mei a.s. zal weer de jaarlijkse Boekenbeurs 
worden gehouden op het terrein rond het Airborne 
Museum. Ieder jaar groeit het aantal standhouders 
en daarmee ook het aanbod. Dit evenement is uitge
groeid tot de grootste openlucht beurs met boeken 
over de Tweede Wereldoorlog
De organisatie zoekt nog een aantal vrijwilligers, die 
willen helpen bij het opbouwen en later weer afbreken 
van de marktkramen. Indien u wilt helpen, neemt u 
dan contact op met het Airborne Museum.

Na afloop van de vergadering is er een pauze. Daarna 
zullen er twee films worden vertoond. Als eerste de 
film over de evacuatie, die speciaal voor schoolkinde
ren is gemaakt met geld van de WAM (zie elders in 
deze Nieuwsbrief). Daarna volgt er een documentaire 
over de Slag om Arnhem.

Nieuwe directeur Airborne Museum
Het bestuur van de Stichting Airborne Museum deelt 
mede dat er een nieuwe directeur is geselecteerd uit 
meer dan vijftig sollicitanten. De keuze is gevallen 
op Drs. Dick Schlüter uit Enschede. De 52-jarige Dick 
Schlüter studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversi
teit in Utrecht met als hoofdvak Moderne Geschiede
nis. Tevens heeft hij een HBO opleiding journalistiek 
en een HBO opleiding voor leraar gedaan. Hij is op dit 
moment directeur van het Natuurhistorisch Museum 
Natura Docet in Denekamp Hij begint bij het Airborne 
Museum op 1 mei a.s.

Battlefield Tour op 19 april
In december van het afgelopen jaar ontvingen de 
Nederlandse leden van de WAM een folder met een 
overzicht van de evenementen in 2008.
De daarin genoemde Battlefield Tour 'De opmars van 
het 156e bataljon’, die op 19 april zal worden gehou
den, is inmiddels geheel volgeboekt. Deelnemers aan 
deze tour worden verzocht uiterlijk 12.45 uur aanwezig 
te zijn op de parkeerplaats bij de Goede Herderkerk 
in Oosterbeek, naast restaurant Kleyn Hartensteyn. 
De bus vertrekt om 13.00 uur naar de Ginkelse Heide. 
Hierna gaat de tocht naar het gebied van Papendal/ 
Johannahoeve, waar uitleg zal worden gegeven over 
de opmars van de 4e Brigade en de gevechten op 18 
en 19 september 1944. Vanaf Papendal wordt gewan
deld naar de Dreijenseweg, waarbij de opmarsroute 
van het 156e bataljon zal worden gevolgd. Mensen die 
niet goed ter been zijn, worden met de bus naar de 
Dreijenseweg gebracht, waar de aanval van het 156e 
bataljon op 19 september 1944 vastliep.

Social Evening op 14 mei
Op woensdag 14 mei is er weer een Social Evening in 
het Airborne Museum. Op deze avond kunnen leden 
van de WAM van gedachten wisselen met elkaar en 
met medewerkers van het museum en de Vereniging. 
De bibliotheek en het archief zullen weer worden 
opengesteld, evenals de werkplaats. Verdere details 
worden op de website vermeld.
De Social Evening is deze keer dus niet op vrijdag 
maar op woensdag. Aanvang: 19.30 uur.

Wandeling en lezing 
op zondag 20 april
Speciaal voor de battlefield tour op 19 april komt een 
aantal Britse leden over uit het Verenigd Koninkrijk. 
Niall Cherry, die daarbij is, heeft aangeboden om 
de dag erna, op zondag 20 april, voor hen een spe
ciaal programma te organiseren. Daarbij zijn ook 
Nederlandse leden welkom, maar de uitleg gebeurt 
in de Engelse taal.
In de ochtend is er een battlefield wandeling in de 
omgeving van Hotel de Bilderberg. Deze wandeling 
staat in het teken van: ‘The actions of the 3rd Batta- 
lion and the senior management of the Ist Airborne 
Division in the early stages of the battle’.
Om 10.00 uur wordt verzameld op het parkeerterrein 
van Hotel de Bilderberg. De wandeling duurt ongeveer 
twee uur. Na afloop kan iedereen op eigen gelegen
heid gaan lunchen.
’s Middags houdt Niall een lezing in de Kiinzaal van 
de Concertzaal in Oosterbeek. Adres: Rozensteeg 3. 
Aanvang 14.00 uur. De titel van zijn lezing luidt: 'The 
early Airborne operations of the Second World War - 
‘Colossus’ and ‘Biting’. Het gaat hierbij om de actie, 
waarbij een kleine groep parachutisten op 10 februari 
1941 hetTragino aquaduct in Midden Italië onklaar 
maakte en de aanval op Bruneval aan de Franse 
westkust in de nacht van 27/28 februari 1942, waarbij 
Majoor John Frost en zijn C Company, 2nd Battalion, 
Ist Parachute Brigade onderdelen van een Duits radar- 
station buit maakten.
Hoewel u zich voor beide evenementen niet officieel 
hoeft aan te melden, is het toch handig wanneer u even 
een mailtje stuurt naar onze secretaris, zodat we kun
nen zorgen voor voldoende kaarten en beschrijvingen.

John Waddy
Tijdens de battlefïeldtour op 19 april krijgen wij uitleg 
van Colonel (retd.) John Waddy, die in september 1944 
deelnam aan de Slag om Amhem.
John Waddy kreeg zijn opleiding aan de Britse mili
taire academie in Sandhurst, waarna hij officier 
werd bij de Somerset Light Infantry in India. Daar 
nam hij in oktober 1941 deel aan de oprichting van 
het 151th /156th Parachutistenbataljon in New Delhi. 
Vervolgens was hij Brigade Inlichtingen officier in de 
4e Parachutistenbrigade, waarmee hij diende in het 
Midden Oosten en Italië.
Tijdens de Slag om Amhem was hij commandant van 
de B compagnie van het 156e parachutistenbataljon, 
dat op 18 september 1944 landde op de Ginkelse 
Heide. Tijdens de gevechten bij de Dreijenseweg op 19 
september raakte hij gewond. Hij werd behandeld in 
het nood-hospitaal ‘De Tafelberg’ in Oosterbeek. Daar 
raakte hij op 24 september nogmaals gewond, toen dit 
gebouw door mortiervuur geraakt werd.

Vervolgens wordt gewandeld naar de Stationsweg, 
waar het 156e bataljon later posities in nam. Hierna 
lopen de deelnemers naar het voormalige noodhos
pitaal De Tafelberg, waar John Waddy naar toe werd 
gebracht toen hij gewond was geraakt. De tour ein
digt in restaurant Schoonoord, waar met een drankje 
(inbegrepen in de tourprijs) kan worden nagepraat.



3

'Ik ben een vreemdeling geweest’
Dankzij de steun van de Vereniging Vrienden is de 
educatieve afdeling van het Airbome Museum in staat 
gesteld een film te laten maken over het onderwerp 
‘Evacuatie’. De film, die op DVD verschijnt en werd 
gemaakt in het kader van het educatieve project ‘Ik 
ben een vreemdeling geweest’, gaat over de vlucht 
en de ontberingen die de bevolking uit de Arnhemse 
regio onderging gedurende de herfst en winter van 
1944/1945, maar ook over de gastvrijheid die zij elders 
van medeburgers ondervonden. Het wordt een DVD 
speciaal voor schoolkinderen, met duidelijke verban
den naar vergelijkbare situaties, zoals ze zich nu nog 
voordoen in de hedendaagse wereld.
Samen met de DVD 'The Making of Theirs is the Glory’ 
beschikt de educatieve afdeling hiermee over twee 
korte films, waarmee een bezoek van schoolklassen 
aan het Airbome Museum kan worden ingeleid.
Zoals u elders in deze nieuwsbrief hebt kunnen lezen,

Verlenging expositie
'De Verloren Slag’
De tentoonstelling 'De verloren Slag’, over de gevech
ten rond het St. Elisabeths Gasthuis en de wijk Lombok 
in Arnhem, is verlengd tot 28 mei van dit jaar. Met 
behulp van kaarten, een groot aantal foto’s en voor
werpen wordt een gedetailleerd beeld gegeven van de 
poging van vier Britse bataljons om op 19 september 
1944 door de Duitse linies te breken om de eenheden 
bij de brug te versterken. Na het mislukken van deze 
doorbraak was de Slag om Arnhem feitelijk verloren.

Majoor John Waddy 
in 1943.

Bezoek aan
Eisenhowers hoofdkwartier
In de folder die de Nederlandse leden van de WAM 
eind december 2007 hebben ontvangen, staat een reis 
naar Engeland aangekondigd voor de periode 18 t/m 
22 juni.
Aan het programma voor deze 5-daagse reis is inmid
dels een bijzonder excursie punt toegevoegd. Tour 
organisator Wybo Boersma heeft via de Britse 'Guild 
of Battlefield Guides’ toestemming gekregen om met 
de deelnemers een bezoek te brengen aan 'Southwick 
House’, even buiten Portsmouth. In juni 1944 was dit 
het 'Allied Expeditionary Force advance headquarters’. 
Hier nam Generaal Eisenhower in de avond van 4 juni 
1944, na veel overleg en discussies met de andere 
bevelhebbers, zoals Montgomery, Tedder, Ramsey, 
Leigh-Mallory, Bradley en Bedell Smith, de beslissing 
om D-day op 6 juni plaats te laten vinden.
De enorme kaart van het invasiegebied, waarop de 
bevelhebbers de operatie volgden, is bewaard gebleven 
en hangt nog steeds in de voormalige ‘Map Room’. 
Na de oorlog is ‘Southwick House’ en het omliggende 
park in handen gebleven van Britse Marine en het is 
dus nog steeds militair terrein.
Voor verdere informatie over deze tour naar Engeland, 
zie: www.airbornemuseum.com.

Na de TWeede Wereldoorlog diende hij in Palestina, 
Maleisië en Egypte, waarna hij instructeur werd bij 
het Canadese ‘Air Training Centre’. In 1950 volgde hij 
de Britse ‘Staff College’ cursus. Vervolgens werd hij 
commandant van het 'Depot Parachute Regiment and 
Airbome Forces'. Later werd hij kolonel bij de Special 
Air Service.
In 1976 was hij was militair adviseur bij de opnamen 
voor de film 'Een Brug te Ver’.
Colonel Waddy heeft veel battlefield tours in Arnhem 
geleid. Hij schreef een uitstekende battlefieldgids 
onder de titel: ‘A tour of the Arnhem Battlefields’, die 
in 1999 werd uitgegeven bij Leo Cooper (Pen & Sword) 
in Engeland. Deze is nog steeds verkrijgbaar.
(Wybo Boersma)

Nieuwe uitgave Roll of Honour
Momenteel wordt hard gewerkt aan de voorberei
dingen voor de 5e, gewijzigde, druk van de Roll of 
Honour.
Dit naslagwerk werd samengesteld door ons lid Jan 
Hey, en bevat informatie over de bijna 1900 geallieerde 
militairen die tijdens of ten gevolge van de gevechts
handelingen in september 1944 om het leven kwamen. 
Van elke betrokkene zijn de persoonlijke gegevens 
vermeld, zoals zijn naam, rang, leeftijd en legeron
derdeel. Maar ook (voor zover daarover wetenschap 
bestaat) wanneer en waar hij sneuvelde, de locatie 
van zijn veldgraf, en waar hij zijn laatste rustplaats 
heeft gevonden.

sluit het opnieuw uitgegeven boekje 'De Tommies 
Komen’ hier op aan. De kamer die in dit dagboekje 
wordt beschreven, zal als diorama in het nieuwe 
museum worden nagebouwd. Deze zal gaan dienen als 
startpunt voor kinderen die het museum bezoeken.
De DVD is gemaakt door Joop Bal van Bal Audiovisuele 
Producties uit Oosterbeek in samenwerking met 
Angelique Krüger, de bekende presentatrice van TV 
Gelderland.
Verschillende (Oud-)Oosterbekers werden geïnter
viewd over hun belevenissen tijden de evacuatietijd. 
De DVD zal het eerst worden gebruikt tijdens de 
maanden februari en maart bij de oriënterende lessen, 
die door onze gastdocent-vrijwilligers zullen worden 
gegeven aan vijftig schoolgroepen uit de gemeente 
Ede. Wij hebben hiermee dan een uitstekende moge
lijkheid om juist in dit belangrijke voormalige eva- 
cuatiegebied aan te sluiten bij een gebeurtenis, die 
bij veel mensen ongetwijfeld nog in hun herinnering 
zal leven. (Namens de Werkgroep Educatie, Chris van 
Roekel)
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In 1986 gaf onze vereniging de eerste editie uit, en de 
4e druk verscheen in 1999. Sinds lang is de publicatie 
uitverkocht. Vorigjaar besloot het bestuur een nieuwe 
versie het licht te doen zien, mits de financiering ruim 
van te voren goed geregeld was. Dit betekent onder 
andere dat we op zoek moeten naar sponsors en sub
sidiegevers, zodat in het positieve geval het boek voor 
een betaalbare prijs op de mark kan worden gebracht. 
De geldwervingsactie loopt inmiddels, en de eerste 
resultaten zijn bemoedigend.
Lezers die bereid zijn op een financiële wijze steun te 
verlenen, kunnen contact opnemen met verenigings- 
secretaris Ivar Goedings: goedings@van-lotringen.nl 
Al tijdens het drukken van de vorige uitgave kwamen 
nieuwe gegevens beschikbaar over gesneuvelde solda
ten, en de stroom aan informatie is sindsdien, dankzij 
het werk van vele onderzoekers en ooggetuigen, niet 
minder geworden. Dat heeft tot gevolg dat de inhoud 
van de 5e druk aanmerkelijk gewijzigd zal zijn ten 
opzichte van de vorige uitgave.
Indien u meent een bijdrage te kunnen leveren aan 
de inhoud van de op stapel staande Roll, aarzel dan 
niet contact op te nemen met de productieleider, in 
casu ondergetekende. Mocht u gegevens hebben over 
een militair die u niet in Jan Hey’s werk aantreft, geef 
die dan s.v.p. door. Met name informatie over de plek 
waar iemand sneuvelde, is van belang. Als u ondui
delijkheden, fouten of andere onvolkomenheden bent 
tegengekomen, trek fluks aan mijn bel. En relevant 
beeldmateriaal (foto’s en andere illustraties) is ook 
van harte welkom.
Uw reacties worden graag tegemoet gezien via 
g.h.maassen@morfeem.nl of op het volgende adres: 
vanToulon van der Koogweg 70, 6862 EG Oosterbeek. 
(Geert Maassen)

'With Nothing Bigger Than A Bren Gun’ 
Een van de onderwerpen uit de Slag om Arnhem, waar 
onze vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk, 
Niall Cherry, zich de afgelopen jaren in heeft verdiept, 
is de verdediging van de Van Limburg Stirumschool in 
Arnhem door onderdelen van Ist Parachute Squadron 
Royal Engineers en C Company van 3rd Parachute 
Battalion. Van de drie grote gebouwen, die in sep
tember 1944 langs de oostzijde van de oprit naar de 
Rijnbrug stonden, lag de Van Limburg Stirumschool 
het meeste zuidelijk. Het kleine groepje Britten dat 
dit gebouw gedurende een aantal dagen verdedig
de, heeft dat gedaan met grote vasthoudendheid en 
moed. Terwijl zij alleen maar over lichte handwapens 
beschikten, moesten zij het opnemen tegen een grote 
Duitse overmacht, die bovendien gemotoriseerd

Website met informatie 
over verschenen ministories
Ons lid Simon H. Johnson uit het Verenigd Koninkrijk 
heeft een website waarop informatie staat over de 
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum en 
over verschenen Ministories. Ook geeft hij een lijst 
met andere websites over de Slag om Arnhem en 
Operatie Market Garden. Het adres is: 
http://www.arnhemstories.haddonstuff.co.uk/.

Redactieadres: Utrechteseweg 232,6862 AZ Oosterbeek, 
e-mail: wam@airbomemuseum.org 
Penningmeester/ledenadministratie: Frits Miedema, 
telefoon (026) 333 64 76, e-mail: fymiedema@planet.nl 
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse 
nummers: Chris van Roekel, Oosterbeek.
Vormgeving: Hildebrand DTP, Wageningen. 
Druk: Drukkerij Verweij Wageningen B.V.

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airborne Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Telefoon museum: (026) 333 77 10
Redactie: drs. R.P.G.A. Voskuil en W. Boersma

Verhuizing Airborne Forces Museum
Het Airborne Forces Museum in Aldershot gaat ver
huizen naar vliegveld Duxford bij Cambridge. Op 
21 december 2007 sloot het museum op haar huidige 
locatie definitief haar deuren. De toekomende maan
den zullen worden gebruikt om alles te registreren en 
in te pakken voor de verhuizing. Het is de bedoeling 
dat het nieuwe museum eind 2008 open gaat.

geschut tegen hen inzette. Niall heeft de acties van 
deze mannen tot in detail uitgezocht en het resultaat 
van zijn naspeuringen heeft hij nu gepubliceerd in 
een zeer interessant boekje, getiteld ‘With Nothing 
Bigger than a Bren Gun, The Story of the Defence of 
the Schoolhouse at Arnhem Road Bridge September 
1944’. Het verhaal van de strijd om de Van Limburg 
Stirumschool en daaraan voorafgaande landing en 
opmars worden verteld aan de hand van rappor
ten en verslagen van de militairen die er bij waren. 
Hoewel er over de strijd om de Arnhemse Rijnbrug 
inmiddels de nodige studies zijn verschenen, zijn er 
nog steeds aspecten onderbelicht gebleven. Het is 
een grote verdienste van Niall, dat hij deze belang
rijke gebeurtenis nu heeft gereconstrueerd en voor 
een groot publiek in zeer leesbare vorm toegankelijk 
heeft gemaakt.
Aan het eind van het boekje heeft Niall nog een aan
tal bijlagen opgenomen over o.a. de ontsnapping van 
Captain Mackay en drie andere mannen uit Duitse 
krijgsgevangenschap, over een verslag van een Duitser 
en over de parachutistenhelm die luitenant Len Wright, 
na bijna 53 jaar (!) terug kreeg!
Het boekje, dat is geïllustreerd met foto’s en kaarten, 
is door Niall in eigen beheer uitgegeven bij Brendon 
Publishing, 3 Church Road, Warton, Lancs PR4 1BD, 
United Kingdom. Dit is het woonadres van Niall en 
daar kan het ook besteld worden. In Nederland is het 
boekje verkrijgbaar in het Airborne Museum. Prijs 
€ 7,50. Van harte aanbevolen en we hopen natuur
lijk dat Niall doorgaat met publiceren van dergelijke 
studies!
(Robert Voskuil)

mailto:goedings@van-lotringen.nl
mailto:g.h.maassen@morfeem.nl
http://www.arnhemstories.haddonstuff.co.uk/
mailto:wam@airbomemuseum.org
mailto:fymiedema@planet.nl
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met John Waddy druk bezocht
Toen bekend werd gemaakt dat Colonel (retd) John 
Waddy de battlefield tour op 19 april zou leiden, 
stroomden de aanmeldingen binnen. De groep die 
hem op die middag volgde, bestond dan ook uit meer 
dan tachtig deelnemers. Enkele tientallen mensen 
moesten we teleurstellen, omdat anders de groep te 
groot zou worden. John vertelde op ieder punt wat hij 
als compagniescommandant bij het 156e Parachute 
Battalion had meegemaakt tijdens de opmars en de 
gevechten. Het meest indrukwekkende verhaal hield 
hij op de plaats bij de Dreijenseweg, waar hij op 19 
september 1944 gewond was geraakt. Ieder detail wist 
hij zich nog te herinneren en de deelnemers luister
den ademloos.
Het laatste excursiepunt waar John uitleg gaf, was De 
Tafelberg, dat in 1944 als hospitaal werd gebruikt en 
waar hij naartoe werd gebracht nadat hij gewond was 
geraakt. Daar, in de gerenoveerde hal van het gebouw, 
vertelde hij hoe hij daar in de toen overvolle ruimte 
werd opgevangen. Bij zijn verhaal bleek ook dat hij 
nooit eerder terug was geweest in de Tafelberg. Dit 
was de eerste keer na bijna 64 jaar!
Het was een zeer bijzondere middag en we zijn John 
Waddy dan ook veel dank verschuldigd dat hij de 
moeite had genomen om hier voor over te komen uit 
het Verenigd Koninkrijk.
Het programma voor zondag 20 april was geheel in 
handen van Niall Cherry. In de ochtend leidde hij een 
battlefield tour in het gebied westelijk van Hotel de

Kort nieuws over de renovatie
Er wordt hard gewerkt aan de plannen voor de reno
vatie. Als de financiering rond is, kan in de zomer de 
opdracht aan de bouwers worden gegeven. Het muse
um zal tijdens de bouwwerkzaamheden tijdelijk dicht 
gaan. Hoe lang dit zal gaan duren, is nog niet te zeg
gen. Wel zal deze periode voor het grootste deel in het 
laagseizoen 2008-2009 liggen.
Voor de ondergrondse uitbreiding gaat een ontwerp
bureau, samen met de werkgroep, een plan uitwerken, 
waarin 'beleving' centraal zal staan. Er bestaat al een 
schetsontwerp voor de inrichting en nu moet er een 
voorlopig ontwerp worden gemaakt.
Voor de herinrichting van de villa Hartenstein is inmid
dels een nieuw ontwerpbureau in de arm genomen. 
Om de activiteiten goed te bewaken en in goede banen 
te leiden is er een 'Stuurgroep Herinrichting’ opge
richt. Als alles volgens plan verloopt, moet de reno
vatie zijn voltooid in september 2009, op tijd voor de 
65e herdenking van de Slag om Amhem.

Bilderberg en ’s middags hield hij in de Concertzaal in 
Oosterbeek twee korte lezingen over ‘Tragino’ en over 
'Bruneval'. Niall beschikt over een grote kennis van 
namen en details en gaat diep in op zijn onderwerpen. 
Dat maakt zijn presentaties extra interessant. Niall, 
bedankt en graag tot de volgende keer!

Resten van gesneuvelde
Duitse militair gevonden
Op dinsdag 1 april werd aan de voet van de Wester- 
bouwing, langs de Veerweg in Oosterbeek, het stof
felijk overschot gevonden van een Duitse militair, 
die hier waarschijnlijk tijdens of vlak na de Slag om 
Arnhem is omgekomen.
Bij de berging zijn uniformknopen gevonden, die aan
geven dat de militair behoorde tot de Kriegsmarine. 
Enkele compagnieën van de ‘10e Schiffs-Stamm- 
Abteilung’ en de 6e compagnie van de ‘14e Schiffs- 
Stamm-Abteilung’ zijn destijds bij de Westerbouwing

ÜO

E-mail adressen gevraagd
Vooruitlopend op onze plannen voor een snel
lere informatievoorziening van onze leden, vragen 
wij u om, wanneer u gebruik maakt van e-mail, 
uw e-mail adres te turen naar onze secretaris 
(wam@airbomemuseum.org). Alvast dank hiervoor!
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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.
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'Leading the Way to Arnhem, 
An lllustrated History of the 21st 
Independent Parachute Company 
1942 -1946’
Wie en wat was die groep Britse parachutisten, die, 
klein in aantal, korte tijd voor het neerkomen van de 
Airborne-troepen in vijandelijk gebied sprong, om 
landings- en droppings- terreinen te markeren? Dit 
boek geeft daar antwoord op. De 186 man sterke 21e 
Onafhankelijke Parachute Compagnie moest landings- 
en droppingsterreinen vrijmaken van obstakels en de 
vijand en markeren voor de naderende Eerste Britse 
Airbome Divisie. Hierna kreeg de eenheid de rol van 
infanteriecompagnie voor moeilijke klussen. De man
nen waren van een hoog kaliber, speciaal geselecteerd 
en goed getraind. Hun materiaal bestond uit marke- 
ringslappen, rookpotten, lampen en Eureka-bakens, 
waarmee vliegtuigen de weg konden vinden. In de 
compagnie zat een twintigtal Duits- en anderstalige 
gevluchte Joden, die de vijand konden verstaan.
Majoor John Lander, een zweefvliegtuigpiloot, richt de 
compagnie op in juli 1942. In het boek volgen wij de 
selectie en training van de ‘Pathfinders’ en hun rol bij 
het ontwikkelen van draagbaar markeringsmateriaal. 
De compagnie traint in Algerije voor inzet op Sicilië in 
juli 1943. Daarna vormt de compagnie de speerpunt 
voor de 78e Infanterie Divisie in Italië. Op 25 december 
keert de 21e terug naar Engeland. Het derde, vanaf nu 
'onafhankelijke’ peloton, blijft achter als 'pathfinder- 
unit’ voor de Tweede Onafhankelijke Parachute Brigade. 
In Engeland vangt de compagnie onmiddellijk aan met 
aanvulling en met de training ter voorbereiding van 
de operatie Market Garden. Twaalf Stirlings droppen

ingezet. De berging is uitgevoerd door de Bergings- en 
Identificatie Dienst van de Koninklijke Landmacht 
(BID). Er werden zowel een identiteitsplaatje, als ook 
enkele persoonlijke bezittingen van de soldaat gevon
den. Nader onderzoek door de BID moet uitsluitsel 
geven over identiteit van de militair.
Het stoffelijk overschot werd gevonden tijdens een 
zoektocht naar een Britse militair die sinds 21 sep
tember 1944 in deze omgeving is vermist. Het betreft 
Lance Corporal Eric Melling van het 13e peloton van 
B Company, Ist Border Battalion. De lotgevallen van 
dit peloton zijn opgetekend in het boek 'Het Dertiende 
Peloton’ door WAM-lid en journalist Haks Walburgh 
Schmidt. Hij is de initiatiefnemer van deze zoekactie. 
In samenwerking met de gemeente, de politie en het 
BID wordt deze uitgevoerd door een team van twee 
man, die ontheffing hebben om met metaaldetectors 
in de gemeente Renkum te zoeken. Uit de vondst van 
de Duitse militair blijkt dat de nauwe samenwerking 
en informatie-uitwisseling tussen alle betrokken 
partijen zijn vruchten afwerpt. Hoewel de Britse mili
tair Eric Melling nog niet is gevonden, is nu wel een 
andere, meer dan 60 jaar durende vermissing opge
lost. Na grondig onderzoek naar de identiteit van de 
Kriegsmarineman, zal hij officieel ter aarde besteld 
kunnen worden. Dit laatste zal plaatsvinden op de 
Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn (Limburg). 
Het is bijna veertig jaar geleden dat een stoffelijk over
schot van een Duitse militair in de gemeente Renkum 
werd gevonden.

op 17 september om 12.40 uur de compagnie onder 
commando van majoor Wilson. Onmiddellijk worden 
de drie aangewezen terreinen gemarkeerd en geze
kerd. De compagnie graaft zich ’s avonds in rond de 
Rijerskamp. De volgende dag worden er vliegtuigen 
binnengeloodst voor de tweede lift en als de hele divi
sie is geland, verhuist de onafhankelijke compagnie 
naar Oosterbeek-Noord. Op 19 september markeert 
de compagnie Johannahoeve voor de Poolse gliders. 
De compagnie acteert als infanterie, maar moet ook 
dagelijks terreinen voor de bevoorrading markeren. 
Duitse aanvallen worden steeds heftiger. Op 21 sep
tember weet de compagnie in een keer 50 Duitsers te 
doden. Bij het inkrimpen van de perimeter verhuist de 
compagnie naar de oostzijde, rond de veldhospitalen 
Schoonoord, Vreewijk en De Tafelberg. De beschietingen 
en gebrek aan eten, drinken en slaap doen zich gelden. 
Op 24 september krijgt de compagnie versterking van 
overgestoken Polen uit Driel. Op 25 september krijgt 
de 21e opdracht tot uitvoering van operatie Berlin, de 
terugtocht over de Rijn. Doden en gewonden worden 
achtergelaten. Van de 186 man bereiken 5 officieren en 
115 man de overkant. Twintig man zijn gedood en 46, 
waarvan 27 gewond, worden krijgsgevangen genomen. 
Op 28 september is de gehavende compagnie terug in 
Engeland. De 21e wordt hier aangevuld en opnieuw 
getraind. Op 6 mei 1945 vliegt de compagnie naar 
Noorwegen om toe te zien dat de Duitsers de overga- 
veregels opvolgen, om orde te handhaven, sabotage te 
stoppen en de vliegvelden van Oslo en Stavanger te 
beveiligen. In de nazomer worden de ‘Pathfinders’ inge
zet onder commando van de Zesde Airbome Divisie. 
Inzet in Haifa volgt, om de Palestijnse politie te helpen 
de orde te handhaven. In Gaza bewaakt de compagnie 
het vliegveld. Op 13 september wordt de compagnie 
gedemobiliseerd en opgeheven.
De bijlagen omschrijven de belevenissen van het in 
Italië achtergebleven Onafhankelijke Peloton, de navi
gatiemiddelen, een lijst met alle 186 mannen die deel
namen aan Market Garden, de gewonnen onderschei
dingen, een erelijst van gesneuvelden en een groot 
aantal levensbeschrijvingen van de Arnhem veteranen. 
Het boek is een mooie aanvulling op 'First In’ van Ron 
Kent en 'De verrekte moeite van het doodgaan’ van 
Zeno. Het is boeiend geschreven (in het Engels) en leest 
plezierig. Het is uitermate goed geïllustreerd (270 foto’s 
en documenten) en voorzien van een zestal informa
tieve bijlagen. Zoals we zijn gewend van R.N. Sigmond 
Publishing is het boek mooi uitgevoerd. Het is te koop 
voor € 39,50 bij het Airbome Museum Hartenstein en 
o.a. boekhandel Meijer & Siegers in Oosterbeek.
(Okko Luursema)

'Kom met verhalen’
Het Airbome Museum is op zoek naar verhalen en 
herinneringen. Heeft u zelf herinneringen aan de 
Slag om Arnhem? Of kent u iemand die zijn/haar 
persoonlijke verhaal hierover wel zou willen vertel
len? Bij het Airbome Museum probeert men zoveel 
mogelijk persoonlijke herinneringen van mensen te 
verzamelen, om ze te bewaren voor volgende gene
raties. Dus kom met verhalen, dan leggen wij dit 
kostbare materiaal vast voor de toekomst! Indien u 

leraan mee wilt helpen, kunt u contact opnemen
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De bevoorradingsmand die meer dan zestig jaar in de 
school aan het Postpad in Oosterbeek heeft gestaan.
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Conferentie van de
‘Guild of Battlefield Guides’
De Britse 'Guild of Battlefield Guides’ (GBG) houdt van
12 t/m 14 september in Arnhem een conferentie met

als onderwerp: ‘A tour of the Arnhem-Nijmegen bat- 
tlefields’.
De 'Guild of Battlefield Guides' is een organisatie met 
als leden battlefield gidsen en andere belangstellen
den voor historische slagvelden. Ze zijn afkomstig uit 
diverse landen. Ook veel internationale touroperators 
zijn lid. De bekende Britse militair-historicus, profes
sor Richard Holmes, is beschermheer van de Guild. 
Het doel van de Guild staat omschreven als: 'To ana
lyse, develop and raise the understanding and practice 
of battlefield guiding’.
Aan de conferentie die in september wordt gehou
den, kunnen ook niet-leden van de Guild deelne
men. Ook is het mogelijk om dagdelen van het pro
gramma bij te wonen. Zie hiervoor de websites: 
www.airbomemuseum.com of www.battleguides.org. 
De organisatie van het weekend is in handen van de 
GBG in samenwerking met Vereniging Vrienden van het 
Airbome Museum. Wij hopen Arnhem veteraan Major 
(retd) Tony Bibbert als speciale gast voor dit weekend te 
verwelkomen. Het programma ziet er als volgt uit:
12 september:
Het merendeel van de Britse gasten komt aan op 
Eindhoven Airport. Na aankomst in Arnhem is er een 
lunch in hotel Haarhuis.
’s Middags volgt de officiële opening van de 'Liberation 
Route’ bij Wolfheze en bij Groesbeek. Aansluitend is 
er een receptie in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 
1944-1945 in Groesbeek, georganiseerd door het 
Regionaal Bureau voorToerisme, Knooppunt Arnhem- 
Nijmegen.
De dag wordt besloten met een bijeenkomst met men
sen van het Regionaal Bureau voorToerisme Veluwe & 
Vallei in de restaurants Nol in 't Bosch en Campman 
in Renkum in het kader van de Operatie Pegasus. Deze 
bijeenkomst wordt gevolgd door een ‘re-enactment 
oversteek' over de Rijn.
13 september:
’s Ochtends: Lezingen over 'Battlefield Toerisme’ in 
hotel Haarhuis in Amhem.
’s Middags: Battlefield tour 'De verloren Slag’ in de 
wijk Lombok en omgeving, met vervolgens een bezoek 
aan het 'Informatiecentrum Slag om Amhem’ bij de 
Rijnbrug in Arnhem, 's Avonds: ‘Social evening’ met 
diner in de middeleeuwse kelders van Amhem.
14 september:
’s Morgens: Bezoek aan het Airbome Museum met ‘vali- 
dations’ (beoordelingen) voor het verkrijgen van de 
‘guide badge’ van de GBG. Bezoek aan de Airborne 
begraafplaats. Lunch in restaurant Schoonoord.
’s Middags: Bezoek aan de Westerbouwing. Rijnover
tocht via de Drielse veer en bezoek aan Driel.
Eind van de dag: Terugreis van de Britse deelnemers 
via Eindhoven Airport.
De kosten voor deelname aan het gehele weekend, 
inclusief hotelaccommodatie in hotel Haarhuis in 
Amhem: € 380 per persoon op basis, van een twee
persoons kamer. Toeslag eenpersoons kamer: € 90. 
Deelname zonder hotel accommodatie: € 270.
Voor de kosten van het bijwonen van dagdelen van de 
conferentie, zie de websitewww.airbomemuseum.com 
of informeer via het Airbome Museum, tel. 026-3337710. 
Voor meer informatie: W. Boersma, tel. 0318-639633, 
e-mail w.boersma@wxs.nl

met Suzanne Belleman, telefoon: 026-3337710, e-mail: 
sbelleman@airbomemuseum.org.

Penningmeester gezocht
Frits Miedema, heeft aangekondigd dat hij bij de 
volgende jaarvergadering in 2009 zijn functie als 
Penningmeester voor de Vereniging Vrienden van het 
Airbome Museum wil overdragen aan een opvolger. 
Frits heeft dit werk dan acht jaar gedaan.
De WAM zoekt daarom een nieuwe Penningmeester. 
We zoeken iemand die goed met de financiën van 
WAM kan omgaan en die woont in de regio Amhem. 
Het bestuur vergadert een keer per maand in het 
Airbome Museum en het is handig wanneer bestuurs
leden niet te ver weg wonen. Heeft u belangstelling 
voor deze functie, mailt u dat dan even naar onze 
secretaris Ivar Goedings: goedings@van-lotringen.nl

Bevoorradingsmand geschonken
Afgelopen mei ontvingen wij een telefoontje van 
mevrouw Anne Marie Brederoo van de school op het 
Postpad in Oosterbeek. Zij vertelde dat in het gebouw 
nog een Britse bevoorradingsmand stond, die zij wilde 
schenken aan het Airbome Museum. Het bleek dat 
deze mand in september 1944 terecht was gekomen 
in een van de grote kastanjebomen, die nu nog steeds 
op het schoolplein staan. De heer Henk Beumer, die 
toen tuinman was en vlak achter de school woonde, 
had de mand tijdens de slag uit de boom gehaald. 
Volgens hem bevatte de mand voedsel en hing hij aan 
een groene parachute. De vrouw van de heer Beumer 
had later de parachute gebruikt om er een jurk van te 
maken. Helaas is deze kleding niet bewaard gebleven. 
De mand heeft sinds de oorlog in de school gestaan 
en is bijna 64 jaar(!) gebruikt voor het opbergen van 
attributen voor de gymlessen.
Op de mand zit een metalen plaatje met een kogelgat. 
Op het plaatje staat het cijfer '3' en vaag is ook een ‘T’ 
zichtbaar. Dit laatste zou niet naar voedsel, maar naar 
lichtspoormunitie wijzen.
(Roland Boekhorst, Behoudsmedewerker Airborne 
Museum Hartenstein)

http://www.airbomemuseum.com
http://www.battleguides.org
websitewww.airbomemuseum.com
mailto:w.boersma@wxs.nl
mailto:sbelleman@airbomemuseum.org
mailto:goedings@van-lotringen.nl


4

Niall vraagt informatie
Wij ontvingen de volgende oproep van Niall Cherry: 
'Onlangs sprak ik met een veteraan, tevens lid van 
onze Vereniging, die in september 1944 deel uitmaakte 
van de A compagnie van het 2nd Parachute Battalion. 
Hij was een van de eerste militairen die op 17 sep
tember 1944 aankwam bij de Arnhemse verkeersbrug. 
Hij vertelde mij dat hij direct na zijn aankomst de 
opdracht kreeg om de gebouwen aan de westzijde 
van de brug te controleren. Hij zei dat zij niet wisten 
waar deze gebouwen voor werden gebruikt. Toen ze 
dichterbij kwamen, zagen ze mensen in een groot 
gebouw, dat dicht bij de weg stond. Het bleek een 
groep kinderen te zijn, die vermoedelijk een avondles 
volgden op de Zondagsschool. De patrouille ging het 
gebouw binnen en vertelde de leraar dat de situatie 
gevaarlijk kon worden en dat ze beter konden ver
trekken. De Britten kwamen tot de conclusie dat het 
gebouw veel te groot was om door een groepje van 
vier militairen te worden verdedigd en daarom beslo
ten ze terug te keren en dit te rapporteren. Vervolgens 
kregen ze posities toegewezen aan de oostzijde van 
de brug.

Diorama 'Artillerie bij de Oude Kerk' 
dreigt te verdwijnen
Bij de renovatie zal er veel veranderen in het Airbome 
Museum. Ook enkele diorama’s in de kelder van het 
museum moeten verdwijnen. Daarbij is helaas ook 
het indrukwekkende diorama van de Britse artillerie 
bij de Oude Kerk. Dat juist deze uitbeelding opgeof
ferd dreigt te worden is extra jammer, want het is het 
enige diorama in het museum dat een gevechtssitua- 
tie uit de Slag om Arnhem zo natuurgetrouw mogelijk 
weer geeft. Bovendien kan dit beeld heel goed worden 
gebruikt voor het begrijpen van allerlei andere aspec
ten van het verhaal van de Slag om Arnhem, zoals de 
Oude Kerk als laatste verdedigingspunt, de 'Lonsdale 
Force’, de ‘zichtbare’ afstand tussen Oosterbeek en 
Arnhem en het deel van Oosterbeek dat ten koste van 
grote offers werd verdedigd om de terugtocht over de 
Rijn (Operatie 'Berlin') mogelijk te maken.
Het beeld is vooral ook indrukwekkend omdat op de 
muren van het diorama een zeer gedetailleerde schil
dering is aangebracht van de omgeving van de Oude 
Kerk, zoals die er in 1944 uitzag. Om dit mogelijk te 
maken hebben de leden van de Vereniging Vrienden 
in het verleden, mede door het houden van verschil
lende activiteiten, veel geld bij elkaar gebracht.
Het bestuur van de WAM heeft tot nog toe tevergeefs 
geprobeerd dit diorama te redden. Het opruimen hier
van, om daarmee meer ruimte te creëren voor tijdelijke 
exposities is geen goede beslissing. Laten we proberen 
gezamenlijk tot een andere oplossing te komen! 
(Chris van Roekel, oud-voorzitter van de WAM)

Excursiegidsen gezocht
Onze vereniging heeft in de loop der j aren een grote 
hoeveelheid excursies georganiseerd, en bijbehorende 
gidsen uitgegeven. Die publicaties zijn de schriftelijke 
neerslag van activiteiten van de WAM, en dus horen 
ze thuis in het verenigingsarchief. Helaas blijkt zich 
daarin niet één exemplaar te bevinden. Op z’n minst 
zouden we alleen al om die reden kunnen constateren 
dat de desbetreffende archivaris (ondergetekende) een 
duidelijk steekje heeft laten vallen!
Hoe dan ook, mede omdat het hier belangrijke bron
nen voor de geschiedenis betreft, willen we het archief 
graag proberen aan te vullen. Als u in het bezit bent 
van één of meerdere excursiegidsen, en u zit er niet 
echt aan vast gebakken, zou u ons (lees: uw vereni
ging) dan een plezier willen doen?
Uw reacties worden graag tegemoet gezien via 
g.h.maassen@morfeem.nl of op het volgende adres: 
vanToulon van der Koogweg 70, 6862 EG Oosterbeek. 
(Geert Maassen, archivaris WAM)

Redactieadres; Utrechteseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, 
e-mail: wam@airbomemuseum.org 
Penningmeester/ledenadministratie: Frits Miedema, 
telefoon (026) 333 64 76, e-mail: fymiedema@planet.nl 
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse 
nummers: Chris van Roekel, Oosterbeek. 
Vormgeving: Hildebrand DTP, Wageningen.
Druk: Drukkerij Verweij Wageningen B.V.

Medewerking inrichting diorama
De oproep in de vorige Nieuwsbrief om voorwer

pen beschikbaar te stellen voor het kamerdiorama 
in ons nieuwe museum heeft talrijke reacties opge
leverd. We ontvingen de toezeggingen voor: 1 kachel, 
1 keteltje, 2 tafels, 4 stoelen, 1 schemerlamp, 2 tele
foons, 1 wandklok, 1 schilderijtje. We zijn nog op 
zoek naar: 2 armstoelen, 1 gebruikt vloerkleed met 
een Perzisch of Turks motief, 1 wandspiegel, servies
goed, 1 huiskamerlamp, 1 blaker, enkele ouderwetse 
ijzeren strijkijzers, overgordijnen (mogen kapot zijn), 
1 (trap-)naaimachine; kortom alle huiskamer ingre
diënten uit de 40er jaren.
Kijkt u nog eens rond en mocht u iets dergelijks 
tegenkomen of iets waarvan u denkt dat het bruik
baar is, dan graag een telefoontje naar 026-3333261 
of een mailtje naar chrisvanroekel@hotmail.com. 
(Namens de werkgroep Educatie, Chris van Roekel)

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airbome Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airbome Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Tele/oon museum: (026) 333 77 10
Redactie: drs. R.P.G.A. Voskuil en W. Boersma

Dit verhaal heeft nog een vervolg. Enige jaren 
geleden raakte de veteraan aan de praat met een 
Nederlander, die vertelde dat hij als kind in 1944 bij 
de bewuste les was. Hij herinnerde zich dat de Britse 
soldaten binnen kwamen. Graag zouden wij meer 
over deze gebeurtenis willen weten. Zijn er lezers die 
hier iets over weten? Reacties graag naar de redactie 
van de Nieuwsbrief, p/a Airbome Museum of naar 
e-mail adres: robert.voskuil@12move.nl.

mailto:g.h.maassen@morfeem.nl
mailto:wam@airbomemuseum.org
mailto:fymiedema@planet.nl
mailto:chrisvanroekel@hotmail.com
mailto:robert.voskuil@12move.nl
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Nieuws over de renovatie
Op vrijdag 18 juli jl. heeft het bestuur van de Stichting 
Airborne Museum besloten de opdracht voor de 
bouw- en renovatiewerkzaamheden aan het Airborne 
Museum officieel te verstrekken aan Klaassen Bouw
maatschappij en ITN Installatietechniek BV uit Ede. 
Men hoopt dat in oktober met de werkzaamheden 
begonnen kan worden. Rond die tijd gaat het museum 
ook dicht, want het is onmogelijk om open te blij
ven wanneer de bouwwerkzaamheden plaatsvinden. 
Het gebouw moet geheel worden ontruimd en dat 
wordt een grote, gecompliceerde operatie. Alle objec
ten worden geregistreerd en ingepakt om daarna te 
worden vervoerd naar een depot, waar ze tijdelijk 
worden opgeslagen. Het is de bedoeling om de villa 
Hartenstein van boven tot onder op te knappen. Aan 
de zuidzijde van Hartenstein wordt de grote onder
grondse ruimte gebouwd, waarin de ‘belevingsruimte’ 
komt en aan de westzijde verrijst het nieuwe glazen 
ingangsgebouw.
Wanneer de bouwwerkzaamheden klaar zijn, wordt 
het museum geheel opnieuw ingericht.
Er is gekozen voor een totale metamorfose en moder
nisering van de expositie. Er zal vrijwel niets meer 
over blijven van de huidige inrichting. In de kamers 
van de villa Hartenstein zal een aantal thematische 
onderwerpen uit Operatie Market Garden worden 
behandeld. Voor de vormgeving daarvan is kortgele
den een nieuw ontwerpbureau ingehuurd. De onder
grondse ‘belevingsruimte' wordt eveneens ingericht 
door een ontwerpbureau, dat daarbij advies krijgt 
van medewerkers van het museum en een groepje 
vrijwilligers.
Het informatie centrum in Arnhem blijft open 
en er wordt gekeken of daar, in de periode dat het 
museum dicht is, wat extra’s gedaan kan worden. 
Penningmeester en bestuurscoördinator Innovatie 
van het Airborne Museum, Paul Tirion verwacht dat 
het museum in de zomer van 2009 weer open gaat, op 
tijd voor de 65e herdenking van de Slag om Arnhem.

Geslaagde excursie naar Engeland
Op veler verzoek organiseerde de WAM eind mei 
weer een excursie naar Engeland. Er werden bezoeken 
gebracht aan verschillende musea, zoals aan vliegveld

Museum krijgt half miljoen euro
Het Airborne Museum krijgt een half miljoen euro 
van het V-fonds, het Nationaal Fonds voor Vrijheid 
en Veteranenzorg. Het fonds wil meer aandacht geven 
aan ‘actuele lessen uit het verleden’. Het Airborne 
Museum past met haar thema 'de Slag om Arnhem’ 
geheel binnen deze doelstelling. Dit bedrag vormt 
een belangrijke bijdrage voor het realiseren van het 
innovatieproject. Door deze toezegging is het totaal-

►

Duxford, het Imperial War Museum en het museum 
van het Army Air Corps. Eén van de hoogtepunten 
was ongetwijfeld het bezoek aan Southwick House bij 
Portsmouth, waar in juni 1944 het ‘Allied Expeditionary 
Force advance headquarters’ was gevestigd' en waar 
in de periode rond D-day ook Generaal Eisenhower 
zetelde.
De groep kreeg een rondleiding en werd ontvangen 
in de voormalige 'Map Room’, waar de grote kaart 
van het invasiegebied nog steeds aanwezig is. Deze 
kaart, waarop de geallieerde bevelhebbers de operatie 
konden volgen, is geheel gerestaureerd en wordt nu 
beschermd door een grote glazen wand. De huidige 
commandant van het complex, waar Southwick House 
deel van uitmaakt, gaf een uitgebreide en gedetail
leerde uitleg over de situatie in dit hoofdkwartier tij
dens D-day.
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Tijdens de WAM excursie naar Engeland werd de groep 
ontvangen in Southwichk House, het voormalige hoo/d- 
kwartier van Generaal Eisenhotuer 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.
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Nog steeds E-mail adressen gevraagd 
Vooruitlopend op onze plannen voor een snellere 
informatievoorziening van onze leden, vragen wij u 
om, wanneer u gebruik maakt van e-mail, uw e-mail 
adres te turen naar onze secretaris (wam@airbome- 
museum.org). Alvast dank hiervoor!

Conferentie van de
'Guild of Battlefield Guides'
Voor de conferentie van de 'Guild of Battlefield 
Guides’, die van 12 t/m 14 september in Arnhem 
wordt gehouden, hebben zich 31 Britse leden en 18 
Nederlanders ingeschreven. Van de Nederlanders 
woont een aantal alleen een deel van het programma 
bij. Het programma omvat ondermeer de opening van 
de ‘Liberation route’ in het gebied Amhem/Nijmegen. 
Dit zal gebeuren in aanwezigheid van de Britse en 
Amerikaanse ambassadeur. Een hoogtepunt is ook het 
avondprogramma met een re-enactment van Operatie 
Pegasus I. Hierbij wordt door de Nationale Reserve en 
de 'Living History Group Holland’ de overtocht over de 
Rijn nagespeeld. De deelnemers aan de conferentie 
bekijken deze oversteek vanaf boten op de Rijn. Dit 
programma is een onderdeel van een PR dag, die door 
de VVV Ede & Vallei wordt georganiseerd in het kader 
van de 25e Pegasus wandeltocht in oktober. Verder zijn 
er tijdens de conferentie lezingen, een battlefield tour 
in de wijk Lombok en bij Onderlangs en Bovenover, 
een 'Social Evening’ in de middeleeuwse kelders van 
Arnhem en natuurlijk een bezoek aan het Airborne 
Museum en de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met 
Wybo Boersma, e-mail: w.boersma@wxs.nl

Diorama van 'Huiskamer’
Veel leden en enthousiaste niet-leden hebben gere
ageerd op mijn oproep voor attributen uit de periode 
1940-1945 voor het huiskamer-diorama. Hiervoor mijn 
dank. Ik verzoek u voorlopig geen aanbiedingen meer 
te doen, omdat we denken dat er genoeg materiaal 
is om een natuurgetrouw diorama aan te kleden. Op 
dit moment lijkt mijn schuur bedrieglijk veel op die 
van 'Malle Pietje'! Veel dank voor de medewerking. 
De gemaakte afspraken wat betreft reeds aangebo
den en geaccepteerde spulletjes, blijven natuurlijk 
gehandhaafd.
(Chris van Roekel)

bedrag dat beschikbaar is voor de renovatie tot boven 
de 5 miljoen euro gestegen. Nu kunnen de werkzaam
heden daadwerkelijk beginnen.

‘The Wrong Side of the River'
In Ministory 92, getiteld ‘The Storm Boat Kings’, gaf 
ons lid John Sliz uit Canada een beschrijving van de 
rol die de 23rd Royal Canadian Engineers hebben 
gespeeld bij ‘Operation Berlin’ waarbij aan het eind 
van de Slag om Arnhem de restanten van de Eerste 
Britse Airborne Divisie over de Rijn werden terugge
trokken. Kortgeleden kwam er opnieuw een publi
catie uit van zijn hand. Het is een boekje waarin de 
genie compagnie van de Eerste Poolse Onafhankelijke 
Parachutisten Brigade tijdens de slag centraal staat. 
Het boekje draagt de titel ‘The Wrong Side of the River, 
The Polish Engineer Company At Arnhem’. Deze com
pagnie slaagde er in om in de nacht van 22 september 
1944 een groep van 52 Poolse soldaten met boten over 
de Rijn naar de Perimeter in Oosterbeek te brengen, 
om daar de Britten te versterken. De volgende nacht 
konden er zelfs 153 Polen worden overgezet. John 
Sliz heeft deze operaties tot in detail uitgezocht en 
beschreven. Het boekje is geïllustreerd met enkele 
foto’s en een aantal uitstekende, gedetailleerde kaar
ten. In een appendix zijn opgenomen een lijst van de 
mannen die deel uitmaakten van de compagnie en 
het nummer van het toestel, waarin ze zaten, een ‘Roll 
of Honour” en een lijst van gewonden.
Voor nadere informatie over deze privé uitgave kunt 
u mailen naar thesliz@hotmail.com

'A Fragment of Life'
In 1991 verscheen een boekje getiteld 'The Border 
Regiment at Arnhem' door Alan Green. Alan Green 
was commandant van het 20e Peloton in D Company 
van het Ist Border Battalion. In de daarop volgende 
jaren verzamelde hij nog veel meer materiaal en 
publiceerde dat in 1994 in het ‘standaardwerk' ‘When 
Dragons Flew’ - an illustrated history of the Border 
Regiment 1939-1945’.
Alan overleed in 2004 en zijn zoon heeft nu een inte
ressant boekje gepubliceerd over zijn vaders militaire 
diensttijd tijdens de oorlog. Hoewel een deel van de 
tekst afkomstig is uit het boek ‘When Dragons Flew’,

Battlefield Tours
De Battlefield Tour ‘Operartion VARSITY' , die op 
11 oktober wordt gehouden in het gebied van 
Hamminkeln en Wesel, was eind augustus bijna 
geheel volgeboekt. Mocht u willen weten of er nog 
plaatsen over zijn, informeert u dan even bij het 
Airborne Museum (026 3337710) of bij Wybo Boersma 
(0318 639633).
De battlefield tour naar de Ardennen gaat dit jaar niet 
door, omdat er niet voldoende inschrijvingen waren. 
Aan de deelnemers die ingeschreven hebben, wordt 
de aanbetaling teruggestort. Hierover hebben zij reeds 
bericht ontvangen. Intussen wordt gewerkt aan het 
programma voor de battlefield tours in 2009. Als er 
leden zijn die een voorstel hebben voor het houden 
van een bepaalde tour en/of willen meewerken aan 
de organisatie van een tour, dan kunnen zij contact 
opnemen met Wybo Boersma.

Gids van 'Operatie Pegasus I' 
overleden
Op juli overleed op 86 jarige leeftijd Maarten van de 
Bent. In oktober 1944 speelde de toen 23-jarige Maarten 
een belangrijke rol bij Operatie Pegasus I. Daarbij wer
den 138 geallieerde militairen, waarvan het merendeel 
na de Slag om Arnhem in het gebied van de Veluwe 
was ondergedoken, tussen Wageningen en Renkum 
over de Rijn naar de vrijheid gebracht. Maarten van de 
Bent was betrokken bij zowel de voorbereiding als de 
uitvoering van deze operatie. Binnenkort verschijnt er 
een nieuw boek over de operaties Pegasus I & II, zodat 
we in het volgende nummer van de Nieuwsbrief op 
dit onderwerp terug zullen komen.

mailto:wam@airbome-museum.org
mailto:w.boersma@wxs.nl
mailto:thesliz@hotmail.com
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Niet v/eggooien!
Enige tijd geleden werd er gestart met een actie, waar
bij Nederlandse oorlogsmusea de mensen in het land 
bewust willen maken van het feit dat ze materiaal 
uit de Tweede Wereldoorlog niet zomaar moeten 
weggooien. Vaak gaat het hierbij om unieke stukken. 
Regelmatig krijgen wij inhet Airbome Museum bijzon
dere schenkingen en steeds weer staan wij versteld 
van het feit dat er in Oosterbeek en omgeving nog 
zoveel voorwerpen te voorschijn komen, die betrek
king hebben op de Slag om Amhem. Maar veel ligt ook 
nu nog verborgen en vergeten op zolders of in kelders. 
Wanneer u een voorwerp of papieren in huis heeft uit 
de Tweede Wereldoorlog en die wilt u kwijt, wilt u deze 
dan niet weggooien, maar het museum bellen, zodat 
ik of een van mijn collega’s kan komen kijken of het 
de moeite waard is om het materiaal in een museum 
zoals Hartenstein tentoon te stellen? Daarmee hopen 
we een bijdrage te leveren tot veilig stellen van 'stuk
jes geschiedenis’ voor de volgende generaties.
(Roland Boekhorst, behoudsmedewerker Airbome 
Museum)

ding zien we Duitse militairen in een buitgemaakte 
Britse Jeep. Links is op een muur een wit bordje zicht
baar, waarop een Duitse adelaar met hakenkruis en 
de afkorting 'NSDAP’ staan. Daaronder hangt nog een 
kleiner bordje, waarvan de tekst onleesbaar is.
Op de voorgrond zijn in de straat tramrails zichtbaar. 
Waar zou dit kunnen zijn ? Wanneer u denkt dat u 
dat weet, neemt u dan contact op met Geert Maassen, 
Gelders Archief, Amhem, telefoon 026 - 3521600 of via 
e-mail: g.maassen@geldersarchief.nl

TV programma 'Andere Tijden' 
over de film 'Theirs is the Glory'
Begin juli zijn in Arnhem en Oosterbeek opnamen 
gemaakt voor een aflevering van het TV programma 
‘Andere Tijden'. Dit bekende geschiedenisprogram
ma gaat deze keer aandacht schenken aan de film 
'Theirs is the Glory', die in augustus en september 
1945 werd gemaakt in Arnhem en Oosterbeek. Aan dit 
programma werken o.a mee Luitenant Hugh Ashmore 
(21st Indepedendent Parachute Company), Mevrouw 
Anje Brummelkamp - van Maanen (dochter van de 
Oosterbeekse arts Dr. Van Maanen), Chris van Roekel, 
Robert Voskuil en Geert Maassen. Het programma 
wordt uitgezonden op 11 september a.s.

Oproep
Tijdens de Slag om Amhem zijn vooral door Duitse 
oorlogverslaggevers heel veel foto’s gemaakt. Nog niet 
van alle afbeeldingen weten we echter waar ze zijn 
genomen. In deze Nieuwsbrief hebben we een foto 
opgenomen, die op 19 september 1944 werd gemaakt 
in Arnhem. We denken dat het gaat om het westelijk 
deel van Amhem. Op de (niet geheel scherpe) afbeel-

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

In memoriam Dick Kragt
Op 8 juli 2008 overleed op bijna 91-jarige leeftijd de 
voormalige MI9 agent Dick Kragt. Dick Kragt meld
de zich in de oorlog in Londen voor de opleiding tot 
geheim agent. Hij werd door MI9 (Military Intelligence 
9) naar Nederland gestuurd. Deze organisatie zetten 
ontsnappingsroutes op voor in bezet gebied gestrande 
geallieerde militairen. Dicks opdracht was om in ons 
land een ontsnappingsroute voor boven Nederland 
neergeschoten piloten op te zetten. Dick, die bekend 
werd als ‘Captain K’, begon met het opzetten van een 
ontsnappingsroute via Maastricht naar België.
In 1944 was zijn grootste karwei het opvangen en 
terug naar Engeland laten brengen van de airbornes 
die na de Slag om Arhem gestrand waren en over de 
Veluwe zwierven. Na Pegasus I, een militair georga
niseerde operatie waarbij in de nacht van 22 op 23

bevat het ook nieuwe gegevens en foto’s. 
Bijzonder is o.a het verslag van zijn 
krijgsgevangenschap en de 17 dagen 
durende gedwongen tocht vanuit het 
kamp, toen de geallieerden naderden. 
Daarbij staat een serie unieke foto’s, 
die werden genomen door een Nieuw 
Zeelandse officier en die nog nooit eer
der zijn gepubliceerd. Daarnaast bevat 
het boekje een aantal brieven en docu
menten over Alans militaire dienst, 
zowel van voor als van na de Slag om 
Amhem. Het is een aardige aanvul
ling op de geschiedenis van de Slag om 
Amhem.
'A Fragment of Life, A biography of a 
member of the Ist Airborne Division, 
base don the papers and writings of 
the Reverend Canon Alan Green’ telt 54 
pagina’s, 34 foto’s en 9 kaarten. Het is 
een zeer goed verzorgde privé uitgave, zonder ISBN 
nummer. Het is uitgegeven in een beperkte oplage 
van 500 exemplaren en is verkrijgbaar bij het Airbome 
Museum in Oosterbeek en bij het Museum of the 
King’s Own Border Regiment in Carlisle. Het kan ook 
rechtstreeks worden besteld bij Peter Green, adres 
7 Prospect Hill, Old Town, Swindon, SN1 3JU, United 
Kingdom. Peter verkoopt de boekjes voor £ 7.99 plus 
£ 1 verzendkosten. Onze vertegenwoordiger in het 
Verenigd Koninkrijk, Niall Cherry, heeft ze ook in 
voorraad.

s fl
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oktober 138 airbornes de Rijn overstaken kwam de 
desastreuze Pegasus II, een poging om dit te herhalen, 
die mislukte. Dick was betrokken bij de voorbereidin
gen, maar tegen het plan omdat hij het te gevaarlijk 
vond. Het werd echter toch doorgezet in de nacht van 
17 op 18 november. Slechts zeven mannen bereikten 
de overkant, een aantal werd gevangen genomen en 
de rest zwierf rond. Dick probeerde hen te vinden, aan 
papieren te helpen en van burgerkleren te voorzien. 
Hij vergaderde iedere dag met zijn team in het huis 
van Evert en Marie Bruinekreeft-van der Wiel. Zij had
den een kruidenierswinkel annex postkantoor. Evert 
was de postbode en kon dus overal zonder dat men 
argwaan kreeg mededelingen doorgeven. De vader van 
Marie was de dorpsveldwachter en kon onderduikers 
over straat begeleiden. Bovendien viel het niet op als 
er veel mensen aan huis kwamen want in een kruide
nierswinkel is het altijd druk. De airbornes moesten 
toen over de Rijn tussen Overlangbroek en Amerongen 
en dan door de Betuwe. Dit ging goed tot er in januari 
1945 in de Betuwe zo hevig gevochten werd dat die 
route onbruikbaar was. Daarom werd begin februari 
1945 de route door de Biesbos in gebruik genomen. De 
airbornes zaten tot ze wegkonden in opvanghuizen 
in o.a. Leersum, Doorn en Maam. Dick controleerde 
of deze adressen veilig waren en zorgde ervoor dat 
alles zo goed mogelijk verliep. Uiteraard deed hij dit 
niet alleen. Er was een grote groep van verzetsmensen 
die de airbornes op de verschillende etappes van hun 
reis begeleidden.
Dick was erg voorzichtig en hield altijd het hoofd koel. 
Stoer doen was hem vreemd. Hij had een uitgebreid 
netwerk opgebouwd van mensen die ergens nuttig 
voor waren. Dick was één van de twee door geheime 
diensten uitgezonden agenten die bijna twee jaar 
lang, van juni 1943 tot de bevrijding, hun operaties in 
bezet gebied konden voltooien.
De Nederlandse regering toonde haar erkentelijk
heid door hem te decoreren met de Bronzen Leeuw. 
Van de Amerikanen kreeg hij de ‘Medal of Freedom’ 
met gouden palm en ook de Engelsen gaven hem een 
hoge onderscheiding, de 'Kings Medal for Courage’. 
Hij was erg bescheiden en sprak vrijwel nooit over 
de oorlog. Zijn laatste bezoek aan Nederland was bij 
de 50' herdenking van de Slag om Arnhem in 1994, 
toen hij aanwezig was bij een reünie van Arnhem- 
veteranen en verzetsmensen die hen destijds gehol
pen hadden.
(Loek Caspers)

Wandelroute Ginkelse Heide
In de reeks 'Veluwe wandelroutes’, uitgegeven door
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Herstel park Hartenstein
Niet alleen wordt gewerkt aan plannen voor de reno
vatie van het Airborne Museum, maar ook wil men 
het omliggende park in oude luister herstellen. Het is 
de bedoeling dat in het park o.a. een aantal 'zichtlij
nen' zal terugkomen, waardoor het gebouw vanuit de 
omgeving beter zichtbaar zal zijn. Vanuit Hartenstein 
krijgt men dan ook veel beter zicht op de omgeving. 
Inmiddels is ook gesproken over het parkeren rond 
het museum. In verband met het te verwachten toe
nemend aantal bezoekers, zal een oplossing gevonden 
moeten worden voor het tekort aan parkeerruimte. 
De bewoners van de omliggende straten zullen bij de 
plannen worden betrokken.

Chaplains capbadge
Eén van de leden van de WAM heeft mij tijdens de 
Jaarvergadering gevraagd naar een capbadge van de 
Britse chaplains. Deze capbadge is inmiddels binnen, 
maar ik heb de naam van de betreffende persoon 
niet meer. Wil degene die mij om de badge vroeg, 
even contact met mij opnemen? (Chris van Roekel, 
026-333261)

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232,6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airborne Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Telefoon museum: (026) 333 77 10
Redactie: drs. R.P.G.A. Voskuil en W. Boersma

de regio VW ‘Ede & Vallei’ is enige tijd geleden een 
Battlefield-route verschenen. Het is een bewegwijzer- 
de route van tien kilometer rond de Ginkelse heide 
bij Ede. Er zijn twee startpunten: bij het restaurant 
'De Langenberg’ in Ede en bij het restaurant ‘Juffrouw 
Tok’, beter bekend als de ‘Herberg Zuid-Ginkel’. Beide 
restaurants liggen aan de N 224, de weg van Ede naar 
Arnhem en beschikken over een parkeerplaats.
De route loopt dwars door het gebied waar het 
7e bataljon The Kings Own Scottish Borderers op 17 en 
18 september 1944 strijd leverde tegen Duitse een
heden. In de middag van de 18 september landde de 
4e Parachutistenbrigade op de Ginkelse heide, waarna 
de'gevechten zich richting Wolfheze en Oosterbeek 
verplaatsten.
Tijdens de wandeling wordt op een tiental punten een 
eenvoudige beschrijving gegeven van de gebeurtenis
sen. Een begeleidend kaartje zorgt er voor dat men 
niet kan verdwalen. De route is aangegeven met paars/ 
blauwe stikkers. De tekst is samengesteld door de heer 
Van Seters van het ‘Museum Verbindingsdienst' in Ede. 
De foto’s zijn geleverd door het Airborne Museum en 
door fotograaf Gert Jan Koster. Het is een eenvoudige, 
maar duidelijke gids, die te verkrijgen is bij de VW 
Ede, bij de genoemde restaurants en in het Airborne 
Museum in Oosterbeek. Zeker voor de zomermaanden 
is de wandeling aan aanrader! Prijs € 1,95.
(Wybo Boersma)

mailto:wam@airbomemuseum.org
mailto:fymiedema@planet.nl
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Nieuws over de renovatie
Onder het toeziend oog van een aantal belangstellen
den draaide PaulTirion, bestuurscoördinator innova
tie, op zondagmiddag 12 oktober om vijf uur de deur 
van het Airborne Museum op slot. Pas in september 
2009 zal de deur weer officieel worden geopend. De 
dagen voor de sluiting waren er nog opmerkelijk veel 
bezoekers geweest die, vaak gewapend met een came
ra, een laatste blik wilden werpen op de vertrouwde 
expositie.
De sluiting van het museum betekent ‘het einde van 
een tijdperk'. In 1978 was het Airborne Museum ver
huisd van Kasteel Doorwerth naar Huize Hartenstein. 
Berry de Reus die als conservator werd aangetrokken, 
ging wonen op de bovenverdieping. In de daarop vol
gende dertig jaar werd de expositie door de medewer
kers en de vrijwilligers met veel zorg vervolmaakt en 
uitgebreid. Ook de Vereniging Vrienden speelde daarbij 
vaak een belangrijke rol. Zo zullen velen zich nog de 
acties herinneren die de WAM, onder leiding van onze 
voorzitter Chris van Roekel, organiseerde om geld bij -

Tijdens de herdenkings
dienst 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.

w
o s 
W

£
CQ

£

een te brengen voor de renovatie in 1993 (zie ook de 
Ministory bij dit nummer van de Nieuwsbrief).
Nu begint het museum aan de volgende fase van haar 
bestaan, waarbij het karakter ingrijpend zal verande
ren. Voor de bezoeker zal de nadruk niet meer liggen 
op 'feitenkennis’, foto’s en militaire uitrustingsstuk
ken, maar op de 'beleving’ van de gebeurtenissen in 
september 1944.
In de weken voor de sluitingsdatum waren de mede
werkers en vrijwilligers al begonnen met het oprui
men, uitzoeken en inpakken van allerlei zaken en 
deze werkzaamheden werden na 12 oktober met volle 
kracht voortgezet, omdat het gebouw op 1 novem
ber leeg moest worden opgeleverd. Op die dag wilde 
de aannemer beginnen met de werkzaamheden. Het 
museum moest dus in twee weken geheel worden 
ontruimd, hetgeen een enorme operatie was.
Met vrachtwagens werd de inventaris, voor zover die 
ook in het nieuwe museum zal worden gebruikt, over
gebracht naar een zwaar beveiligd kazernecomplex 
op de Veluwe. Een van onze leden, Kapitein Georg van 
der Most van de Luchtmobiele Brigade, had hierbij 
bemiddeld.
Intussen was de grote plataan achter het museum 
gekapt en werd ook de andere begroeiing verwijderd. 
Daarna werd begonnen met de eerste graafwerkzaam
heden. De uitbreiding van het museum was nu echt 
begonnen.

As van overleden veteranen bijgezet
Op vrijdag 19 september werd tijdens een aantal 
korte, maar ontroerende plechtigheden de as van 
vier veteranen bijgezet op de Airborne Begraafplaats 
in Oosterbeek. Het ging hierbij om Staff Sergeant 
Len Affolter (Glider Pilot Regiment, D Squadron, 13 
Flight), Sergeant Derrick George Askew (Glider Pilot 
Regiment, B Squadron, 4 Flight), Private Harold Carl 
Edwin Bruce (21st Independent Parachute Company, 
1 Platoon) en Sergeant William ‘Bill’ Fulton (2nd 
Battalion The Parachute Regiment, A Company, 
3 Platoon).
De bekendste van deze vier was Bill Fulton. Hij was de 
eerste parachutist die in de avond van 17 september 
1944 voet zette op de Arnhemse Rijnbrug. Hij werd 
bij die actie in zijn been geschoten door een van 
de Duitse verdedigers. Samen met een groot aantal

Van de redactie
In de afgelopen periode stond naast de 64e Airborne 
Herdenking, vooral de renovatie en de uitbreiding van 
het Airborne Museum centraal. In deze en in de vol
gende nummers van de Nieuwsbrief zullen we u op de 
hoogte houden van de voortgang van dit ambitieuze 
en gecompliceerde project. Hoewel het museum nu 
voor langere tijd is gesloten, gaan de activiteiten van 
de Vereniging Vrienden gewoon door.
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'Virtuele wandeling' door 
het oude Airborne Museum
Het oude museum ‘is niet meer' en het nieuwe wordt 
volgend jaar geopend. Om in de tussenliggende peri
ode belangstellenden toch nog iets te bieden, is de 
oude opstelling nog te zien op internet. Op de website 
van het Airborne Museum is een ‘virtuele presentatie’ 
geplaatst van alle zalen in het museum, zoals die er 
tot voor kort uitzagen, en van een aantal locaties rond 
het museum. Het bijzondere is dat het gaat om 'inter
actieve panoramische afbeeldingen’, waarin je door 
de computermuis te bewegen, letterlijk kunt ‘rond
kijken’. Ons lid Thomas van Slooten is de initiatiefne
mer van dit bijzondere project. Hij heeft series digitale 
foto’s gemaakt, die vervolgens met speciale software 
van het bedrijf‘Fourdigits’, aan elkaar zijn gezet. 
Voor het bekijken van deze panoramische afbeeldin
gen kunt u klikken op 'Virtuele Tour' in de website 
www.airbomemuseum.org.

andere Britse gewonden werd hij kort daarna door de 
Duitsers krijgsgevangen gemaakt. Via het Elisabeth 
Gasthuis en een Duits veldhospitaal in Apeldoorn, 
kwam Fulton uiteindelijk terecht in een Duits krijgs
gevangenenkamp, waar hij tot het eind van de oorlog 
verbleef. Na de oorlog was hij herhaaldelijk te gast 
bij de herdenking van de Slag om Arnhem. In 2004 
heropende hij samen met de weduwe van kolonel 
Frost de gerenoveerde John Frostbrug. Hij overleed 
op 16 januari 2008 en werd 88 jaar.

In aanwezigheid van familie en vrienden werd opl9 sep
tember 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.
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Voorlichtingsavond over de renovatie 
van het Airborne Museum.
Op donderdag 20 november zal in de bovenzaal van 
restaurant Kleyn Hartensteyn een avond worden

De avond begint om 20.00 uur; de zaal is open om 
19.30 uur.

(Web)winkel Airborne Museum 
buiten bedrijf
Evenals de ‘gewone' winkel, is ook de ‘webwinkel’ van 
het Airborne Museum tot nadere aankondiging buiten 
bedrijf. De inventaris van de winkel is opgeslagen en 
daardoor is het is niet mogelijk om bestellingen te 
verwerken. U kunt dus voorlopig geen bestellingen 
meer doen via het internet.

gehouden, waarop de heer Paul Tirion, bestuursco- 
ordinator innovatie en directeur Dick Schluter, uitleg 
zullen geven over de plannen voor de renovatie en de 
uitbreiding van het Airborne Museum. De avond wordt 
georganiseerd door de Vereniging Vrienden.

Speciale herdenking in Enschede
Op de Oosterbegraafplaats in Enschede liggen enkele 
Britse militairen begraven die, nadat ze tijdens de Slag 
om Arnhem krijgsgevangen waren gemaakt in het 
dorp Brammen werden neergeschoten. Op zaterdag 23 
september 1944 was een vrachtwagen met 25 gevan
genen uitVelp vertrokken. In Brammen probeerden 
twee officieren, onder wie Tony Hibbert, uit de wagen 
te ontsnappen. Die actie wekte de woede op van één 
van de bewakers. Deze schoot zijn hele magazijn leeg 
op de groep gevangenen, waarbij zes doden vielen. 
Een passerende Duitse officier voorkwam dat de hele 
groep werd geëxecuteerd. Volgens de officiële Duitse 
lezing werden de zes Britten neergeschoten tijdens 
een vluchtpoging. De zwaargewonden en de doden 
werden door de Duitsers ‘weggewerkt’ naar Enschede. 
De Duitse schutter is nooit opgepakt.
In de jaren na de oorlog waren er regelmatig herden
kingen op de Oosterbegraafplaats in Enschede, waar 
de militairen waren begraven. Maar die traditie is lang 
geleden gestopt.
Toen Dick Schluter, directeur van het Airborne 
Museum, dat hoorde van de heer Adrie Roding, hoofd 
stadsarchief van Enschede, besloot hij dat dit jaar
lijkse eerbewijs moest terugkeren. En zo was er op 23 
september 2008 weer een herdenking, waarbij kinde
ren van de Prinsesschool/International School TWente 
uit Enschede bloemen legden op de graven van de 
bij Brummen omgekomen Britse militairen. Tevens 
werden bloemen gelegd op de graven van 44 andere 
geallieerde gevallenen uit de TWeede Wereldoorlog, die 
daar hun laatste rustplaats hebben gevonden.

23 september 2008. Tijdens een speciale herdenkingsbij
eenkomst 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’.
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'Get 'em out'
Op vrijdag 29 augustus werd in Ede het boek 'Get 'em 
out’, geschreven door Cees Haverhoek, gepresen
teerd. Bij die gelegenheid stelde de schrijver dat dit 
het meest complete boek over de operaties Pegasus 
1 en 2 is. Inderdaad geeft het boek uitgebreide infor
matie over de achtergronden en uitvoering van beide 
operaties. Hoewel het boek een Engelse titel heeft, is 
het in Nederlands geschreven.
De operaties Pegasus 1 en 2 waren twee pogingen 
in oktober en november 1944 om zoveel mogelijk in 
het gebied ten noorden van de Rijn achtergebleven 
Airborne soldaten en andere geallieerde militairen 
weer binnen de geallieerde linies ten zuiden van de 
Rijn te brengen. Operatie Pegasus 1 is gelukt, 131 gealli
eerde militairen, 17 Nederlanders en 1 Rus staken veilig 
de Rijn over. Operatie Pegasus 2 is echter mislukt.

'Liberation Route' geopend
Op 12 september jl. werd in het gebied van Arnhem en 
Nijmegen de zogenaamde 'Liberation Route’ geopend. 
In de betreffende regio speelde zich in september 1944 
een groot deel af van Operatie 'Market Garden' en in 
februari 1945 startte hier Operatie ‘Veritable’, het 
begin van het grote Rijnland-offensief. Op 23 plaatsen, 
waar zich in de periode 1944/1945 belangrijke histori
sche gebeurtenissen afspeelden, zijn nu 'luisterkeien' 
geplaatst. Bij een luisterkei kan je een telefoonnum
mer bellen, waarna je vervolgens het verhaal kunt 
beluisteren dat bij die plaats hoort. De verhalen, die 
in drie talen zijn te beluisteren, kan men ook down
loaden via de website www.liberationroute.com. Ook 
is het mogelijk om MP3 spelers te lenen bij de VW’s 
van Arnhem en Nijmegen, het Airborne Museum 
Hartenstein in Oosterbeek (tijdelijk gesloten) en het 
Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek.
De Liberation Route is een initiatief van het Airborne 
Museum Hartenstein in Oosterbeek, het Nationaal 
Bevrijdingsmuseum in Groesbeek, het Regionaal 
Bureau voor Toerisme Knooppunt Arnhem Nijmegen 
RBT-KAN en het Gelders Overijssels Bureau voor 
Toerisme. De bijdragen van het Airborne Museum 
werden verzorgd door Wybo Boersma.

'UK weekend’2009
Het volgende weekend dat speciaal voor leden uit het 
Verenigd Koninkrijk wordt georganiseerd, zal worden 
gehouden in juni 2009. Kortgeleden heb ik een korte 
samenvatting van het programma gestuurd naar de 
25 mensen die zich voor dit weekend hebben aan
gemeld. Als zij naar aanleiding van dit programma 
nog speciale wensen hebben t.a.v. het bezoeken van 
bepaalde plaatsen, dan worden zij verzocht dit zo 
spoedig mogelijk aan mij op te geven.
Hoewel de tour in principe is volgeboekt, ben ik bereid 
om een 'reservelijst' op te stellen van mensen die zich 
alsnog willen aanmelden om mee te gaan, indien er 
een plaats vrij komt.
(Niall Cherry)

Themamiddag op 13 december
Op zaterdagmiddag 13 december as. (dus niet op 15 
november zoals in het begin dit jaar gepubliceerde 
voorlopige programma stond) is er weer een thema
middag in de Concertzaal in Oosterbeek.
Deze keer staat de ‘21st Independent Parachute 
Company’ centraal. Spreker is Peter Gijbels, auteur 
van het dit jaar verschenen boek 'LeadingThe WayTo 
Arnhem: An Illustrated History of the 21st Independent 
Parachute Company 1942-1946’. Hij zal aan de hand 
van een groot aantal foto’s en kaarten een overzicht 
geven van de geschiedenis van deze elite eenheid, die 
ten tijde van de Slag om Arnhem bestond uit 186 man. 
Bij de operatie was één van hun taken het markeren 
van landings- en droppingsterreinen. In de daarop 
volgende dagen vochten zij o.a. in het gebied van 
Ommershof bij de Graaf van Rechterenweg en later in 
de huizen tussen de Paasberg en de Pietersbergseweg 
in Oosterbeek.
De lezing begint om 14.00 uur; de zaal is open om 
13.30 uur.

Tijdens de Battle/ield Tour over ‘Operation Varsity' op 11 oktober, geeft 
Erik Jellema uitleg bij het monument naast het station van het dorp 
Hamminkeln.

Battlefield Tour 
'Operation Varsity’
De op zaterdag 11 oktober gehouden 
battlefieldtour ‘Operation Varsity’ 
was met 55 deelnemers geheel vol
geboekt. Onze gids was deze keer 
Majoor Erik Jellema, die al jaren deze 
operatie bestudeert en er alles over 
weet. Dat bleek niet alleen uit zijn 
fenomenale feiten- en terreinkennis, 
maar ook uit de zeer gedetailleerde en 
fraaie gids (geheel in kleur gedrukt!), 
die aan alle deelnemers werd uitge
reikt. De groep bezocht de belang
rijkste punten, die een rol speelden 
bij de luchtlandingsoperaties van de 
6e Britse Airborne Divisie en de 17e 
Amerikaanse Airborne Divisie op 24 
maart 1945. Als beroepsofficier ging 
Erik niet alleen in op het historische 
verloop de operaties, maar hij zette ook uiteen welke 
lessen er uit konden worden geleerd. Dit aspect, dat hij 
ook gebruikt bij de training van militairen in opleiding, 
maakte deze dag nog extra interessant. Erik, bedankt 
voor deze voortreffelijke excursie!
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Gelijktijdig is in de reeks Historische Cahiers Ede een 
boekje verschenen onder de titel ‘Pegasus’. Dit cahier, 
ook van de hand van Cees Haverhoek, kunnen we zien 
als een uittreksel van ‘Get ’em out’. Het is uitgege
ven door de gemeente Ede ter gelegenheid van de 
25e Pegasus wandeltocht. Daarom wordt er naast de 
operaties Pegasus 1 en 2 ook aandacht besteed aan 
de Pegasus-wandeltochten. Deze wandeltocht wordt 
ieder jaar op de derde zaterdag in oktober in Ede 
gelopen. Ze gaat deels langs de route van de operatie 
Pegasus 1 en 2. Zoals gezegd, komt het boekje qua 
tekst deels overeen met het boek ‘Get 'em out’, maar 
het bevat enkele andere en beter afgedrukte foto’s. 
Het boekje ‘Pegasus’ door Cees Haverhoek, werd uit
gegeven door de gemeente Ede in de reeks Historische 
Cahiers (ISBN 978-90-79623-02-0). Het telt 92 pagina’s, 
is geïllustreerd en kost €9,00. Het boekje is ondermeer 
verkrijgbaar bij boekhandelaren in Ede en Oosterbeek 
en bij het Historisch Museum in Ede.
(Wybo Boersma)

Het boek is schematisch opgezet. Na de inleiding wordt 
een overzicht gegeven van de verschillende hoofdrol
spelers, die bij Pegasus betrokken waren. Vervolgens 
geeft de schrijver eerst een overzicht van het Verzet 
in het algemeen om daarna dieper in te gaan op het 
Verzet in Ede en omgeving. Pas na 110 pagina’s inlei
ding gaat de schrijver over naar een overzicht, voor 
zover dat mogelijk is, van de achtergebleven militai
ren en de voorbereiding en uitvoering van de operatie 
Pegasus 1. Hieraan worden 60 pagina’s besteed. Dan 
volgt operatie Pegasus 2 met 69 pagina’s, en het boek 
eindigt met de nasleep van deze beide operaties.
Het merendeel van de gegevens is ook te vinden in 
verschillende eerder verschenen publicaties. Ook is de 
lijst van bronnen lang niet compleet. Veel echt nieuwe 
gezichtspunten komen dan ook niet naar voren, maar 
het is de verdienste van de schrijver dat de verza
melde gegevens nu bij elkaar staan.
Het Verzet op de Veluwe heeft tijdens de Slag om 
Arnhem geen rol van betekenis gespeeld, maar in 
'Get ’em out' blijkt wel duidelijk dat zonder de inspan
ningen van dit Verzet de operaties Pegasus 1 en 2 nooit 
uitgevoerd zouden zijn. In het deel 'Nasleep’ krijgen 
we een inzicht hoe de Duitsers er 
uiteindelijk in geslaagd zijn om 
veel van de helpers gevangen te 
nemen. Velen hebben dit niet over
leefd.
Het boek is gebonden en heeft een 
eenvoudige layout, met veel tekst 
en weinig foto's. Het merendeel 
van de illustraties bestaat uit por
tretfoto’s. Helaas zijn ze erg donker 
afgedrukt, waardoor veel details 
verloren zijn gegaan. Een platte
grond van Ede in 1944 zou een ver
duidelijking geweest zijn. Nu is het 
weinig zinvol om straten te noe
men waar mensen ondergedoken 
waren. Wel zijn er twee plattegron
den van de Veluwe opgenomen met 
verwijzingen op het omslag. Die 
moet dus wel bewaard worden.
'Get 'em out’ is niet een boek om 
achter elkaar te lezen; daarvoor 
staat er teveel informatie in. ‘Get 
’em out’ werd door Cees Haverhoek 
uitgegeven in eigen beheer (ISBN/ 
EAN 978-90-79774-01-2). Het telt 
326 pagina’s en is geïllustreerd. 
De prijs bedraagt € 24,50. Het is

De grote plataan, die meer dan 120 jaar achter Huize Hartenstein heeft 
gestaan, werd afgelopen september gekapt, om plaats te maken voor de onder
grondse uitbreiding van het Airborne Museum.
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Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airbome Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
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Redactie: drs. R.P.G.A. Voskuil, W. Boersma en J. Bal

2

g 
£

£

II ■

wam%25C2%25AEairbornemuseum.org
mailto:fymiedema@planet.nl
mailto:ceeshaverhoekl@gmail.com


P

c
en

LO

Met een handdruk bezegelen de burgemeester van 
Renkum, de heer Gebben (midden), en de voorzitter 
van de Stichting Airbome Museum, de heer Heij, de 
overdracht van de villa Hartenstein. Links Paul Tirion, 
de bouiucoördinator (19 december 2008).

Jaarvergadering op 4 april a.s.
De 29e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaar
vergadering van de Vereniging Vrienden van het 
Airbome Museum, zal worden gehouden op de och
tend van zaterdag 4 april 2009 in Hotel-restaurant Nol 
in ’t Bosch, Hartenseweg 60, 6704 PA Wageningen.
Na de vergadering wordt geluncht en vervolgens is er 
een lezing over operatie Pegasus. Daarna wordt een 
wandeling gemaakt, waarbij een deel van de route van 
die operatie wordt gelopen. De uitnodiging voor deze 
dag en het programma vindt u als een aparte bijlage 
bij deze Nieuwsbrief.

een goed middel zou zijn om leden de gelegenheid 
te geven iets te publiceren. Wat begon als een expe
riment, is in de loop de jaren uitgegroeid tot een vast 
onderdeel van de Nieuwsbrief. De eerste Ministory, die 
handelt over ‘Engelse postduiven tijdens de Slag om 
Arnhem', kwam uit in mei 1983 en werd geschreven 
door Chris van Roekel. Het is toepasselijk dat ook de 
100e door hem is samengesteld!
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Nieuws over de renovatie
Sinds het verschijnen van de vorige Nieuwsbrief is er 
weer veel gebeurd in en rond het Airbome Museum. 
In het vorige nummer van de Nieuwsbrief meldden 
wij dat de gehele collectie van het museum is overge
bracht naar een kazernecomplex op de Veluwe. Alle 
materiaal, dat men niet meer wilde gebruiken in het 
nieuwe museum, zoals tentoonstellingsmateriaal, 
vitrines en verlichting, is voor hergebruik geschon
ken aan kleine privé musea in de omgeving. Omdat de 
meeste diorama’s niet meer terugkeren in het nieuwe 
museum, is gekeken of de panelen met de achter- 
grondschilderingen onbeschadigd konden worden 
verwijderd, om eventueel in andere musea te worden 
hergebruikt. Zo had het artilleriemuseum ‘Firepower’

Nieuwe Website voor de WAM
De Vereniging Vrienden is bezig met het opzetten 
van een nieuwe website. De WAM heeft hiervoor 
het tekstbureau MORFEEM in Oosterbeek in de arm 
genomen. Sinds 1 februari is de site ‘in de lucht’ 
(www.vriendenairbornemuseum.nl), maar hij is nog 
lang niet compleet, In het volgende nummer van de 
Nieuwsbrief komen we er uitgebreid op terug.

De 100e Ministory
De Ministory bij deze Nieuwsbrief draagt het nummer 
100. We vieren dus een klein jubileum en dat is een 
goede gelegenheid nog eens terug te kijken naar het 
ontstaan van deze bijzondere bijlage. Het was Chris 
van Roekel, die 25 jaar geleden, direct na zijn aan
treden als bestuurslid van de WAM in maart 1983, 
voorstelde om bij ieder nummer van de Nieuwsbrief 
een kort artikel te voegen, waarin een bepaald aspect 
van de Slag om Arnhem voor het voetlicht kon wor
den gehaald. Chris voegde daaraan toe, dat het ook

Overdracht villa Hartenstein
Op 19 december van het vorig jaar is de villa 
Hartenstein officieel door de gemeente Renkum over
gedragen aan de Stichting Airbome Museum. Nadat 
de nodige handtekeningen waren gezet, overhandigde 
de burgemeester van Renkum, de heer J.P. Gebben, 
de sleutel van het gebouw aan de bouwcoördinator, 
de heer Paul Tirion en de voorzitter van de Stichting 
Airbome Museum, de heer Driekus Heij. Zij betaalden 
op hun beurt het symbolische bedrag van één euro 
aan burgemeester Gebben voor de overdracht van de 
villa. De geplande uitbreiding wordt ook eigendom 
van de Stichting, maar de grond blijft in het bezit van 
de gemeente.
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in Londen belangstelling getoond voor de schildering 
van de Oude Kerk, maar helaas bleek het niet mogelijk 
de panelen los te maken, zonder ze te beschadigen. 
Dit plan is dus helaas niet doorgegaan. De bouwacti
viteiten begonnen met het slaan van boorpalen aan 
de westkant en de zuidkant van de villa Hartenstein, 
dit om wegzakken van het gebouw in de later te gra
ven diepe bouwput te voorkomen. Voordat met graven 
werd begonnen, werd het terrein onderzocht op explo- 
sieven en op de aanwezigheid van oude putten en 
leidingen. Nadat dit onderzoek was afgerond, konden 
de graafmachines worden ingezet. Medio januari had 
de kolossale bouwput een diepte van 8 meter en kon 
men beginnen met het storten van het beton.
Inmiddels is het hele gebouw zelf van boven tot onder 
‘gestript’. Alle wanden die in 1978 waren aangebracht, 
toen het Airborne Museum werd gevestigd in Huize 
Hartenstein, zijn verwijderd, om een geheel nieuwe 
inrichting mogelijk te maken. De medewerkers van 
het museum zijn ondergebracht in barakken op het 
terrein van het museum. Ze zijn nu druk bezig met 
het uitwerken van de inrichtingsplannen.

In Memoriam Jan Eykelhoff
Op 25 november van het vorig jaar overleed op 90-ja- 
rige leeftijd de Oosterbekerjan Eykelhoff.Vanafbegin 
1944 was Jan actief in de ‘Landelijke Organisatie voor 
hulp aan onderduikers’, kortweg de ‘L.O.’ genoemd. 
Direct na de landing van de le Britse Airborne Divisie 
op 17 september 1944 meldde hij zich bij de Britten 
om hen te assisteren. Samen met een aantal andere 
vrijwilligers vormde hij een groep, die later het 'Oranje 
Bataljon’ werd genoemd. Gedurende de eerste dagen 
van de strijd in Oosterbeek hielpen zij de Britten o.a. 
met het verzamelen van gedropte voorraden. Zijn ver
haal over die periode is in 1984 gepubliceerd onder de 
titel 'De fietsende vaandrig’ in het boek 'Zes Dorpen in 
Oorlog en Verzet’. In 1980 werd Jan Eykelhoff gevraagd 
om zitting te nemen in het eerste bestuur van de

Airborne Wandeltocht te boek gesteld
De Airborne Wandeltocht is niet meer weg te denken 
uit de gemeente Renkum. Deze grootste dagwandel- 
tocht van de wereld trekt ieder jaar weer tienduizen
den wandelaars en toeschouwers. Ons lid Laurens van 
Aggelen, schrijver en journalist uit Arnhem, heeft over 
dit onderwerp onlangs een fraai boek gepubliceerd. 
Hierin laat hij door middel van een groot aantal ver
halen van mensen allerlei aspecten van de wandel
tocht aan de orde komen. Al die mensen zijn op de 
een of andere manier betrokken bij dit evenement 
en sommigen hebben ook de Slag om Arnhem mee 
gemaakt. Het boek staat vol met oude en recente 
foto s en geeft daardoor een uitstekend sfeerbeeld. De 
uitgave is geheel in kleur uitgevoerd, telt 216 pagi
na’s en is voorzien van een luxe kaft. 'De Airborne 
Wandeltocht jaarlijks eerbetoon aan de gevallenen 
van de Slag om Arnhem’ werd 6 september van het 
vorig jaar gepresenteerd in het Airborne Museum. Het
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Het reusachtige gat achter Hartenstein, waarin de nieuwe 
ondergrondse uitbreiding zal worden gebouwd (25 januari 
2009).

Vereniging Vrienden van het Airborne Museum. Hij 
werd benoemd tot vice-voorzitter. Meer dan tien jaar 
zou hij dit blijven. Tijdens de Jaarvergadering van 30 
maart 1991 nam hij afscheid met een speech, waarin 
hij vertelde hoe groot de invloed van die oorlogsperi
ode op zijn leven was geweest.

Battlefield tour op 4 juli 2009
Op zaterdag 4 juli 2009 houdt de Vereniging Vrienden 
van het Airborne Museum een battlefield tour langs 
Wolfheze, Renkum en langs de westzijde van de voor
malige Perimeter in Oosterbeek. De tour begint bij de 
landing- en dropzones ‘S’ en ‘X’ Daarna bezoeken we 
in Wolfheze de collectie glider-onderdelen van ons 
lid Paul Hendriks. Vervolgens gaan we naar Renkum, 
waar eenheden van het le bataljon van het Border 
Regiment de weg naar Oosterbeek en Arnhem moes
ten afsluiten voor Duitse eenheden, die vanuit het 
westen oprukten. Hiema is er een lunch in Schoonoord 
in Oosterbeek. ’s Middags wandelen we via het gebied 
van Ommershof bij de Graaf van Rechterenweg, de 
Van Lennepweg en de Van Borsselenweg naar de Rijn. 
Dit deel van de Perimeter werd voornamelijk door het 
le bataljon van het Border Regiment verdedigd. Het 
noordwestelijk deel van de perimeter werd verdedigd 
door andere eenheden, zoals Gliderpilots, Engineers 
en mannen van de 21st Independent Parachute 
Company. De Battlefield tour begint om 09.30 uur bij 
restaurant Schoonoord in Oosterbeek, Het ochtend- 
deel wordt per bus gedaan. De wandeling na de lunch 
heeft een lengte van ongeveer 6 km. Rond 16.30 uur 
zijn we weer in Schoonoord, om onder het genot van 
een drankje na te praten. De kosten zijn voor leden 
van de WAM € 40,00, voor niet leden € 42,50. Hierbij 
zijn inbegrepen de rondleiding per bus, de lunch, een 
drankje na afloop en een speciaal vervaardigde gids met 
achtergrondinformatie. Opgave voor 1 juni 2009 door 
overmaking van € 40,00 (of € 42,50) op girorekening: 
51 13 751, t.n.v. ‘Airborne tours’ te Oosterbeek onder 
vermelding van: 'Battlefield tour 4 juli’. De inschrij
ving is in volgorde van aanmelding. Er zijn in totaal 
45 plaatsen beschikbaar.
Alleen als er geen plaats meer is, krijgt u bericht.
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Expositie over 7 KOSB 
in Hotel Dreyeroord
In Hotel Dreyeroord aan de Graaf van Rechterenweg in 
Oosterbeek is sinds enige tijd een kleine expositie over 
the 7th Battalion The King’s Own Scottish Borderers 
ingericht. Het materiaal hiervoor is deels afkomstig uit 
de privé collectie van Robert Sigmond en deels uit het 
Airborne Museum. Tijdens de Slag om Arnhem was 
Hotel Dreyeroord van 19 tot 22 september 1944 het 
hoofdkwartier van 7 KOSB. De mannen van deze een
heid noemden het ‘The White House’. Nog ieder jaar 
bezoeken veteranen van dit bataljon hotel Dreijeroord. 
De tentoonstelling blijft waarschijnlijk open, totdat 
het vernieuwde Airborne Museum in september van 
dit jaar haar deuren opent.

In de schuur uan Chris van Roebel maakt een groep vrij
willigers de Nieuwsbrieven en Ministeries klaar om te 
versturen (11 november 2008).

Inpakken Nieuwsbrieven 
'op historische grond’
Het verpakken en versturen van de Nieuwsbrief wordt 
al jaren georganiseerd door onze vroegere voorzitter 
Chris van Roekel. Nadat de Nieuwsbrief door de druk
ker is afgeleverd, komt een groep vrijwilligers van de 
WAM bij elkaar, om etiketten te plakken, envelop
pen te vullen en, indien nodig, acceptgirokaarten in 
te voegen. Tot voor kort gebeurde dit meestal op de 
bovenverdieping van het Airborne Museum. Nu dit 
niet meer mogelijk is, is men uitgeweken naar de grote

Redactie Nieuwsbrief uitgebreid
Ons lid Joop Bal (van ‘Bal Audiovisuele Communicatie’ 
uit Oosterbeek) heeft aangeboden om te helpen bij de 
redactie van de Nieuwsbrief. Joop is gewend om tek
sten bij films te schrijven en te corrigeren en we zijn 
dan ook erg blij dat hij wil assisteren bij de productie 
van onze WAM-periodiek.

Herdruk van 'Off at Last’
In 1997 verscheen het boek ‘Off at Last’, over het 7th 
batallionThe King’s Own Scottish Borderers, dat werd 
geschreven door ons lid Robert Sigmond. Dit boek is 
nu herdrukt en uitgegeven in een paperback editie in 
een oplage van 400 exemplaren (ISBN 978-90-812703- 
2-8). In Nederland kan deze paperback uitgave wor
den besteld bij de auteur, Utrechtseweg 126A, 6871DV 
Renkum, e-mail: robert.sigmond@planet.nl. De prijs 
bedraagt € 26,50, inclusief porto. U ontvangt een nota 
bij ontvangst van het boek. In het Verenigd Koninkrijk 
kunnen belangstellenden het boek bestellen bij Niall 
Cherry. voor £ 22.95 plus £ 3.50 porto.

schuur achter het huis van Chris van Roekel in het 
Benedendorp in Oosterbeek. Evenals in het Airborne 
Museum, bevindt men zich ook hier 'op historische 
grond'. De huizen in dit deel van het dorp werden 
in september 1944 verdedigd door mannen van de 
Lonsdale Force. Ook de betreffende schuur, die vroe
ger behoorde bij het huis en de smederij van Breman, 
stond tijdens de Slag om Arnhem in de vuurlinie, 
getuige de vele kogel- en scherfgaten in de muren. 
Na de oorlog heeft de familie Breman nog een paar 
jaar in de schuur gewoond, omdat het huis door de 
gevechten en de beschietingen in de daarop volgende 
winter onbewoonbaar was geworden.

Boekje over 
oorlogscorrespondent Cotterell
Een van de journalisten die op 17 september 1944 met 
de le Britse Airborne Divisie mee ging naar Arnhem, 
was Anthony Cotterell. Vorig jaar verscheen over hem 
een brochure, die werd samengesteld door ons lid 
Philip Reinders. Hierin wordt beschreven hoe Anthony 
Cotterell, die werd geboren in 1916, al op jonge leef
tijd geïnteresseerd raakte in de journalistiek. Aan het 
eind van de dertiger jaren kwam hij in dienst bij de 
krant de ‘Daily Express’. In 1940 ging hij in het leger en 
vanaf dat moment begon hij aantekeningen te maken 
over wat hij meemaakte. Dit resulteerde in een aantal, 
in populaire stijl geschreven, boeken over militaire 
onderwerpen.
In april 1942 werd hij geplaatst bij het 'Army Bureau 
of Current Affairs', waar hij een van de auteurs werd. 
Iedere week moest hij artikelen schrijven voor offici
ële uitgaven van de ‘War Office’. In de loop van de tijd 
klom hij op tot majoor.
Niet lang voordat operatie Market Garden zou begin
nen, meldde hij zich bij de le Airborne Divisie, omdat 
hij een aantal artikelen wilde schrijven over deze een
heid. Op 17 september 1944 landde hij met de divisie 
bij Arnhem. Hij bereikte de brug, maar werd op 21 sep
tember gevangen genomen. Op 23 september raakte 
hij gewond bij het 'Brammen incident’, waarbij een 
aantal Britse gevangenen werd neergeschoten. Over 
wat er daarna met hem is gebeurd en hoe hij uitein
delijk is overleden, bestaan verschillende verhalen. In 
de brochure heeft de auteur ze op een rij gezet.
De brochure, die is getiteld 'Major J. Anthony Cotterell, 
War Correspondent, Plymouth 1916 - Arnhem 1944’, is 
geïllustreerd met foto’s en telt 20 pagina's. Hij is in het 
Engels geschreven en is in eigen beheer in beperkte 
oplage uitgegeven.
De brochure is te bestellen bij: P. Reinders, Heemskerk- 
laan 59, 6881 EM Velp, e-mail: reinders2@chello.nl. 
De prijs in Nederland is € 6,50 inclusief porto. Moet 
het boekje naar het buitenland worden verstuurd, dan 
bedraagt de prijs € 7,50.

kwam uit bij uitgeverij White Elephant Publishing 
(www.we-publishing.nl). De prijs bedraagt € 29,95. Van 
harte aanbevolen!
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Het Duitse Scholenproject
Mijn naam is Ingrid Maan. Als vrijwilliger bij het 
Airbome Museum probeer ik de Duitse markt voor 
ons museum te interesseren. In januari studeerde ik 
af aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij de vak
groep Duitse Taal en Cultuur. Ik ben nu 'Doctorandus 
in de Duitse Taal en Cultuur’. Vroeger noemden we 
dat ‘Duits Letterkundige’. Maar het houdt meer in. 
Tegenwoordig ben je ook ‘Duitslandkundige’ want 
de studie richt zich naast het taalkundige aspect ook 
op het economisch reilen en zeilen van Duitsland. 
Interculturele betrekkingen krijgen veel aandacht: Hoe 
gaan wij bijvoorbeeld om met cultuurverschillen? Het 
‘Duitsland-Nederland-beeld’ krijgt veel aandacht in de 
opleiding. In dit en in een van de volgende nummers 
van de Nieuwsbrief zal ik wat vertellen over zaken, 
waarmee ik mij het afgelopen jaar bezig heb gehouden. 
In de eerste plaats is dat het Duitse Scholenproject. Het 
afgelopen jaar heb ik daarvoor een plan van aanpak 
geschreven, want daar begint alles mee. Allereerst moet 
onderzocht worden of de Duitse jeugd wel belangstel
ling heeft voor de geschiedenis van hun opa’s (ik vind 
dat erg belangrijk met een blik op hun toekomst). Ook 
moet vastgesteld worden op welk niveau de stof in 
het huidige Duitse schoolsysteem behandeld wordt. 
We beperken ons voorlopig tot het gebied Nordrhein- 
Westfalen, omdat ieder ‘Bundesland’ in Duitsland een 
eigen onderwijsbeleid heeft. Wat ga je bij welke leer
lingen behandelen? Leraren geschiedenis van Duitse 
en Nederlandse scholen zullen met ons museum om 
de tafel moeten gaan zitten, om daar goed zicht op te 
krijgen. En dan moeten de scholen naar Oosterbeek 
komen. Hoe ga je dat aanpakken? Het schoolproject 
moet ontwikkeld worden en als de boel gaat lopen, 
dan moet er voldoende begeleiding zijn. Op welke 
manier ga je de Duitse scholen benaderen? Er moet 
PR-materiaal gemaakt, lespakketten ontwikkeld en 
brieven geschreven worden. Allereerst heb ik met wat 
mensen 'uit het veld’ gebrainstormd. Dat is niet zo 
moeilijk als je een studie Duitse Taal en Cultuur hebt 
gedaan. Eén van mijn docenten heeft als 'ervarings
deskundige’ gesproken tijdens een conferentie over 
internationale samenwerking tussen musea. Daar zijn 
ook mensen van ons museum bij geweest. Hij kon mij 
veel vertellen over cultuurverschillen tussen Duitse 
en Nederlandse museumbezoekers. Ook ben ik o.a. bij 
het advocatenkantoor Strick in Kleve geweest. De heer 
Strick heeft een businessclub en kent veel mensen. Van 
dit belangrijke netwerk kan ons museum veel profijt 
hebben. Bovendien heeft hij een uitgesproken mening 
over onze uitbreidingen. Hij voelt zich zeer betrokken 
bij het museum en hij waardeerde het, dat de verwa-
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terde contacten uit het verleden weer opgepakt wer
den. Ik heb alleen nog niet zo veel met dit hernieuwde 
contact gedaan, omdat ik in beslag werd genomen 
door het samenstellen van een folder, waarmee we 
de Duitse markt kunnen ‘bestormen'. Die folder is er 
nu ook gekomen. Op 'proef zijn er 85 scholieren uit 
de voormalige DDR (Oost Duitsland) in het Airbome 
Museum geweest. Niet direct onze doelgroep, maar de 
scholen waren enthousiast. Het was die dag erg druk, 
want educatief medewerkster Suzanne Belleman had 
al twee Nederlandse klassen rondlopen en er waren 
ook nog een stuk of wat groepen aanwezig, waaronder 
Engelse bezoekers. Het was een heksenketel! Maar zó 
mooi om mee te maken! Er waren Engelse ‘veteranen', 
die met de Duitse film meekeken en mij naderhand 
vroegen of dat de Nederlandse taal was: ‘No sir, it was 
the german language!’ En een oud Engels dametje dat 
verontwaardigd vaststelde, dat ‘there in the coffee- 
room, there are all children!’ Waarop vervolgens de 
oude granddad’s zich met een paar stoelen pontifi
caal tussen al die 17-jarige Duitse pubers inplantten 
en triomfantelijk aan mij hun koffiebekertje toonden: 
‘I do have my coffee!’ Ze hadden dolle pret met de kof- 
fieschenkende Duitse meisjes: 'Are you on holiday?’ 
'Where do you come from?’ ‘O, Germany, well, well, 
nice!’ Een beetje schuw lachend keken de beleefde en 
behulpzame Duitse meisjes elkaar aan. En ik stond 
dat van een afstandje te bekijken en besefte: daar doe 
je het allemaal voor. Dit contact tussen jong en oud, 
Duits en Engels, daar gaat het om! Begin dit jaar doet 
een Duitse studente van de Hoge School van Arnhem 
en Nijmegen (HAN) een marketingonderzoek voor het 
scholenproject in Nordrhein-Westfalen. Na onderhan- 
delingen met de vakgroep Duits van die opleiding, 
kwam zij, als marketingdeskundige, naar voren, om 
die taak op zich te nemen. Ik ben er erg blij mee, dat 
zij dit voor het Airbome Museum wil doen. Verder zijn 
directeur Dick Schlüter en ik in onderhandeling met de 
Radboud Universiteit in Nijmegen, om in samenwer
king met de vakgroep 'Duitslandstudies’ een ‘behoef- 
tenonderzoek' te doen onder scholieren, docenten en 
onderwijsbeleidsmakers in Duitsland. Op basis van de 
onderzoeksgegevens en de uitslag van het marketing
onderzoek wordt het scholenproject ontwikkeld. In juli 
van dit jaar moet alles klaar zijn.
OPROEP: Ik zoek materiaal, ervaringen, anekdotes 
etc. om voor het scholenproject te gebruiken. Wat 
moet beslist wel/niet in het scholenproject opgeno
men worden? Ook daar wil ik graag uw mening over 
horen. U kunt daarvoor contact met mij opnemen: 
026-3334410 of mailen naar a.maan@planet.nl. Alvast 
hartelijk dank voor uw medewerking! (Ingrid Maan)
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De renovatie van het Airborne Museum vordert gestaag. 
Op deze foto ziet u Huize Hartenstein met links de in 
aanbouw zijnde glazen ontvangstruimte, tvaarin de win
kel, de lift en de trappen zullen komen. De grote onder
grondse 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}.

Nieuwe penningmeester
Op de afgelopen jaarvergadering van de WAM is 
Vincent Luyten uit Arnhem gekozen tot nieuwe pen
ningmeester van onze vereniging. De vorige penning
meester, Frits Miedema, blijft bestuurslid en is nu ver
antwoordelijk voor de ledenadministratie.

nn

Jaarvergadering en excursie
De Algemene Ledenvergadering, tevens jaarvergadering 
van de WAM vond dit jaar op 4 april plaats in het res
taurant Nol in ’t Bos in Wageningen.
Na afloop van de vergadering gaf de heer PaulTirion, 
in zijn functie van bouwcoördinator, op verzoek van 
het bestuur van de WAM, uitleg over de renovatie van 
het Airbome Museum. Naar aanleiding van vragen uit 
de zaal, ontspon zich een pittige discussie tussen een 
aantal leden en de heerTirion. Het was duidelijk dat 
de meningen over veel zaken ver uit elkaar lagen.
Na de lunch volgde de door Gerard Gijsbertsen georga
niseerde excursie met ‘Operatie Pegasus I’ als onder
werp. Een van onze Britse leden, John Howes, was daar 
speciaal voor uit Engeland over gekomen. De hele 
groep volgde zoveel mogelijk de route die tijdens de 
ontsnappingsoperatie in de nacht van 22 op 23 okto
ber 1944 was gevolgd. Omdat de tijd beperkt was, ein
digde de excursie ter hoogte van het landgoed Oranje 
Nassau’s Oord bij Renkum. Een paar man, waaronder 
John Howes, is daarna nog doorgegaan naar de plaats 
waar de eigenlijke overtocht over de Rijn heeft plaats 
gevonden.

Nieuwe website voor de WAM
In de vorige Nieuwsbrief werd melding gemaakt van 
de nieuwe website van de WAM www.vriendenair- 
bomemuseum.nl, die sinds 1 februari jl. officieel in de 
lucht is. We hebben er hard aan gewerkt, en gaan daar
mee door, maar er ligt toch nog een hoop informatie 
te wachten. Diverse nuttige contacten met potentiële 
auteurs zijn gelegd, en we kunnen met een gerust hart 
meedelen dat een aantal interessante artikelen in de 
maak is. Het gaat dan met name ook om onderwerpen 
die te maken hebben met september 1944, en de ver
halen zijn dan te kort of te lang om als een Ministory 
te worden gepubliceerd. Van belang is op dit moment 
om te weten wat de wensen van de leden/lezers zijn. 
Wat wilt u graag zien of bekijken op onze website, en 
wat mist u tot op heden? Bent u bereid om zelf wat 
te schrijven? Komt u elders iets tegen dat interessant 
voor de Vrienden lijkt, maak ons erop attent. Zonder 
uw inbreng kunnen we vrij weinig!
Over de kijkcijfers is niet veel te zeggen omdat we 
nog maar zo kort in de lucht zijn. De meter loopt ove
rigens al sinds 19 januari 2009, want toen gingen we 
‘airborne’. Tot en met 15 juni jl. noteerden we 1001 
bezoekers die samen onze site 2166 keer bekeken. 
Wat ze precies wilden weten of zien, is ons uiteraard, 
helaas, niet bekend. De meeste kijkers kwamen, niet 
geheel onverwacht, uit Nederland, en vaak ging dat 
via de website van het museum. We kregen ook bezoe
kers uit het Verenigd Koninkrijk, de Republiek Ierland, 
Canada en België, en een land als Zweden is eveneens 
vertegenwoordigd.
Toch wel intrigerend zo’n overzicht: wie wonen daar 
in verre oorden, en waarom willen ze wat weten van 
de Vrienden? Zijn ze al lid, of zoeken ze informatie 
over de Slag om Arnhem?
Als u dit leest, en u voelt zich aangesproken: laat wat 
van u horen!
(Judith Minkman en Geert Maassen, namens Tekst
bureau MorfeeM)

§ 5
i s

IjU

-V

n*

s 
§ 
S 
o o;

o

http://www.vriendenair-bomemuseum.nl


2

... 5

De zuidoosthoek van de grote 
ondergrondse betonnen ruimte 
achter het Airborne Museum 
(21 juni 2009).

Informatiecentrum Slag om Arnhem 
trekt veel bezoekers
Het aantal mensen dat een bezoek brengt aan het 
‘Informatiecentrum Slag om Arnhem’, dat is geves
tigd naast de John Frostbrug in Arnhem, stijgt gestaag. 
Sinds de opening op 12 september 2007 zijn er al meer 
dan 25.000 bezoekers geweest. Het is een depen
dance van het Airborne Museum en nu dit tijdelijk 
is gesloten, komen er extra veel bezoekers naar het 
Infocentrum.
In de zaal worden op een grote horizontale display de 
troepenbewegingen van Britten, Polen en Duitsers van 
dag tot dag ‘dynamisch’ en met geluid weergegeven. 
Van vertegenwoordigers van alle partijen die bij deze 
strijd betrokken waren, dus ook de burgers, zijn op 
de vier wanden van de ruimte portretfoto’s en per
soonlijke getuigenissen weergegeven. In totaal gaat 
het hierbij om 52 ‘getuigen'.
Het Infocentrum wordt gerund door een aantal zeer 
actieve vrijwilligers onder de enthousiaste coördinatie 
van Pauline IJdo.
Het informatiecentrum Slag om Arnhem is gevestigd 
in het gebouw van Volkshuisvesting, Rijnkade 155, 
Arnhem en is door de week geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. In het weekend is de openingstijd van 11.00 
tot 17.00 uur. Voor meer informatie zie: 
www.airbornemuseum.org

'APTC at Arnhem, APTC instructors 
during the Battle of Arnhem.
September 1944'
Onder deze titel heeft Philip Reinders een brochure 
uitgegeven over het wel en wee van militairen van het 
Arrny Physical Training Corps (de sportinstructeurs 
van het leger) tijdens de Slag om Amhem. Dertig mili
tairen van het APTC waren in 1944 bij de le Britse 
Airborne divisie ingedeeld. Ieder bataljon in één van 
de brigades beschikte over één en soms meerdere 
APTC instructeur. Ook waren er enkelen ingedeeld bij 
sommige van de divisietroepen. Zesentwintig instruc
teurs zijn bij Arnhem geland. Vier waren ingedeeld 
bij de eenheden die over zee werden aangevoerd (de 
‘seaborne tail’).

In de brochure wordt kort ingegaan op de periode 
vóór Amhem. Daarna geeft Reinders van ieder militair 
informatie over zijn inzet tijdens de Slag om Amhem. 
Alleen bij de 'seaborne tail’ ontbreekt elke informatie 
over sergeant le klas G. Meyers van de 250 Company 
RASC. Verder blijkt dat er geen gegevens zijn over Staff 
Sergeant M.A. Ewinn. Behoorde hij wel of niet tot het 
APTC?
Reinders heeft een eenvoudige gids geschreven, waar
mee de aandacht wordt gevestigd op één van de min
der bekende eenheden, die tijdens de slag om Amhem 
zijn ingezet.
De brochure, die 35 pagina’s telt, is in het Nederlands 
geschreven en is geïllustreerd met foto’s. Hij is in eigen 
beheer uitgegeven. De oplage is beperkt. De brochure 
is te bestellen bij: P. Reinders, Heemskerklaan 59,6881 
EMVelp, e-mail: reinders2@chello.nl. De kosten zijn 
€ 6,50, inclusief porto.
(Wybo Boersma)

Renovatie Airborne Museum
Mensen die recent bij het Airborne Museum zijn 
geweest, hebben gezien dat men druk bezig is met de 
bouw van het ontvangstgebouw, waarin de winkel, 
de toiletten, de lift en de trappen worden onderge
bracht
De villa Hartenstein zelf is van buiten en van binnen 
geheel opnieuw geschilderd. Voor de buitenzijde is 
daarbij gebruik gemaakt van de kleuren waarin het 
gebouw oorspronkelijk was geschilderd. Men heeft 
deze kleur teruggevonden onder een groot aantal later 
aangebrachte verflagen. Binnen zijn de muren van de 
zalen in verschillende kleuren geschilderd.
Vanaf begin juni is men begonnen met de herinrich
ting van het museum. Dat betekent dat een groot 
aantal museumstukken vanuit de opslag in Ede weer 
naar Oosterbeek wordt overgebracht om daar te wor
den tentoongesteld. In de periode dat al het materi
aal in een kazerne in Ede was opgeslagen, heeft de 
behoudsmedewerker Roland Boekhorst, samen met 
een aantal vrijwilligers, gezorgd dat alle objecten 
werden schoongemaakt en opnieuw geconserveerd. 
Vervolgens werd alles gefotografeerd. Daarnaast heeft

in

§
2
O 
Cti

O

http://www.airbornemuseum.org
mailto:reinders2@chello.nl


3

Roland de bestaande database uitgebreid, zodat alle 
De glazen ontvangst- en winkelruimte met de li/ttoren 
wordt gebouwd aan de westkant van Huize Hartenstein 
(21 juni 2009).

Stilteruimte in het Airborne Museum
Het nieuwe Airbome Museum krijgt een stilteruimte. 
Deze ruimte biedt de mogelijkheid om op een res
pectvolle manier bij de slachtoffers van de Slag om 
Arnhem stil te staan. De kosten voor de inrichting 
worden betaald door de stichting Dela Fonds.

voorwerpen uit de collectie van het museum hierin 
konden worden geregistreerd. Het gaat hierbij om vele 
duizenden objecten, variërend van een baretembleem 
tot een bulldozer.
De directeur van het museum, Drs. Dick Schluter heeft 
zich in de afgelopen maanden vooral bezig gehouden 
met de museale inrichting van Huize Hartenstein. Zo 
heeft hij o.a. samen met Berry de Reus, alle foto’s uit
gezócht voor de verschillende expositiezalen en die 
van bijonderschriften voorzien.
De bouwwerkzaamheden aan de ondergrondse uit
breiding aan de zuidkant naderen hun voltooiing. De 
grote betonnen ruimte achter Huize Hartenstein is 
inmiddels voor het grootste deel onder de oppervlakte 
verdwenen en het ontwerpbureau is begonnen met 
de inrichting van de 'Airborne Experience, September 
1944’. Reacties op oproep

In Nieuwsbrief No. 111 van augustus 2008 plaatsten 
we een oproep met betrekking tot een bekende Duitse 
foto uit september 1944. Die afbeelding mag dan wel 
vaker zijn gepubliceerd, maar de exacte locatie ken
nen we nog steeds niet.
Het gaat om Duitse militairen en een buitgemaak
te Britse Jeep. Links op de foto is op een muur een 
wit bordje zichtbaar, waarop een Duitse adelaar met 
hakenkruis en de afkorting ‘NSDAP’ staan.
Naar aanleiding van onze vraag om hulp bij het identi
ficeren, reageerden diverse leden. Zij zetten ons op het 
spoor van gebouwen aan de Utrechtseweg in Arnhem, 
tussen ongeveer het voormalige Christelijk Lyceum en 
het toenmalige gebouw van de PGEM. We zijn nu op 
zoek naar relevant beeldmateriaal dat we als vergelij
king kunnen gebruiken. In een volgend nummer van 
deze Nieuwsbrief hopen we de oplossing te kunnen 
presenteren.
In de tussentijd stellen we het op prijs in contact te 
komen met een (onbekende) lezer van dit blad die 
via het onderstaande e-mailadres een reactie stuurde. 
Door een technische onvolkomenheid is die elektroni
sche brief verloren gegaan, en de geadresseerde doet 
een beroep op de schrijver hem nogmaals een bericht 
te sturen.
(Geert Maassen, g.maassen@geldersarchief.nl)

Met het uitkomen van het boek ‘Striking Back, Britain’s 
Airborne and Commando Raids 1940-42’ krijgen deze 
operaties de aandacht die ze verdienen. Het boek 
werd geschreven door onze vertegenwoordiger in 
het Verenigd Koninkrijk, Niall Cherry, die hiermee 
(opnieuw) een buitengewone prestatie heeft gele
verd. Niall beschrijft de training van de mannen en de 
voorbereidingen en het verloop van de verschillende 
operaties, op een duidelijke en instructieve wijze. Hij 
behandelt onder andere de aanval op de Lofoten bij 
de kust van Noorwegen, de raid op de ‘zwaarwater’ 
fabriek bij Vermork in Noorwegen, de aanval met para
chutisten op hetTragino aquaduct in Zuid-Italie en de 
raid van parachutisten op het radarstation bij Bruneval 
aan de noordkust van Frankrijk. Door deze beschrij
vingen af te wisselen met veel persoonlijke verhalen 
van de deelnemers, is het een zeer prettig leesbare 
studie geworden. De auteur heeft een extra dimensie 
aan zijn standaardwerk toegevoegd, door 28 bijlagen 
op te nemen, met daarin de letterlijke teksten van 
allerlei relevante rapporten, die hij uit de archieven 
wist op te diepen. Dit deel telt circa 100 pagina’s en 
is op zichzelf al een naslagwerk. Niet minder dan 125 
foto’s en kaarten illustreren deze lijvige publicatie. 
Veel van die foto’s zijn nooit eerder gepubliceerd. Voor 
iedereen die serieus geïnteresseerd is in het ontstaan 
en de 'vroege’ geschiedenis van de Britse airborne- 
en commandotroepen, is 'Strinking Back’ een onont
beerlijke bron van informatie! ‘Striking Back, Britains 
Airborne and Commando Raids 1940-42’ door Niall 
Cherry telt 422 pagina’s en is uitgegeven bij Helion & 
Company Ltd in Solihull, Verenigd Koninkrijk. Prijs: 
€ 22.50. Zie de website: www.helion.co.uk
(Robert Voskuil)

'Striking Back'
Over de grote geallieerde luchtlandingsoperaties, die 
in 1943 (Sicilië), in 1944 (D-Day en 'Arnhem’) en in 1945 
(Rhinecrossing) plaats vonden, is in de afgelopen 65 
jaar een groot aantal publicaties verschenen. Hetzelfde 
geldt voor de raids op St. Nazaire en Dieppe in 1942, 
waarbij de Commando’s een belangrijke rol speelden. 
Maar aan de veel kleinere airborne- en commando 
aanvallen, die de Britten uitvoerden tussen 1940 en 
1942 op of bij een aantal plaatsen langs Europese kust, 
is veel minder aandacht besteed. Die ‘vroege’ opera
ties werden uitgevoerd door kleine eenheden, die voor 
een belangrijk deel bestonden uit vrijwilligers. Hierbij 
werd enorm veel ervaring opgedaan op het gebied 
van organisatie en uitvoering van dit soort operaties. 
Bovendien konden allerlei soorten uitrusting en bewa
pening worden getest. De mannen werden dan ook 
terecht als 'proefkonijnen’ aangeduid.
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Aanvulling op Ministory nummer 100
Naar aanleiding van de publicatie van de 100e 
Ministory ‘Een tragedie bij Vorden’, was de heer Gus 
Worst zo attent de onderstaande aanvullende gege
vens toe te sturen.
De groepsfoto betreft hoogstwaarschijnlijk de SD 
Dienststelle Maastricht en aan de opsomming bij 
noot 2 hoort nog te worden toegevoegd de Bijzondere 
Rechtbank te Leeuwarden. Deze rechtbank sprak twee 
doodvonnissen uit over Duitse militairen. Het ging 
hierbij om Robert Wilhelm Lehnhoff (doodvonnis in 
mei 1949 en voltrekking op 24 juli 1950) en Wilhelm 
Artur Albrecht (vonnis op 1 december 1951 en voltrek
king op 21 maart 1952. (Chris van Roekel)

Wie zijn deze kinderen?
In augustus 1945 bezocht de Britse jour
nalist Saidman het voormalige slagveld 
rond Arnhem. Zijn artikel over dit bezoek, 
getiteld ‘Forever Arnhem’ verscheen in het 
Britse tijdschrift ‘Illustrated’ van 15 septem
ber 1945. Het is geïllustreerd met een aantal 
foto’s van locaties in Arnhem, Oosterbeek 
en Wolfheze.

Een van deze foto's toont twee jongens, die op de 
hoek van de Utrechtseweg en de Klingelbeekseweg in 
Arnhem spelen met een achtergelaten Brits 6-ponder 
kanon (zie illustratie). Deze foto zal worden gebruikt 
in de nieuwe inrichting van het Airborne Museum en 
daarom willen we graag weten wie die jongens zijn. 
Helaas zijn hun gezichten op de foto niet zichtbaar, 
maar mogelijk zijn er mensen die de situatie herken
nen en nog namen weten.
Mocht u informatie hebben over deze jongens of 
andere details over de situatie die is afgebeeld, neemt 
u dan even contact op met Robert Voskuil, telefoon 
026-3332715 of e-mail: voskuil@itc.nl.

Redactieadres: Utrechteseweg 232, 6852 AZ Oosterbeek, 
e-mail: wam@airbornemuseum.org 
Penningmeester/Iedenadministratie: Frits Miedema, 
telefoon (026) 333 64 76, e-mail: fymiedema@planet.nl 
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse 
nummers: Chris van Roekel, Oosterbeek.
Vormgeving: Hildebrand DTP, Wageningen. 
Druk: Drukkerij Verweij Wageningen B.V.

‘The Stormboat Kings'
Ons lid John Sliz uit Canada is al jaren bezig met onder
zoek naar de geschiedenis van de Royal Canadian 
Engineers gedurende de TWeede Wereldoorlog. Zijn 
bijzondere belangstelling gaat uit naar de rol die de 
engineers speelden bij operatie ‘Berlin’, waarbij meer 
dan 2200 man van de Ist Airborne Division in de nacht 
van 25 op 26 september 1944 over de Rijn werden 
geevacueerd.
In Ministory 92, bij Nieuwsbrief no. 105 (augustus 
2008), gaf hij een kort verslag van de rol die de 23e 
Royal Canadian Engineers hadden bij deze operatie. 
Onlangs verscheen van zijn hand een boek over deze 
eenheid, getiteld ‘The Stormboat Kings, The 23rd RCE 
at Arnhem 1944’. Hij opent het boek met een hoofd
stuk over de geschiedenis van deze eenheid vanaf het 
moment dat ze werden opgericht op 25 april 1942 tot 
hun inzet bij Arnhem. In die periode is vooral hun 
bijdrage aan het mogelijk maken van de oversteek van 
de Seine door de Canadese 10e Infanterie Brigade, van 
veel belang geweest.
De operaties van de 23e RCE bij Driel, die door John Sliz 
worden beschreven, vormen fascinerende en spannen
de lectuur. Het is voor het eerst dat deze episode uit de 
Slag om Arnhem tot in details is uitgewerkt. Om het 
verloop van de gebeurtenissen nog beter te begrijpen, 
heeft de auteur gezorgd voor werkelijk uitstekende 
kaarten, waarop bijna ieder detail van het terrein rond 
de oversteekplaats is afgebeeld. Na lezing 
kunnen we niet anders dan concluderen dat 
dit het beste publicatie is, dat tot nog toe 
over de evacuatie van Britse Airborne troe
pen over de Rijn is geschreven!
'The Storm Boat Kings, The RCE at Arnhem 
1944’ door John Sliz, telt 128 pagina’s en is 
geïllustreerd met foto’s, kaarten en teke
ningen. Het werd in paperback editie uit
gegeven doorVanwell Publishing Limited in 
St. Catharines , Ontario, Canada. Prijs: 24.95 
Canadese Dollars.
Zie de website: www.vanwell.com 
(Robert Voskuil)

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232,6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airborne Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Telefoon museum: (026) 333 77 10
Redactie: drs. R.P.G.A. Voskuil, W. Boersma en J. Bal

Augustus 1945. Op de hoek van de Utrechtseweg en de Klingelbeekseweg 
in Arnhem spelen twee jongens met het restant van een achtergelaten 
Brits 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.
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wij verslag doen van de officiële opening en van de 
eerste indrukken van het nieuwe museum.

rS

=9 -

3

§

1

Opslagruimte 
gezocht
Helaas is er in het nieuwe 
museum geen ruimte meer 
beschikbaar voor de opslag 
van de papieren en de 
boeken van de Vereniging 
Vrienden Airborne Museum. 
Wij zijn nu op korte termijn 
op zoek naar een nieuwe 
opslagruimte. Het gaat hier
bij niet om iets omvangrijks, 
maar de kleine ruimte moet 
wel droog zijn en bij voor
keur zijn gesitueerd in of 
vlakbij Oosterbeek. Denkt u 
dat u ons kunt helpen, neemt 
u dan contact op met onze 
secretaries, Ivar Goedings 
(goedings@vlgadvocaten. 
nl). Bij voorbaat dank voor 
uw hulp!

Museum klaar voor officiële opening
Op 28 augustus jl. heeft het Airbome museum zijn 
deuren voor het publiek geopend. De officiële opening 
vindt plaats op 20 september. In augustus is er nog 
keihard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen. 
Door de bouwers, de inrichters en de technici werd 
zelfs regelmatig in het weekend doorgewerkt. Zo 
moest de Airborne Experience’ in de ondergrondse 
uitbreiding worden voorzien van zeer geavanceerde 
electronica, die de licht- en de geluidseffecten 
moet aansturen. Daarnaast moest de laatste hand 
worden gelegd aan de ‘levensechte’ gebouwen en 
straten. Uit de objecten, die in het oude museum 
waren tentoongesteld, is een selectie gemaakt en 
die voorwerpen zijn nu opgesteld in de nieuwe 
expositie. Ook de winkel is geheel vernieuwd en 
die staat nu in het glazen ontvangstgebouw, waarin 
zich ook de trappen en de lift bevinden. Alle houten 
noodkantoren, die tijdens de verbouwing naast 
Huize Hartenstein stonden, zijn weggehaald en de 
omgeving van het museum is opnieuw ingericht. 
In het volgende nummer van de Nieuwsbrief zullen
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Themamiddag over de gewonde 
en gesneuvelde Duitse militairen van 
de Slag om Arnhem
Op 21 november a.s. is er weer een themamiddag van 
de WAM. Deze keer zal Hans Timmerman, specialist 
van de Gelderland Bibliotheek in Arnhem, een lezing 
geven met als onderwerp ‘De gewonde en gesneu
velde Duitse militairen van de Slag om Arnhem’. Hij 
zal daarbij o.a. ingaan op de organisatie die nodig 
was om de gewonden te verzorgen, welke militaire 
verbandposten en ziekenhuizen er ter beschikking 
stonden of ad-hoc werden opgericht, waar de Duitse 
gesneuvelden in eerste instantie werden begraven 
en wat er met deze gesneuvelden na de oorlog is 
gebeurd. Daarnaast zal hij enkele voorbeelden geven 
van wat er met individuele Duitse militairen is 
gebeurd. De lezing wordt gegeven in de Concertzaal 
in Oosterbeek en begint om 14.00 uur. De zaal is open 
om 13.30 uur.
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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.
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Ministory
De Ministory is deze keer van de hand van Jan Loos. 
Jan was in september 1944 veertien jaar en woonde 
op de De La Rey weg 7 in Oosterbeek. Zijn verhaal 
heeft hij vorig jaar op papier gezet op verzoek van de 
afdeling Educatie van het Airbomemuseum. Voor die 
afdeling doet Jan regelmatig vrij willigerswerk, waarbij 
hij op scholen over zijn oorlogservaringen verteld.
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Nieuws van Niall
Graag wil ik de leden uit het Verenigd Koninkrijk, die 
naar Nederland reisden om deel te nemen aan het 
speciale ‘UK weekend’, bedanken voor hun steun, 
vragen, commentaren en vriendschap gedurende die 
dagen. Hoewel het aantal deelnemers door wat 'last 
minute' afzeggingen iets kleiner was dan vorig jaar, 
kunnen we toch spreken van een geslaagd weekend. 
Doordat het programma wat minder vol was dan de 
vorige keer, konden we op iedere locatie meer tijd 
besteden.
Het enige minpunt waren de regenbuien op zaterdag 
en zondagmiddag, maar gelukkig droogden wij snel 
weer op! Wij bedanken onze onze Nederlandse vrien
den, die zoveel doen om het weekend te organiseren, 
en in het bijzonder onze chauffeurs en alle gast spre
kers, Gerard Gijsbertsen, Peter Gijbels, Dick Schluter, 
Paul Hendriks, Martin Peters, John Howes and Geert 
Jonker, die het bezoek extra interessant maakten.

'Airbome Flash’
Om onze leden sneller van informatie te kunnen voor
zien, zullen wij vanaf september ook gebruik gaan 
maken van e-mail om u op de hoogte houden van 
bepaalde actuele nieuwsfeiten. Wanneer er nieuws is, 
dat niet kan wachten op het verschijnen van de vol
gende (papieren) Nieuwsbrief, dan sturen wij de leden, 
die hun e-mail adres aan ons hebben opgegeven, een 
'Airbome Flash’. Deze 'digitale nieuwsflits’ zal worden 
verzorgd door ons bestuurslid Vincent Luyten.

Uit commentaren die ik later ontving, bleek o.a. dat 
alle mensen, die voor het eerst mee waren, zich zeer 
hadden vermaakt. Zij hebben allen al geboekt voor 
2011! Aan het programma voor dat 'UK weekend 2011’ 
wordt nu al gewerkt. Twintig mensen hebben zich al 
opgegeven. Mocht u geïnteresseerd zijn, neemt u dan 
vooral contact met mij op.

Bij het begin van het weekend voor leden uit het Verenigd 
Koninkrijk, op vrijdagavond 26 juni, overhandigt Mr. lan 
Walker (links) de baret en een onderscheidingsteken van 
zijn oom, L/Cpl Lambie, aan Ben Kolster, voorzitter van de 
WAM. L/Cpl Lambie diende in september 1944 bij 7K0SB. 
Deze persoonlijke bezittingen zijn inmiddels overgedragen 
aan het Airborne Museum.

Een andere zaak is de ontwikkeling van de Engelse 
sectie van de website van de Vereniging Vrienden. Om 
deze te bekijken moet u eerst gaan naar www.airbor- 
nemuseum.org. Klik dan op 'Vrienden’. Dat brengt u 
op de WAM website. Klik vervolgens op de afbeelding 
van de Britse vlag, de Union Jack, en u ziet de Engelse 
sectie. Daarop vindt u o.a. een uitgebreid verslag met 
foto's van het 'UK Weekend’. De website is nog steeds 
in opbouw en zal in de toekomende tijd verder worden 
uitgebouwd. Wanneer u iets hebt dat u graag op de 
website zou willen plaatsen, laat het mij dan weten. 
(Niall Cherry)

Battlefield tour 
west-perimeter op 4 juli 2009
Op zaterdag 4 juli heeft de Vereniging Vrienden van 
het Airbome Museum weer een battlefield tour gehou
den, dit keer langs de westzijde van de perimeter. 
Deze kant van Oosterbeek werd tijdens de Slag om 
Arnhem voornamelijk verdedigd door het le batal
jon The Border Regiment en verder deels door de 21e 
Independent Parachute Company, door glider piloten 
en door eenheden van de Royal Engineers.
Het ochtenddeel van de tour werd per bus gedaan, 
waarbij we eerst het landingsterrein bij Reijerskamp 
bezochten, waar een uitgebreide uitleg gegeven werd. 
Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de camping 
Lindenhof in Wolfheze, waar ons lid Paul Hendriks een 
groot deel van zijn indrukwekende collectie zweef- 
vliegtuigonderdelen ten toon stelt. Met een bezoek 
aan de ruïne van de steenfabriek bij Renkum, waar 
de B compagnie in het begin van de strijd de weg 
Wageningen-Oosterbeek beveiligde, werd het och
tendprogramma afgerond.
Na een voortreffelijke lunch bij restaurant Schoonoord 
volgde een wandelexcursie met gidsen. Peter 
Gijbels leidde de deelnemers rond op het landgoed 
Ommershof. Met behulp van de uitstekende kaarten 
in de tourgids, aangevuld met zeer informatieve ver
halen van Peter, kon men zich een goed beeld vor
men van de gevechten in de noord-west hoek van de 
perimeter.
Via de Sonnenberg en de Koude Herberg, waar ook 
gidsen uitleg gaven, kwamen we bij de Border posi
ties langs de Van Lennepweg, om vervolgens via de 
stellingen van Border aan de Van Borsselenweg bij de 
Veerweg aan de Rijn te belanden. Hier werd de strijd 
om de Westerbouwing belicht. Langs het Kerkpad, de 
Kneppelhoutweg en de Oorsprong kwam men uitein
delijk om vijf uur weer bij Schoonoord uit.
Hoewel een deel van deze excursie langs bekende 
punten leidde, bleek dat met de uitleg van kenners 
van dit gebied er nog veel te zien is en dat er veel 
meer gebeurd blijkt te zijn dan de meeste deelnemers 
vermoedden.

http://www.airbor-nemuseum.org
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enactmentgroep Airbome Wheels een noodhospitaal 
inrichten en is de expositie van zweefvliegtuigdelen 
van ons lid Paul Hendriks te bekijken.
’s Avonds is vanaf 19.00 uur ieder uur de vertoning 
van de nieuwe films in het gebouw Calluna in het 
centrum van Ede. Daar zullen ook de nieuwe boeken 
verkrijgbaar zijn. Ze worden dan gesigneerd door de 
schrijvers.
Op vrijdagavond is er de bekende taptoe in Ede en 
op zaterdagmorgen is de dropping van parachutisten 
op de Ginkelse heide, waar dit jaar enkele honderden 
para’s zullen springen.
In Oosterbeek is o.a. een etalagewedstrijd georgani
seerd. Voor meer informatie: www.veluwevallei.nl of 
gwgijsbertsen@hetnet.nl. Ook zal er een speciale edi
tie van ‘Ede Stad’ over Airbome Feelings uitkomen.

Zoeken naar veldgraf 
leidt niet tot resultaat
Op 6 juli jl. heeft de Bergings- en Identificatie Dienst 
(BID) onderzoek gedaan naar de mogelijke locatie van 
een veldgraf in Oosterbeek. Aanleiding hiervoor was 
een serieuze melding, die bij de gemeente Renkum 
was binnengekomen, dat er waarschijnlijk twee 
gesneuvelde militairen begraven lagen in een veld
graf langs de Pietersbergseweg, vlakbij de hoek met de 
Van Oudenallenweg. De gemeente waarschuwde de 
BID, die op de betreffende locatie een gebied van drie 
bij zeven meter afgroef, tot een diepte van ongeveer 
anderhalve meter. In de loop van de ochtend werd 
duidelijk dat er geen veldgraven aanwezig waren en 
Geert Jonker, hoofd van de BID, gaf aan dat er ook 
geen aanwijzigingen gevonden waren, dat er in het 
verleden stoffelijke resten hadden gelegen.
Toch is het volgens burgemeester Gebben van de 
gemeente Renkum goed dat er serieus met een der
gelijke melding wordt omgegaan, omdat de gemeente 
er belang aan hecht om slachtoffers van de TWeede 
Wereldoorlog een waardige rustplaats te geven.

4e Conferentie 'Bridge to the Future'
Bij de 50ste Herdenking van de Slag om Arnhem heeft 
de Stichting Airbome Herdenkingen de 'Bridge too 
Far’ omgedoopt tot ‘Bridge to the Future'. Om hier
aan gevolg te geven werd in 2001 de 'Stichting War 
Requiem-Bridge to the Future’ opgericht. Het doel is 
ervaring en gedachtegoed van inmiddels 65 jaar her
denken om te zetten in een toekomstgerichte tradi
tie van bezinning op leven in vrede en vrijheid. De 
Stichting doet dit door middel van kunstzinnige en 
culturele initiatieven.
De Conferentie Bridge to the Future heeft dit jaar als 
thema ‘Einde aan Straffeloosheid'. Centraal staat de 
inleiding van de heer Song Sang-Hyun, president 
van het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat 
gericht is op de vervolging van verdachten van geno
cide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogs
misdaden. De conferentie wordt geopend door de 
Gelderse Commissaris van de Koningin Clemens 
Cornielje. Een van de voordrachten gaat over het werk 
in Bosnië met door de oorlog getraumatiseerde kin
deren. De conferentie vindt plaats in de week van de 
Airbome Herdenkingen, op vrijdagmiddag 18 septem
ber in het Huis der Provincie te Arnhem.

'Airbome Feelings Ede’
Tijdens de herdenkingsweek is er een programma 
onder de naam 'Airbome Feelings’. Hiervoor heeft Ede, 
in samenwerking met Renkum een, veelal toeristisch, 
programma opgezet.
In Ede en omgeving is er op 17 september een uitge
breid programma, dat gedeeltelijk ook voor publiek 
toegankelijk is. Tijdens die dag is er de onthulling van 
twee monumenten. Eén in Ede ter herdenking van 
de slachtoffers van bombardementen op 17 septem
ber 1944 en één in Wolfheze, ter herinnering aan de 
luchtlandingen.
Verder worden er twee nieuwe films gepresenteerd 
over het verzet in Ede en over de Slag op de Ginkelse 
heide. In het Historisch Museum Ede is een expositie, 
getiteld ‘Black Sunday'.Er komen die dag drie nieuwe 
boeken uit: ‘Luchtslag Gelderse Vallei’ van Everd van 
de Weerd, 'De geschiedenis van de Airbornelandingen 
op de Ginkelse heide na 1945’ van Gerard Gijsbertsen 
en een fotoboek over de herdenkingen op de Ginkelse 
heide van Gerjan Koster. Rond 13.00 uur is er een 
dropping van de re-enactmentgroep Pathfinders bij 
de camping Lindenhorst in Wolfheze. Daar zal de re-

Tijdens de battlejieldtour gehouden voor leden uit het 
Verenigd Koninkrijk op zondag 28 juni geeft John Howes 
op de hoek van de Benedendorpstueg en de Acacialaan in 
Oosterbeek uitleg over de lotgevallen van Sergeant John 
Baskeyjïeld VC.

Aan deze battlefield tour namen zes gidsen van de 
Vereniging deel. Er waren 53 deelnemers, waarvan het 
merendeel leden van de Vereniging waren. Het was 
weer een unieke gelegenheid om in het veld te zien, 
wat thuis gelezen is. Een, ook in Nederland, steeds 
groeiende markt voor slagveldtoerisme laat zien dat 
er in navolging van Groot Brittannië behoeft is aan 
deze vorm van historisch beleven. Men moet dan wel 
kunnen rekenen op de aanwezigheid van deskundi
ge gidsen. Onder andere de internationale 'Guild of 
Battlefield Guides’ geeft deze garantie.
De volgende excursie van de Vereniging is op zaterdag 
12 september. Dit is een inleiding tot de 65e herden
king, waarbij ook een uitgebreid bezoek gebracht zal 
worden aan het heropende Airbome Museum.
Zie ook www.airbornemuseum.com, deel 'Vrienden’.
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De stichting heeft een nieuwe website ontwikkeld, 
die een compleet overzicht biedt van de activiteiten 
van de stichting in de afgelopen jaren en de initia
tieven tijdens de komende 65e herdenking van de 
Slag om Arnhem en Operatie Market Garden. Op 
deze site www.bttf.nl vindt u meer informatie over 
de Conferentie en kunt u zich aanmelden.
(Sophie Lambrechtsen-Ter Horst)

Redactieadres: Utrechteseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, 
e-mail: wam@airbornemuseum.org 
Penningmeester/ledenadministratie: Frits Miedema, 
telefoon (026) 333 64 76, e-mail: fymiedema@planet.nl 
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse 
nummers: Chris van Roekel, Oosterbeek.
Vormgeving: Hildebrand DTP, Wageningen. 
Druk; Drukkerij Verweij Wageningen B.V.

Rectificatie
In de vorige Nieuwsbrief plaatsten wij een korte recen
sie over het door Philip Reinders geschreven boekje 
‘APTC at Arnhem’. In de recensie stond dat het boekje 
is geschreven in het Nederlands. Dit moet echter zijn: 
in de Engelse taal.

Vierde druk boekje 
Freedom Trail Arnhem
Onlangs verscheen de vierde, geheel herziene, druk 
van het Freedom Trail Arnhem-boekje, een hand
zaam werkje op prentbriefkaartformaat. Hierin staat 
een wandelroute centraal die langs een groot aantal 
markante locaties in de Gelderse hoofdstad voert die 
in de jaren 1940-1945 een belangrijke rol speelden.
In de brochure wordt ingegaan op de achtergronden 
van alle genoemde plekken, waar in veel gevallen 
ook monumenten, gedenkstenen en plaquettes zijn 
te zien. In de nieuwe editie zijn de complete Duitse 
en Engelse vertalingen opgenomen, en de uitgave is 
opnieuw rijk geïllustreerd met historisch en actueel 
beeldmateriaal.
Toegevoegd zijn gegevens over het ‘Informatiecen
trum Slag om Arnhem’ en over de 'Liberation Route 
Nijmegen-Amhem’.
De Freedom Trail wandelroute werd in het kader van 
de herdenking van 60 jaar vrijheid in mei 2005 in 
gebruik genomen. Locaties van de Slag om Arnhem 
(september 1944) worden aangedaan, en ook gebou
wen die een rol speelden bij het verzet, de jodenver
volging, de evacuatie van de Arnhemse inwoners, en 
de wederopbouw. De route is met rode trottoirtegels 
gemarkeerd. Bij elke in het boekje genoemde locatie 
ligt zo'n tegel met het Pegasus-symbool: een ruiter op 
een gevleugeld paard. Dit is het herkenningsteken van 
o.a. de Ist British Airbome Division, die in september 
1944 in het kader van Operation Market Garden een 
poging deed de Gelderse hoofdstad te bevrijden van 
de Duitse bezetter.
De tegels liggen op 35 plekken, op een route die loopt 
vanaf het station via de Utrechtseweg en Lombok naar 
de Koepelgevangenis, via Onderlangs en de Rijnkade 
naar de John Frostbrug, en vervolgens via locaties 
in het centrum terug naar het station. De Freedom 
Trail Arnhem-brochure is voor € 2,- verkrijgbaar bij 
het Gelders Archief (Markt 1, Arnhem), en bij VW 
Arnhem, Stationsplein 13. De route begint nabij het 
WV-kantoor, maar is zo ontworpen dat op iedere 
locatie kan worden gestart.

Uitgebreide historische gegevens en bijbehorende 
foto’s vindt u in de digitale versie van de wandelroute: 
www.mijngelderland.nl

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airbome Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airbome Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem.
Telefoon museum: (026) 333 77 10
Redactie; drs. R.P.G.A. Voskuil, W. Boersma en J. Bal

'Universal Carriers during 
the Battle of Arnhem’
Opnieuw heeft Philip Reinders een boekje uitgegeven, 
waarin resultaten van zijn archiefonderzoek voor een 
breder publiek toegankelijk worden gemaakt. Deze 
publicatie heeft als onderwerp de carriers die tijdens 
de Slag om Arnhem aan de verschillende parachu
tisten en airlanding bataljons waren toegevoegd. Dit 
waren er twee per bataljon, in totaal dus 18 stuks. 
Allereerst rekent Philip af met de naam ‘Brencarrier’. 
De ‘Universal Carrier', zoals de officiële naam luidt, 
werd gebruikt voor verschillende doeleinden. Dit vari
eerde van drager voor de 3 inch mortier tot bevoor- 
radingsvoertuig of trekker voor een anti-tankkanon. 
Zoveel mogelijk is geprobeerd de lotgevallen van 
iedere carrier tijdens de Slag om Amhem te achter
halen. Voor de meeste carriers is dat gelukt, soms 
met behulp van dagboeken en veelal Duitse foto’s. 
Het boekje over de 'Universal Carriers’ is dan ook 
uitgevoerd met verschillende duidelijke foto’s. Ook 
technische gegevens met tekeningen ontbreken niet. 
Hiermee is weer een klein stukje historie over de Slag 
om Amhem vastgelegd. Jammer genoeg is niet bij alle 
foto’s de bron of copyright houder vermeld. Gezien de 
enorme kennis, die veel leden van de Vereniging over 
specifieke deelonderwerpen van de Slag om Arnhem 
hebben, hopen we dat ook zij hun onderzoeksresul
taten zullen publiceren, zodat wij in de toekomst nog 
veel van deze kleine, maar informatieve publicaties in 
de Nieuwsbrief kunnen bespreken. Dit boekje over de 
carriers is zeker de moeite waard om aan te schaffen 
en voor de prijs hoeft niemand het te laten. ‘Universal 
Carriers during the Battle of Amhem, 17-26 septem
ber' door Philip Reinders is een privé uitgave en is 
geschreven in het Engels. Het boekje telt 31 pagina’s 
en is voorzien van 23 afbeeldingen. De prijs bedraagt 
€ 9,-, inclusief verzendkosten in Nederland. Het is te 
bestellen bij P. Reijnders, Heemskerklaan 59,6881EM 
Velp, e-mail: reinders2@chello.nl. (Wybo Boersma)

http://www.bttf.nl
mailto:wam@airbornemuseum.org
mailto:fymiedema@planet.nl
http://www.mijngelderland.nl
mailto:reinders2@chello.nl
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Het bord dat maandenlang voor het museum stond met 
informatie over het renovatie-project kon in september 
voorden voorzien van de opdruk 'Heropend’.

Opening nieuwe Airborne Museum
Al op 28 augustus opende het nieuwe Airborne 
Museum haar deuren voor bezoekers en velen 
maakten van de gelegenheid gebruik om een kijkje 
te nemen. Maar in de daarop volgende drie weken 
moest nog ontzettend veel werk worden verzet om de 
expositie en alles wat daarmee samenhangt, klaar te 
krijgen voor de officiële opening. Maar het lukte, en 
op zondagmiddag 20 september was een groot aan
tal genodigden getuige van een korte openingscere
monie. Daarna werden de gasten door de voorzitter 
van de Stichting Airborne Museum, Driekus Hey en 
de bouw-coördinator Paul Tirion rondgeleid. Bij die 
gasten waren o.a. de minister van Defensie, de heer 
Van Middelkoop, de Commissaris van de Koningin in 
Gelderland, de heer Cornielje, de burgemeester van 
Renkum, de heer Gebben en de burgemeester van 
Ede, de heer Van der Knaap. Eerst werd een bezoek 
gebracht aan de zalen in het hoofdgebouw, waarin 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem op thema
tisch wijze wordt uitgelegd. Daarna ging men naar de 
ondergrondse ruimte, waarin je door een decor loopt, 
dat het slagveld moet verbeelden. Op verschillende 
manieren worden de decors belicht en door middel 
van geluidseffecten worden overvliegende vliegtui
gen nagebootst en er klinkt geweer- en artillerievuur. 
De gasten toonden zich zeer onder de indruk van de 
nieuwe expositie. De weken na de opening was het 
erg druk, mede omdat er in binnen- en buitenland 
veel publiciteit aan het nieuwe museum was gegeven.

Na de officiële opening worden de VIP’s rongeleid door 
voorzitter Driekus Heij en bouwcoordinator Paul Tirion.
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Van de redactie
We mogen terugzien op een indrukwekkende herden
king van de Slag om Arnhem. De aanwezigheid van 
meer dan honderd Amhem-veteranen en hun fami
lieleden gaf nog een extra dimensie. Het programma 
was, zoals gewoonlijk in een ‘kroonjaar’, weer overvol. 
Naast de traditionele evenementen, zoals de herden
kingsdienst op de Airborne Begraafplaats, het springen 
van honderden parachutisten op de Ginkelse Heide 
en de kranslegging bij de Rijnbrug in Arnhem en in 
Driel, waren er nog tientallen andere bijeenkomsten. 
Zo werden er monumenten in Ede en Wolfheze ont
huld, waren er conferenties, tentoonstellingen en 
boekpresentaties. Premier Balkenende was aanwezig 
bij de herdenking in Driel en zeer bijzonder was de 
deelname van de Duitse ambassadeur Thomas Laufer 
aan de kranslegging bij de Arnhemse Rijnbrug. Het was 
de eerste keer dat dit gebeurde. En natuurlijk was er de 
opening van het nieuwe Airborne Museum! En zoals 
was te verwachten, vormde de 65e herdenking ook de 
aanleiding voor het verschijnen van een groot aantal 
nieuwe boeken over de Slag om Arnhem. Om aan al dit 
nieuws de nodige aandacht te geven, heeft de redac
tie besloten alle acht pagina’s van dit nummer van 
de Nieuwsbrief hieraan te besteden en deze keer dus 
geen Ministory te publiceren. En ook in het volgende 
nummer van onze WAM periodiek zullen we terug
komen op de septemberherdenking en zullen we ook 
nog enkele nieuwe publicaties de revue laten passeren.
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ABN-AMRO rekeningen 
van de WAM opgeven
De WAM had tot heden twee ABN-AMRO bankreke
ningen. Deze bankrekeningen zijn sinds 15 oktober 
2009 opgeheven. Leden die hun contributie betaalden 
via de ABN-AMRO wordt verzocht voortaan gebruik 
te maken van onze algemene ING bankrekening 
4403641. Inschrijfgeld voor Battlefield Tours dient u 
over te maken op ING bankrekening 5113751. (Vincent 
Luyten, Penningmeester)

Nieuwe adresgegevens WAM
De adressen en het telefoonnummer van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum zijn veranderd. 
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over activi
teiten van de WAM, wordt u verzocht een e-mail te 
sturen naar: info@vriendenairbornemuseum.nl. Het 
postadres is vanaf heden: WAM, t.a.v. Ivar Goedings, 
Postbus 8047,6700 AA Ede. Voor dringende zaken kunt 
u bellen naar het nummer: 0318-639633. Zie ook het 
(vernieuwde) colofon van de Nieuwsbrief.

Smock van Generaal-majoor 
Urquhart geschonken
Een van de belangrijkste aanwinsten die het Airbome 
Museum gedurende de afgelopen tijd heeft verkre
gen, is de Airbome smock van Generaal-majoor R.E. 
Urquhart. Een smock is een militair jack, dat over het 
eigenlijke uniform werd gedragen. Deze zeer bijzon
dere schenking kwam tot stand dankzij de inspan
ningen van Wybo Boersma en Chris van Roekel, die in 
nauw contact staan met Judith en Adam Urquhart, de 
dochter en zoon van Generaal en mevrouw Urquhart. 
Wybo bracht in de zomer van 2006 een bezoek aan 
huize Urquhart in Port of Menteith in Schotland om 
de papieren en de fotoalbums van Generaal Urquhart 
door te nemen. Na het overlijden van mevrouw 
Urquhart zou het huis worden verkocht en alles moest 
worden uitgezocht. Daarbij kwam ook een Airborne 
smock tevoorschijn, die jaren in een klerenkast had 
gehangen. Wybo herkende het kledingstuk onmiddel
lijk als de smock die Generaal Urquhart in September 
1944 had gedragen en die ook op verschillende foto's 
is afgebeeld. De smock is van een type dat afwijkt
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Adam en Judith Urquhart bij de smock, die hun vader, 
generaal-majoor R.E. Urquhart, droeg tijdens de Slag om 
Arnhem.

van de 'standaard’ smock, die tijdens de oorlog door 
de meeste militairen van de Britse luchtlandingsdi
visies werd gedragen. Wybo gaf aan dat, als de fami
lie er afstand van wilde doen, het Airborne Museum 
deze jas graag in haar collectie zou willen opnemen. 
Na overleg tussen Judith, Wybo en Chris van Roekel 
werd besloten dat Wybo het jack tijdens een volgend 
bezoek aan Schotland zou ophalen en meenemen 
naar Oosterbeek. Aldus geschiedde in het voorjaar van 
2009. Generaal Urquhart had het jack in de jaren na 
de oorlog regelmatig gebruikt wanneer hij in de tuin 
werkte, waardoor hij erg vuil was geworden. Wybo is 
dagen bezig geweest om de smock voorzichtig schoon 
te maken en hem weer zo veel mogelijk in de origi
nele staat terug te brengen. De officiële overdracht 
vond plaats op 18 september jl. tijdens een bezoek van 
Judith en Adam Urquhart aan het Airborne Museum. 
De smock is nu permanent tentoongesteld in een van 
de zalen op de bovenverdieping van het museum.

De website
De ontwikkelingen van de verenigingswebsite www. 
vriendenairbornemuseum.nl volgen elkaar in een 
hoog tempo op. Inmiddels hebben we de Engelse ver
sie daarvan ook geïnstalleerd. Niet alle Nederlandse 
artikelen zullen woord voor woord worden vertaald, 
maar onze leden die een buitenlandse moedertaal 
hebben, willen we toch graag zo goed mogelijk infor
meren. Het menu is kort geleden geheel gewijzigd, en 
daarmee werd bereikt dat een rustiger beeld is ont
staan. U kunt nu ook een gastenboek en een forum 
raadplegen. We zijn er nog een beetje mee aan het 
experimenteren, en de eerste reacties zijn geregis
treerd. Enige schroom is er duidelijk nog wel, en we 
hopen uiteraard dat we binnenkort van u allen iets 
mogen lezen. Ondanks het vele werk dat is verricht, 
zijn er nog altijd onderwerpen die op een invulling 
wachten. In de Nieuwsbrief van mei jl. repten we van 
diverse interessante artikelen die in de maak zijn. Dat 
is nog steeds zo, maar omdat de auteur afhankelijk 
is van relevante archiefinformatie die momenteel 
niet beschikbaar is, moeten we even geduld hebben. 
De vorige keer vroegen we naar de wensen van de 
leden/lezers wat betreft de inhoud van de site. Helaas 
hebben we maar een enkele reactie ontvangen. Toch 
durven we het aan om onze vragen te herhalen. Wat 
wilt u graag zien of bekijken op onze website, en wat 
mist u tot op heden? Bent u bereid om zelf wat te 
schrijven? Komt u elders iets tegen dat interessant 
voor de Vrienden lijkt, maak ons erop attent. Zonder 
uw inbieng kunnen we vrij weinig! Net als een paar 
maanden geleden, eindigen we dit stukje daarom met 
het volgende. Als u dit leest, en u voelt zich aangespro
ken: laat wat van u horen! (Judith Minkman en Geert 
Maassen, namens Tekstbureau MorfeeM)

Bijzondere dokterjas geschonken
Op 17 september jl. kreeg het Airborne Museum van 
Sophie ter Horst de witte doktersjas van Dr. Randall 
Martin. Op deze jas zitten nog bloed- en jodium vlek
ken uit 1944. Dokter Martin was in September 1944 arts 
van et Ist Airlanding Light Regiment, Royal Artillery.

mailto:info@vriendenairbornemuseum.nl
vriendenairbornemuseum.nl
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Tijdens de Slag om Arnhem was de Regimental Aid 
Post van deze artillerie-eenheid gevestigd in het huis 
van Kate ter Horst, naast de Oude Kerk in Oosterbeek. 
Naarmate de strijd in de loop van de dagen verhevig
de, stroomde de pastorie vol met honderden gewon
den. Dr. Randall Martin was de enige arts en hij werd 
geassisteerd door zijn 'medical orderly’ Scan Bolden. 
Het verhaal over die dagen staat beschreven in het 
boek ’Een Schuilplaats in de pastorie' door Kate Ter 
Horst (zie elders in deze Nieuwsbrief).

Kate, Jan ter Horst, schreef een beschouwing over 
het verloop van de strijd. In deze nieuwe uitgave zijn 
toegevoegd een inleiding door Kate's dochter Sophie 
Lambrechtsen-Ter Horst en een nawoord door de in 
Oosterbeek geboren journalist Willem de Bruin, waar
in hij de Slag om Arnhem plaatst in zijn historische 
context. Het mooi uitgevoerde boek is geïllustreerd 
met foto’s, waarvan een aantal afkomstig is uit de 
privé collectie van de familie Ter Horst en die niet 
eerder zijn gepubliceerd. ‘Een schuilplaats in de pas
torie' (ISBN 978-90-78215-81-3) en de Engelse vertaling 
‘Cloud over Arnhem’ (ISBN 978-90-78215-82-0), door 
Kate ter Horst-Arriëns, zijn verschenen bij uitgeverij 
Kontrast in Oosterbeek (2009). Beide edities bevatten 
96 pagina’s en kosten € 17,50 per stuk. Exemplaren 
zijn verkrijgbaar bij het Airborne Museum, bij de 
Oosterbeekse boekhandels en via uitgever Kontrast. 
Zie ook www.uitgeverijkontrast.nl

Nog geen 'Airborne
News Flash' ontvangen?
Sinds kort maakt de WAM naast de papieren 
nieuwsbrieven gebruik van digitale nieuwsberich
ten via de e-mail. Deze e-mail berichten hebben wij 
de 'Airborne News Flash’ genoemd. Indien u nog 
geen e-mail berichten heeft ontvangen kunt u om 
op de verzendlijst te komen een e-mail sturen naar 
info@vriendenairbornemuseum.nl (Vincent Luyten)

'Project Duitse ooggetuigen'
Onder de hoede van de 'Projectgroep Gelderland 1940- 
1945’, een samenwerkingsverband van het Gelders 
Archief, het Airborne Museum en de Gelderland 
Bibliotheek, wordt op dit moment onderzoek gedaan 
naar Duitse oorlogsveteranen. Het gaat daarbij om het 
vergaren van informatie over Duitse militaire eenhe
den die tijdens de Slag om Arnhem, en kort daarna 
tijdens het offensief in de Betuwe in oktober 1944, 
in de regio gevochten hebben. De bedoeling is dat de 
gegevens op professionele wijze vastgelegd worden 
in beeld en geluid, en zodoende toegankelijk gemaakt 
worden voor historisch onderzoek en museumedu- 
catie. Daardoor zal belangrijke detailinformatie over 
het verloop van de gevechten aan de archieven toe
gevoegd kunnen worden. Het verkregen materiaal zal 
tevens gebruikt worden voor de vaste presentatie in 
het museum en ten gunste van wisselexposities. De 
projectleidster voor de 'Duitse ooggetuigen’ is Ingrid 
Maan van het Airborne Museum. In tegenstelling tot 
verhalen van Britse en Poolse soldaten en van burgers 
is in verhouding veel minder materiaal beschikbaar 
van Duitse militairen. Daarom wordt nu een ultieme 
poging gedaan dit gat in de geschiedschrijving op te 
vullen. Het is echter moeilijk om Duitse veteranen 
op te sporen, temeer omdat we nog steeds niet een 
totaaloverzicht hebben van alle Duitse militaire onder
delen die betrokken waren bij de Slag. De project
groep zoekt Duitse oorlogsveteranen die de Slag om 
Arnhem hebben meegemaakt en daar over willen ver
tellen. Heeft u tips of kent u een veteraan, dan wordt 
u verzocht contact op te nemen met: Ingrid Maan, 
imaan@airbornemuseum.org of a.maan@planet.nl.
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Een schuilplaats in de pastorie'
Na de kranslegging bij het Airborne Monument op 
17 september, vond er in het Airborne Museum een 
bijeenkomst plaats, waarbij de heruitgave van het 
dagboek van Kate ter Horst uit september 1944 werd 
gepresenteerd. Haar verhaal verscheen voor het eerst 
in 1946 in het Nederlands met de titel ‘Een Regimental 
Aid Post’ in de verhalenbundel ‘NietTevergeefs’. Later 
verscheen een Engelse vertaling als boekje onder de 
titel ’Cloud over Amhem'. De Vereniging Vrienden ver
zorgde vele jaren later een Nederlandse en de nieuwe 
Engelse editie. Maar de vraag naar dit bijzondere dag
boek bleef onverminderd groot en de boekjes waren 
spoedig uitverkocht. Daarom werd dit jaar besloten 
tot een heruitgave. De Nederlandse editie kreeg een 
nieuwe titel: 'Een schuilplaats in de pastorie’ en de 
Engelse editie behield de originele titel ‘Cloud over 
Arnhem’. In het boek beschrijft Kate ter Horst de 
gebeurtenissen in haar huis naast de Oude Kerk in 
Oosterbeek, dat tijdens de Slag om Arnhem was inge
richt als een Britse verbandpost. Kate schreef haar 
verhaal direct na de strijd, op haar evacuatieadres. 
Zij beschrijft op een indringende en persoonlijke 
manier hoe het is in een oorlogssituatie te zijn en wat 
mensen in zulke omstandigheden voor elkaar kun
nen betekenen. Het is een van de meest ontroerende 
en aansprekende verhalen over de Slag om Arnhem. 
Het boek heeft een voorwoord van Generaal Sir Frank 
King GCB MBE, die in september 1944 als kapitein een 
aantal dagen in de noodverbandplaats doorbracht, 
nadat hij gewond was geraakt. De echtgenoot van

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. 
door Sophie Lambrechtsen-ter Horst overgedragen aan 
het Airborne Museum. Links naast Sophie, haar broer 
Kees en links op de achtergrond burgemeester Gebben.
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Tijdens de afgelopen herdenkingsdienst op de Airborne Begraafplaats legt Frank Newhouse samen met twee Nederlandse 
kinderen een krans bij het Cross of Sacrifice,

Overlijden Britse veteraan 
Frank Newhouse MBE
Op zaterdag 17 oktober 2009 overleed op 85-jarige 
leeftijd de Britse Airborne veteraan Frank Newhouse. 
Frank Newhouse was in Oosterbeek en omgeving 
vooral bekend omdat hij tijdens de jaarlijkse her
denkingsplechtigheid op de Airborne begraafplaats 
met twee schoolkinderen een krans legde bij het 
Kruis.
Frank trad op 4 maart 1943 in dienst en na zijn 
militaire basisopleiding meldde hij zich aan bij het 
Britse Parachutisten Regiment. Helaas voor hem 
werd hij vanwege zijn jeugdige leeftijd (18 jaar en 
10 maanden) niet aangenomen. Frank ging daarom 
bij de artillerie, maar toen hij bijna 19 jaar was, 
meldde hij zich weer bij de parachutisten. Na zijn 
opleiding werd hij in december 1943 geplaatst bij 
het 156e Parachutisten Bataljon. In januari 1944 
werd Frank overgeplaatst naar het 10e Parachutisten 
Bataljon en toegewezen aan het anti-tank peloton. 
Op maandag 18 september 1944 landde Frank met 
zijn eenheid op de Ginkelse Heide. Ondanks veel 
tegenstand en zware gevechten kwam zijn groep 
de volgende dag aan bij ‘De Leeren Doedel' (tegen
woordig restaurant Pinoccio). Daar raakte hij zwaar 
gewond aan zijn hoofd. Met zeven anderen werd 
hij naar het noodhospitaal in het psychiatrisch zie
kenhuis in Wolfheze gebracht, waar zijn hoofdwond 
werd verzorgd. Een van de Nederlandse verpleeg
sters die hem verzorgde, bracht hem op zijn 20e 
verjaardag (21 september 1944) een bosje gouds
bloemen. Tijdens de evacuatie van het psychiatrisch 
ziekenhuis in Wolfheze, werd Frank Newhouse door 
zorg van het Nederlandse verzet ondergebracht bij 
een familie in Ede. Na enige tijd werd zijn verblijf 
verraden en werd hij door de Duitsers naar een

veldhospitaal gebracht. Vandaar moest hij lopend 
naar Stroe en vervolgens per trein - in veewagons - 
naar een krijgsgevangenkamp in de omgeving van 
Dresden in Duitsland. In maart 1945 werd hij door 
de Russen bevrijd en kwam hij uiteindelijk terug 
in Engeland. Na zijn verlofperiode, waarin hij weer 
was aangesterkt, ging Newhouse terug naar zijn 
geliefde Parachutisten Regiment. In september 1945 
werd hij als administratief medewerker toegewezen 
aan het Regiment Zweefvliegtuig Piloten. Na enige 
tijd werd hij aangewezen om te gaan werken bij het 
Depot van het Parachutisten Regiment in Aldershot. 
Op 15 juni 1950 werd Frank - tot zijn grote spijt - 
gedemobiliseerd en keerde hij terug in het burgerle
ven. In februari 1952 keerde Frank Newhouse weer 
terug in dienst, maar nu bij de reservisten van het 
Parachutisten Regiment. Hij bleef reservist tot 1966 
en behaalde de rang van sergeant. Frank Newhouse 
was een integere man, die altijd klaar stond voor 
anderen. Jarenlang was hij de penningmeester van 
de 'Arnhem 1944 Veterans Club’. Frank was rus
tig en eerlijk van aard en hij was altijd bijzonder 
trots dat hij tijdens de jaarlijkse herdenking op de 
Airborne Begraafplaats met de twee schoolkinderen 
een krans mocht leggen bij het Kruis. (Gerrit Pijpers)

Radio uitzending vanuit 
het Airborne Museum
Ter gelegenheid van de 65e herdenking van de 
Slag om Arnhem werd op 19 september in de serie 
geschiedenis programma's ‘Verre Verwanten’ van 
TELEAC een uitzending verzorgd vanuit het Airborne 
Museum in Oosterbeek. In dit programma praatte 
presentator Ben Kolster met Hans Timmerman van de 
Gelderland Bibliotheek in Arnhem over een onderbe
licht thema van de Slag om Arnhem: het verhaal van
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Operatie Market Garden vanuit het perspectief van 
de Duitsers. Ook aan tafel waren uitgenodigd twee 
andere ‘Vrienden van het Airborne Museum’, Wybo 
Boersma, tevens oud-directeur van het museum, en 
Robert Voskuil, redacteur van de Nieuwsbrief van de 
Vereniging. Verslaggeefster Patricia Cronie werd tij
dens de uitzending rondgeleid door directeur Dick 
Schlüter en ook dat maakte deel uit van het pro
gramma. Voor gegevens over programma’s van Verre 
Verwanten Radio zie: www.verreverwanten.nl

Tijdens de radio-uitzending van Verre Verwanten praat 
Ben Kolster in het Airborne Museum met (u.l.n.r.) Robert 
Voskuil, Hans Timmerman en Wybo Boersma.

Tijdens de receptie ter gelegenheid van de heropening 
van het Airborne Museum op 20 september jl. 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 musum is 
op tijd gereed gekomen, mede door hun harde werken.

'14 vluchtelingen na 
de Slag om Arnhem’
Zoals de titel al aangeeft, vormt niet zozeer de geschie
denis van de Slag om Arnhem zelf het hoofdonder
werp van dit boek, maar de lotgevallen van mensen die 
als gevolg van de verloren slag moesten vluchten. Het 
boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft 
de periode voor de Slag om Arnhem, waarbij we kennis 
maken met de leden van enkele families uit Arnhem 
en omgeving, die we later in het verhaal zullen terug 
zien. Deel twee geeft weer hoe de slag beleefd werd 
en hoe de mensen vervolgens moesten evacueren. 
De auteur, die deze periode zelf als vijfjarig jongetje 
meemaakte, spreekt liever van vluchten. De mensen 
waren vluchtelingen in hun eigen land. De verhalen 
van veertien van hen heeft hij in dit boek vastgelegd. 
Hun ondervindingen zijn exemplarisch voor tiendui
zenden anderen. Velen stonden van begin oktober 
1944 tot in het voorjaar van 1945 voor telkens nieuwe 
zwerftochten en moesten voortdurend op zoek naar 
nieuw onderdak. Deel drie beschrijft hoe de mensen 
na de bevrijding terugkeerden in een geplunderde en 
verwoeste stad. Het is een interessant en zeer lezens- 
waardig boek, ondanks een paar storende historische 
fouten (zo was het Drielse veer geen aanvalsdoel voor 
de Britten en landden er geen gliders op de Ginkelse 
Heide en de parachutisten daalden daar op 18 en niet 
op 17 september 1944!). '14 Vluchtelingen na de Slag 
om Arnhem 1944-1945’ door Harry Kuiper kwam in 
2009 uit bij PENN uitgeverij in Leeuwarden (ISBN: 978- 
90-77948-35-4). Het boek telt 232 pagina’s en is geïllus
treerd met foto’s. De prijs bedraagt € 18,50.

is afkomstig van Paul Hendriks, die zich al sinds de 
zeventigerjaren van de vorige eeuw bezig houdt met 
het verzamelen van alles wat met gliders te maken 
heeft en Jan Aalderink, eigenaar van camping De 
Lindenhof. Het monument is gefinancierd met giften 
van verschillende organisaties en ook de Vereniging 
Vrienden heeft een bijdrage geleverd. Het Glider 
Monument staat op de hoek van de Wolfhezerweg 
en de ingang naar camping De Lindenhof. Wanneer 
u Wolfheze vanuit de richting Amsterdamseweg bin
nen rijdt, dan ziet u het aan de linkerkant van de weg.
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Nieuw monument in Ede
Onder grote belangstelling onthulde burgemeester 
Van der Knaap op 17 september jl. op het grasveld bij 
de Parkweg in Ede een monument ter herinnering aan 
de bombardementen op Ede op 17 september 1944. 
Op die dag, om precies 11.38 uur, werd Ede gebom
bardeerd door twee Amerikaanse formaties bommen
werpers. Het was de bedoeling om de verschillende 
kazernes in Ede uit te schakelen, maar helaas wer
den ook woonwijken getroffen. Daarbij kwamen 69 
burgers om het leven. Het monument is een initiatief 
van het Comité 1944-1945, maar de drijvende kracht 
daarachter was ons bestuurslid Gerard Gijsbertsen. 
Het Edese bedrijfsleven heeft, ondermeer met steun 
van de gemeente Ede, gezorgd dat dit monument er 
kwam. Het monument projecteert op de grond de sil
houetten van de verschillende typen vliegtuigen die 
aan het bombardement hebben deelgenomen. Op 
een drietal muren zijn plaquettes aangebracht met 
de namen van de slachtoffers en een beschrijving van 
de gebeurtenissen op 17 september 1944. Drie leer
lingen van Regionaal Opleidings Centrum (ROC) A-12 
hebben het ontwerp gemaakt en het monument is 
door de naburige scholen geadopteerd. De onthulling 
maakte onderdeel uit van de door 'Airborne Feelings’ 
in Ede georganiseerde manifestaties. (Wybo Boersma)

Nieuw 'Glider Monument' in Wolfheze
Ter gelegenheid van de 65e herdenking van de Slag om 
Arnhem is op 17 september jl. een nieuw monument 
onthuld in Wolfheze. Het monument toont een HORSA 
glider tijdens de landing. Het is vervaardigd van vlak
ke staalplaten, maar men heeft het zodanig geschil
derd dat het lijkt alsof de glider drie-dimensionaal 
is. Dit is knap gedaan en vooral uit de verte ziet het 
er zeer ‘levensecht’ uit. Het plan voor dit monument

http://www.verreverwanten.nl
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Erepenning voor Gerrit Pijpers
Op 11 oktober jl. ontving Luitenant-kolonel Gerrit 
Pijpers uit Oosterbeek uit handen van burgemeester 
Gebben de Erepenning van de gemeente Renkum. 
Gerrit is al sinds 1975 betrokken bij de herdenkings
dienst op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek, 
eerst als assistent van de heer Rudolphie en sinds 
1995 als organisator van deze jaarlijkse plechtig
heid. De herdenkingsdienst op zondag 20 september 
2009 was de laatste die Gerrit Pijpers heeft georga
niseerd. In de afgelopen 35 jaar heeft hij ongeloof
lijk veel werk verzet om er voor te zorgen dat deze 
dienst steeds een waardig hoogtepunt vormt van de 
herdenking van de Slag om Arnhem. Met deze ere- 
pening wil de gemeente haar waardering uitdruk
ken voor al dit werk.

Op 11 oktober ontving Luitenant-kolonel Gerrit Pijpers 
uit handen van burgemeester Gebben de erepenning van 
de gemeente Renkum. Op de achtergrond Gerrits echt
genote Johanna.

'No Return Flight'
In aanwezigheid van veteranen van het Ist Battalion, 
The Border Regiment en het Glider Pilot Regiment 
heeft ons WAM-lid Haks Walburgh Schmidt op 17 
september zijn nieuwe boek ‘No Return Flight, 13 
Platoon at Arnhem’ ten doop gehouden in restaurant 
Schoonoord in Oosterbeek. De eerste twee exempla
ren gingen naar de laatste twee nog in leven zijnde 
inzittenden van het Horsa zweefvliegtuig dat de een
heid vervoerde, die centraal stond in de aanspreken
de zoektocht, die in het boek beschreven staat. ‘No 
Return Flight’ start met de ervaringen van zweefvlieg- 
tuigpiloot Morley ‘Taffy’ Williams, die de schrijver in 
1998 vroeg of hij eens kon achterhalen wat er met zijn 
passagiers, die eens zijn verantwoordelijkheid waren, 
was gebeurd, nadat zij bij Wolfheze geland waren. 
Morley Williams moest echter bekennen zich niet 
meer precies te kunnen herinneren van welke een
heid zij waren. Lichtvaardig zei Walburgh Schmidt toe 
dat hij op zoek zou gaan, niet wetend dat hij daar de 
komende tien jaar zoet mee zou zijn. Grondig onder
zoek wees uit dat het ging om het 26 man sterke 13e 
peloton, B compagnie van het Ist Batallion.The Border 
Regiment. Haks wist een groot aantal overlevenden op 
te sporen. Hun verhalen leverden een boeiend boek 
op. Vooral de gevechten op de Westerbouwing en bij 
de voormalige gasfabriek zijn uitgebreid beschreven.

'Airborne Memorial Service'
Na het grote succes van zijn boek over de Airborne 
Wandeltocht dat vorig jaar verscheen, heeft de 
Arnhemse journalist Laurens van Aggelen dit jaar 
opnieuw een prachtige publicatie het licht doen 
zien. Ter gelegenheid van de 65e herdenking van 
de Slag om Arnhem heeft in eigen beheer een boek 
uitgegeven over de herdenkingen op de Airborne 
begraafplaats in Oosterbeek, zoals die sinds 1945 
plaats vinden. Het is geen geschiedenisboek, maar 
een verzameling verhalen en interviews met men
sen, die in de loop de jaren een rol gespeeld hebben 
bij deze herdenkingen, zoals Britse en Nederlandse 
geestelijken, veteranen, bloemenkinderen, burge
meesters, vrijwilligers en hoveniers. Deze verhalen 
geven een goed beeld van de achtergronden en 
maken nog eens extra duidelijk waarom we nog 
steeds ieder jaar op de Airborne begraafplaats bij
eenkomen om te herdenken. Laurens van Aggelen 
voelt zich zeer betrokken bij de herdenkingen van

In 2004 publiceerde Haks een soort tussentijds verslag 
in het Nederlands, getiteld ‘Het Dertiende Peloton'. 
Het kreeg bij het verschijnen lovende recensies. Daar 
het tevens in een gesproken versie bestaat, kent het 
boek ook luisteraars. Maar het Nederlandse boek had 
als nadeel dat het ontoegankelijk is voor de vetera
nen zelf en de familieleden van gesneuvelde of later 
overleden veteranen. De nu verschenen Engelse verta
ling is daarom de inlossing van een soort ereschuld 
aan hen die de stof voor het boek leverden. Maar 'No 
Return Flight’ is aanzienlijk meer dan een vertaling. 
Het bevat naast nieuwe foto’s en feiten, een aangrij
pend verslag van de speurtocht (met vergunning) naar 
enkele vermisten van het Dertiende Peloton, dat tij
dens de Slag om Arnhem op de Westerbouwing inge
zet werd. Helaas zijn die nog niet gevonden of geïden
tificeerd, maar bizar genoeg, werd op de zuidhelling 
van de Westerbouwing wel een vermiste Duitse mili
tair van de Kriegsmarine teruggevonden.
De eerste exemplaren van ‘No Return Flight' werden 
uitgereikt aan vier veteranen van het Ist Battalion, 
The Border Regiment, te weten Norman Savage en 
Ted Clague van het 13e Peloton, Johnny Peters (14e 
Peloton) en Wilf Oldham (12e Peloton). Allen hadden 
grote waardering voor het speurwerk van de auteur. 
Voor de helaas in 2005 overleden Morley Williams 
werd het boek in ontvangst genomen door mevrouw 
Doedie Minderman, wiens huis vele jaren zijn gast- 
adres was geweest. Voor Williams waren Joe Kitchener 
en Jack Bruce, twee collega Glider Pilots en vrien
den aanwezig. Tïissen alle herdenkingsactiviteiten 
door vond directeur Dick Schlüter van het Airborne 
Museum toch tijd om Haks Walburgh Schmidt te com
plimenteren met zijn boek: ‘Haks heeft ook gebruik 
gemaakt van onze archieven en ik kan u vertellen: he 
has done his job well!' 'No Return Flight’ door Haks 
Walburgh Schmidt kwam in 2009 uit bij uitgeverij 
Aspekt in Soesterberg (ISBN: 978-90-5911-881-2). Het 
telt 260 pagina's en is geïllustreerd met foto’s en kaar
ten. Het is verkrijgbaar bij alle goede boekhandels, bij 
het Airborne Museum en via internet. In Nederland 
kost het € 24,50. Zie: www.uitgeverijaspekt.nl

1 
i

http://www.uitgeverijaspekt.nl


7

Tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis in 
Oosterbeek op 2 september overhandigt Journalist 
Laurens van Aggelen (links) Burgemeester Gebben 
Renkum het eerste exemplaar van zijn boek 'Airborne 
Memoral Service'.

’Glider Pilots at Arnhem'
Meer dan dertig jaar is Luuk Buist uit Doorwerth al 
bezig met het documenteren van de lotgevallen van 
de leden van het Glider Pilot Regiment tijdens de Slag 
om Arnhem en hij mag gerust als dè deskundige op 
dit gebied worden aangemerkt. De schat aan gegevens 
over dit onderwerp, die hij in de loop der jaren heeft 
verzameld, is nu verwerkt in een boek, getiteld ‘Glider 
Pilots at Arnhem'. Luuk heeft hiervoor samengewerkt 
met majoor Mike Peters, een officier van het Britse

'From Delhi to Arnhem'
Tijdens de oorlog diende John O’Reilly bij het Britse 
156e parachutistenbataljon. Na zijn overlijden in 2002 
besloot zijn zoon, de ook John heet, de belevenissen 
van zijn vader gedurende de oorlog uit te zoeken en 
op schrift te stellen. Tijdens zijn onderzoek kreeg hij 
van veteranen (waaronder John Waddy) en anderen 
zoveel informatie en gegevens, dat hij besloot de 
gehele geschiedenis van het 156e parachutistenba
taljon te beschrijven. Het resultaat is een uitstekend 
boek. John volgt twaalf militairen, die bij deze eenheid 
gediend hebben, en weeft daar door heen de geschie
denis van het 156e bataljon, vanaf de oprichting in 
India in 1941 tot en met het einde van de oorlog. We 
leren ook de achtergronden van de mensen kennen 
en hun motivatie om dienst te nemen bij de parachu
tisten. Na de inleiding en de beschrijving van de inzet 
van het 156e bataljon in Egypte, Palestina, Hmesië en 
Italië, wijdt de auteur de rest van het boek aan de lot
gevallen van het bataljon tijdens de Slag om Arnhem, 
van de landing op de Ginkelse heide op 18 septem
ber 1944 tot en met de operaties Pegasus 1 en 2 en 
de terugkeer van de militairen die krijgsgevangen 
waren gemaakt. Het boek bevat een schat aan infor
matie en is werkelijk prachtig uitgevoerd. Het heeft 
een royaal formaat, bevat veel illustraties in kleur en

de Slag om Arnhem en dat blijkt ook uit zijn zeer 
persoonlijke stijl van schrijven. Om het toegangke- 
lijk te maken voor buitenlandse belangstellenden, 
is de tekst in het boek tweetalig: Nederlands en 
Engels. Het is fraai vorm gegeven en is geïllustreerd 
met een groot aantal zwartwit- en kleurenfoto’s, 
die voor een belangrijk deel afkomstig zijn uit 
particuliere collecties. Tijdens de afgelopen herden
king heeft Laurens aan iedere aanwezige Arnhem- 
veteraan een exemplaar cadeau gegeven, hetgeen 
door hen bijzonder op prijs werd gesteld. ‘Airborne 
Memorial Service, Arnhem Oosterbeek War Cem- 
etery, 1944-2009’, door Laurens van Aggelen, is een 
uitgave van White Elephant Publishing, Arnhem, 
2009 (ISBN: 978-90-79763-03-0). Het telt 215 pagi
na’s. Prijs € 29,95.

is voorzien van uitstekende kaarten in kleur. De foto's 
zijn goed afgedrukt, evenals de vele documenten met 
achtergrondinformatie. Dit fraaie standaardwerk mag 
dan ook in geen enkele boekenkast ontbreken! ‘156 
Parachute Battalion, From Delhi to Arnhem’ door John 
O’Reilly is een uitgave van Thoroton Publishing Ltd 
Nottinghamshire, (ISBN 978-0-9560444-0-2) en telt 431 
pagina’s De prijs in het Verenigd Koninkrijk bedraagt 
£ 42 en in Nederland kost het boek € 42,50.

Een nieuwe Roll of Honour (2)
In de Nieuwsbrief van februari 2008 (nummer 109) 
stond onder deze kop een artikel over de voorbereidin
gen van de 5e, gewijzigde, druk van de Roll of Honour. 
Dit door ons lid Jan Hey samengestelde naslagwerk 
bevat informatie over de bijna 1900 geallieerde mili
tairen die tijdens of ten gevolge van de gevechtshan
delingen in september 1944 om het leven kwamen. 
In 1986 gaf onze vereniging de eerste editie uit, en de 
4e druk verscheen in 1999. Sinds lang is de publicatie 
uitverkocht. In 2007 besloot het bestuur een nieuwe 
versie het licht te doen zien, mits de financiering ruim 
van te voren goed geregeld was. Dit betekende onder 
andere dat we op zoek moesten naar sponsors en 
subsidiegevers, zodat in het positieve geval het boek 
voor een betaalbare prijs op de mark kan worden 
gebracht. De geldwervingsactie is succesvol verlo
pen, en het financiële plaatje is rond! Onlangs besloot 
het bestuur dat er naar moet worden gestreefd dat 
de nieuwe uitgave in september 2010 verschijnt. De 
oproep die ik ruim anderhalf jaar geleden deed, her
haal ik bij deze. "Al tijdens het drukken van de vorige 
uitgave kwamen nieuwe gegevens beschikbaar over 
gesneuvelde soldaten, en de stroom aan informatie 
is sindsdien, dankzij het werk van vele onderzoekers 
en ooggetuigen, niet minder geworden. Dat heeft tot 
gevolg dat de inhoud van de 5e druk aanmerkelijk 
gewijzigd zal zijn ten opzichte van de vorige uitgave. 
Indien u meent een bijdrage te kunnen leveren aan 
de inhoud van de op stapel staande Roll, aarzel dan 
niet contact op te nemen met de productieleider, 
in casu ondergetekende. Mocht u gegevens hebben 
over een militair die u niet in Jan Hey's werk aantreft, 
geef die dan s.v.p. door. Met name informatie over 
de plek waar iemand sneuvelde, is van belang. Als u 
onduidelijkheden, fouten of andere onvolkomenhe
den bent tegengekomen, trek fluks aan mijn bel. En 
relevant beeldmateriaal (foto’s en andere illustraties) 
is ook van harte welkom.” Uw reacties worden graag 
tegemoet gezien via g.h.maassen@morfeem.nl of op 
het volgende adres: Van Toulon van der Koogweg 70, 
6862 EG Oosterbeek. (Geert Maassen)
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De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging Vrien
den van het Airbome Museum, Oosterbeek en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven aan 
het Airbome Museum, de activiteiten van de Vereniging 
Vrienden en de geschiedenis van de Slag om Arnhem. 
Redactie: drs. Robert P.G.A. Voskuil, Wybo Boersma en 
Joop Bal.
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse num
mers Nieuwsbrief: Chris van Roekel, Oosterbeek.

de 'Summaries of allotment of personell, vehs and 
6 pdrs to gliders’ en de ‘Air Load Manifest Operation 
Market Garden’ geven een gedetailleerde inkijk in 
de belading van de gliders en de RAF squadrons die 
hen overvlogen. 'Glider Pilots at Arnhem’ door Mike 
Peters en Luuk Buist telt 356 pagina’s en is voorzien 
van een fraai stofomslag. Het werd uitgegeven door 
Pen & Sword Ltd in Engeland (2009). De prijs bedraagt 
£ 25.-. Zie ook: www.pen-and-sword.co.uk

Army Air Corps. Ook Mike heeft een enorme kennis 
van de geschiedenis van het Glider Pilot Regiment. 
Het boek dat uit hun samenwerking resulteerde, mag 
zeker een mijlpaal in de geschiedschrijving over de 
Slag om Arnhem worden genoemd. Meer dan 1200 
gliderpiloten namen deel aan de operaties bij Arnhem. 
Zij vlogen echter niet alleen de zweefvliegtuigen naar 
de landingszones, maar namen na de landingen 
actief deel aan de gevechten in vrijwel alle delen van 
het gevechtsgebied, meestal in samenwerking met 
mannen van andere Britse luchtlandingseenheden. 
Daarom worden ze ook in bijna iedere publicatie over 
‘Arnhem’genoemd. Wat tot nog toe echter ontbrak 
was een studie, waarin op uitgebreide en systemati
sche wijze de rol van deze belangrijke eenheid wordt 
beschreven. Aan die leemte is nu met het verschijnen 
van 'Glider Pilots at Arnhem’ een eind gekomen. Het 
boek vertelt op een gedetailleerde, maar zeer lees
bare wijze hun verhaal. De auteurs wisselen hun 
historische verslag af met een zeer groot aantal per
soonlijke verslagen van glider piloten, waarvan het 
merendeel niet eerder is gepubliceerd. Buitengewoon 
instructief zijn de kaarten van Oosterbeek en omge
ving, waarop per dag gedetailleerd staat aangegeven 
waar de verschillende onderdelen van het Glider Pilot 
Regiment zich bevonden. Wat betreft de illustraties, 
zijn de auteurs er in geslaagd om enkele onbekende 
foto’s op te sporen. Niet minder dan twaalf uitgebrei
de bijlagen besluiten het boek. Enkele daarvan, zoals

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.
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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’.
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vergezeld van een breidverklaring van de kandidaat, 
die lid moet zijn van de vereniging, en meerderjarig is.

I

Nieuwe locatie voor 
inpakken Nieuwsbrieven
In een van de vorige nieuwsbrieven maakten wij mel
ding van het feit dat het inpakken en adresseren van 
de nieuwsbrieven van de WAM niet meer kon plaats 
vinden in het nieuwe Airborne Museum. Daarom was 
uitgeweken naar de schuur achter het huis van Chris 
van Roekel. Dankzij de bemiddeling van de heer Han 
Jongboer kunnen de werkzaamheden die voorafgaan

Directeur Airborne Museum vertrekt
Drs. Dick Schlüter vertrekt per 30 april a.s. als direc
teur van het Airbome Museum. Hij gaat werken bij de 
Universiteit TWente in Enschede. Dick Schlüter volgde 
begin 2008 Frans Smolders op, die na twee jaar ver
trok. De Stichting Airbome Museum gaat nu op zoek 
naar een nieuwe directeur.

Circa 12.00 uur: Einde Jaarvergadering. Lunchpauze tot 
13.30 uur. U dient voor uw eigen lunch te zorgen. In de 
Concertzaal is hiervoor geen gelegenheid.
Om 13.30 begint het middagprogramma. Dit bestaat 
uit een wandeling onder leiding van onze vertegen
woordiger in het Verenigd Koninkrijk, Niall Cherry. 
Tijdens deze 'Medical Walk’ staat de rol van de Royal 
Army Medical Corps tijdens de Slag om Arnhem cen
traal. We bezoeken een aantal plaatsen in Oosterbeek, 
waar hospitalen of medische posten waren gevestigd, 
zoals de pastorie naast de Oude Kerk (huis familie ter 
Horst), de Pietersberg, de Tafelberg, de Paasbergschool, 
Schoonoord en Vreewijk.

z

'Battlefield Walk’ op 
zondagmiddag 28 maart
Omdat Niall Cherry het hele weekend van de Jaar
vergadering in Oosterbeek is, heeft hij aangeboden om 
ook op zondagmiddag 28 maart een ‘Battlefield Walk’ 
te organiseren. Het onderwerp is de opmars van het le 
en het 3e Para bataljon door oostelijk Oosterbeek en 
westelijk Arnhem. De tour begint om 14.00 uur bij het 
gebouw van het voormalige station Oosterbeek-Laag. 
Er wordt gewandeld via de Klingelbeekseweg, tot aan 
de Utrechtseweg in Arnhem.

Ad 3 en 4: Het Algemeen Verslag en het Financieel 
Verslag liggen een half uur voor de aanvang van de 
vergadering ter inzage bij de ingang van de zaal. 
Ad 7: Aan de beurt van aftreden zijn dit jaar Ben 
Kolster en Gerard Gijsbertsen. Beiden stellen zich 
herkiesbaar. Volgens artikel 8 van de Statuten kun
nen leden tegenkandidaten stellen. Een voordracht 
hiertoe dient uiterlijk tien dagen voor de vergadering 
schriftelijk bij de secretaris van de WAM te worden 
ingediend, ondertekend door minstens tien leden, en

Jaarvergadering
De 30e Algemene Ledenvergadering, tevens jaarverga
dering van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum zal worden gehouden op zaterdagochtend 
27 maart 2010 in de Concertzaal, Rozensteeg 3 te 
Oosterbeek, aanvang 10.30 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 8 april 2009
3. Algemeen Verslag 2009
4. Financieel Verslag 2009
5. Verslag Kascommissie
6. Begroting 2010
7. Bestuursverkiezing
8. Benoeming reservelid Kascommissie
9. Rondvraag

10. Sluiting
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Op 21 november van het vorig jaar hield Hans Timmerman 
in de Concertzaal in Oosterbeek een boeiende lezing over 
Duitse gewonden en gesneuvelden tijdens de Slag om 
Amhem.
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De vrijwilligers die vier keer per jaar de Nieuwsbrief van 
de WAM verzendklaar maken, kunnen dat sinds kort 
doen in het gebouwtje van de Politie Sport Vereniging op 
Park Hartenstein.

aan de verzending van de Nieuwsbrief nu weer plaats 
vinden in een meer comfortabele ruimte, namelijk 
het kantoorgebouwtje van de Politie Sportvereniging 
Renkum (PSVR) op het sportpark Hartenstein (zie 
foto).

Prijzen voor de 'Airborne Experience’ 
en voor de filmdocumentaire 
'Onvoltooid Verleden'
De ‘Airbome Experience 1944’ van het Airbome Museum 
heeft een prijs gewonnen. De ‘beleving van de Slag om 
Arnhem’ kreeg een ‘Gouden Reiger’, een prijs voor een 
geslaagd voorbeeld van interactieve communicatie via 
beeld en geluid. De 'Airbome Experience’ laat de bezoe
kers iets proeven van de strijd tussen geallieerden en 
Duitsers, zoals die in 1944 plaats vond in Arnhem en 
Oosterbeek. De bezoekers lopen als het ware door de 
frontlinie. Ook de film ‘Onvoltooid Verleden’ kreeg een 
‘Gouden Reiger’. Deze productie, die werd gemaakt in 
het kader van de ‘Liberation Route Nijmegen-Amhem’, 
vertelt het verhaal van het vergissingsbombarde- 
ment op Nijmegen en Arnhem in februari 1944, van 
de Operatie Market-Garden, van de frontperiode in de 
winter van 1944 op 1945 en van het Rijnland-offensief 
in het voorjaar van 1945. De documentaire kwam tot 
stand onder verantwoordelijkheid van het Regionaal 
Bureau voor Toerisme Amhem-Nijmegen. We hopen 
deze film bij een van de toekomstige themamiddagen 
van de WAM te kunnen draaien.

WV kantoor in het Airborne Museum
Op 16 februari jl. werd in het Airborne Museum de 
nieuwe locatie geopend van de WV Oosterbeek. Tot 
voor kort was die gevestigd in een gebouwtje tegen
over de winkel van Albert Heijn in Oosterbeek. De 
vrijwilligers die de ontvangstbalie van het museum 
bemannen, hebben een ‘bijscholing' gekregen, waar
door zij ook werkzaamheden voor het WV kunnen 
uitvoeren.

Opening uitbreiding 
'Airborne Experience’
Op dezelfde middag dat het nieuwe WV vestiging 
in het Airborne Museum werd geopend, vond ook 
de ingebruikname plaats van de uitbreiding van de 
'Airborne Experience’ in de ondergrondse ruimte. Het 
gaat hierbij om de uitbeelding van de terugtocht over 
de Rijn in de nacht van 25 op 26 september 1944. Aan 
het eind van de rondgang worden op een groot scherm 
beelden van de terugtocht uit de film 'Theirs is the 
Glory’ geprojecteerd . Hiermee is de inrichting van de 
‘Experience’ afgerond.

Vrijwilligers 'in het zonnetje gezet'
Gedurende de periode waarin het Airbome Museum 
werd gerenoveerd is er niet alleen enorm veel werk 
verzet door de vaste staf, maar ook door de vrijwilli
gers. Daarom werd het tijd om die vrijwilligers eens in 
het zonnetje te zetten. Dit gebeurde op woensdagvond 
9 december jl., tijdens een drukbezochte bijeenkomst 
in het gemeentehuis in Oosterbeek. Door de directie 
en het bestuur van de Stichting Airbome Museum was 
de groep vrijwilligers die samenwerkt met behouds- 
medewerker Roland Boekhorst, bij de gemeente 
voorgedragen. Namens deze groep, die bestaat uit 
Paul Barends, Henk Boers, Bart Bijl, Gido Hordijk, 
Henk Kruijsdijk, Jaap Korsloot, Gregor v.d. Sluys, Dirk 
Knoop en Wilson Voordouw, mocht Paul Barends de 
speciale oorkonde in ontvangst nemen, waarmee de 
gemeente Renkum haar waardering toont voor het 
zo belangrijke vrijwilligerswerk. Daarnaast werden 
op 18 december tijdens de Kerstbijeenkomst in het 
Airborne Museum ‘waarderingsspelden’ uitgereikt 
aan Jan Dietvorst, Bart van Galen en Ton Voorsluijs. 
Deze met het Pegasus-embleem getooide spelden, zijn 
ingesteld door de Stichting Airbome Museum.

Battlefield Tour Normandië
Van 26 tot 30 mei is er weer een battlefield tour naar 
Normandië. Het bijzondere van deze tour is dat er 
niet alleen uitgebreid aandacht besteed wordt aan 
de zee- en luchtlandingen, die op 6 juni 1944 bij de 
kust plaats vonden, maar dat er ook bezoeken wor
den gebracht aan plaatsen die later een belangrijke rol 
hebben gespeeld bij de pogingen van de geallieerden 
om uit het bruggehoofd te breken. Ook gaat de tour 
naar de beruchte 'Falaise Gap', van waaruit tiendui
zenden Duitse troepen midden augustus 1944 uit de 
geallieerde omsingeling probeerden te ontsnappen. 
Mocht u belangstelling hebben om met deze 5-daagse 
tour mee te gaan, belt u dan even met Wybo Boersma, 
telefoon 0318-639633. Voor nadere gegevens kunt u 
ook de website van de WAM raadplegen.

’Luchtoorlog boven Ede’
Evert van de Weerd uit Ede houdt zich al heel 
lang bezig met de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog op de Veluwe en hij heeft al verschil
lende publicaties over dit onderwerp op zijn naam 
staan. In zijn nieuwe boek ‘Luchtoorlog boven Ede’ 
doet hij uitgebreid verslag van de vliegtuigcrashes 
en bombardementen in de Gelderse Vallei in de jaren 
1943-1944. Het begrip Gelderse Vallei wordt daarbij 
wat ruim genomen. Boven dit gebied heeft zich in 
de oorlogsperiode veel afgespeeld. Geallieerde vlieg
tuigen werden vanaf de grond bestookt door Duits 
luchtafweergeschut in en in de lucht aangevallen 
door jagers van de Luftwaffe. Op 17 september 1944 
werd Ede door Britse en Amerikaanse vliegtuigen
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in september 1946. Wie weet wie de beide meisjes 
op de voorgrond zijn? Reacties naar Geert Maassen: 
g.maassen@geldersarchief.nl
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Wie zijn deze meisjes, die in september 1946 werden 
gefotografeerd op de Airborne Begraafplaats?

gebombardeerd als voorbereiding van operatie Market 
Garden. De stad werd zwaar getroffen en onder de 
burgers vielen 69 doden en een groot aantal gewon
den. In het boek worden deze bombardementen uit
gebreid beschreven. Het onderzoek naar de vliegtuig- 
crashes heeft geresulteerd in een schat aan gegevens. 
Van elk vliegtuig wordt uitgebreid vermeld welk type 
het was, wat de missie was en hoe het verongelukt is. 
Zoveel mogelijk zijn ook de lotgevallen van de beman
ning beschreven. Het een en ander wordt aangevuld 
met ooggetuigenverslagen en politie rapporten. Het 
boek bevat een groot aantal foto's van de vliegtuigen, 
hun bemanning, luchtfoto’s en kaarten. Iets minder 
dan de helft van de beschreven crashes vond plaats 
vöör september 1944. Het merendeel van de toestel
len werd neergeschoten in de periode van de Slag om 
Arnhem. Alleen al daarom is deze uitgave de moeite 
waard voor geïnteresseerden in de Slag om Amhem. 
Hij laat nog eens zien dat de Slag Amhem zich in feite 
in een veel ruimer gebied heeft afgespeeld dan alleen 
in en rond Amhem en Oosterbeek. ‘Luchtoorlog boven 
Ede’ door Evert van de Weerd verscheen in 2009 bij 
BDU Uitgevers BV (ISBN: 978-90-87880-99-6). Het telt 
213 pagina’s en kost € 19,50.(Wybo Boersma)

'Retake Arnhem Bridge’
Vlak voor het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief 
verscheen het boek 'Retake Amhem Bridge’, door Bob 
Gerritsen en Scott Reveil. In het volgende nummer 
van de Nieuwsbrief zullen wij uitgebreid aandacht 
besteden aan dit nieuwe boek.

Oproep: Wie zijn deze meisjes?
Een onbekende fotograaf hanteerde zijn camera op 
de Amhem Oosterbeek War Cemetery, waarschijnlijk

Verbod gebruik metooldetectoren
Wij ontvingen afgelopen november het volgende 
bericht van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Renkum: ‘In de gemeente Renkum wordt 
regelmatig gezocht met metaaldetectoren. De risi
co’s op het aantreffen van de vaak in zeer slechte 
staat verkerende nog aanwezige explosieven en 
munitie is groot. Door de leeftijd en de slechte con
ditie worden de risico's op ongevallen steeds groter. 
Daarom hebben Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Renkum onlangs bekend gemaakt dat op 
grond van artikel 5.38 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening op grond van de openbare orde en vei
ligheid geen ontheffingen meer te verlenen anders 
dan aan onderdelen van defensie, gecertificeerde 
bedrijven en daarvoor speciaal opgeleide personen. 
Het betreft een ontheffing op het verbod om op de 
openbare weg of enige voor publiek toegankelijke 
plaats een mijndetector, een metaaldetector of enig 
ander voorwerp, kennelijk bedoeld voor het opspo
ren van explosieven, metalen voorwerpen en der
gelijke bij zich te hebben. Het besluit is tot stand 
gekomen na zorgvuldige beoordeling van het advies 
van het Explosieven Opruimingscommando van de 
Koninklijke Landmacht. Alle ontheffingen aan par
ticulieren en niet gecertificeerden zijn daarom inge
trokken en nieuwe ontheffingsaanvragen geweigerd’.

'Ben je bij
het Parachutespringen geweest?’
De parachutisten dropping op de Ginkelse heide in 
Ede, die ieder jaar plaats vindt tijdens het weekend 
van de Airborne Herdenkingen, trekt altijd duizenden 
belangstellenden. Hoe deze traditie tot stand kwam 
en wat de achtergrond is van deze militaire oefening, 
wordt door de schrijver Gerard Gijsbertsen in het boek 
‘Ben je bij het Parachutespringen geweest?’ uitgebreid 
uit de doeken gedaan. Hij gaat daarbij eerst in op de 
gevechtsacties in Ede, zowel die van mei 1940 als die 
in september 1944. Vervolgens beschrijft hij de eer
ste, eenvoudige herdenkingen na de oorlog en vanaf 
1960 de jaarlijkse parachutistendropping. Duidelijk 
is dat deze traditie niet zonder de nodige problemen 
tot stand is gekomen. De bijlagen achterin in het boek 
met nadere uitleg over de gebruikte vliegtuigen, deel
nemende eenheden, de typen parachutes, de militaire 
rangen en enkele duidelijke kaarten vormen een wel
kome toevoeging. Het gehele boek is het resultaat van 
een gedegen onderzoek. Alleen jammer dat met name 
de luchtfoto’s zo klein zijn afgedrukt, dat details weg
vallen. Aan het geheel doet dat echter weinig af. Voor 
iedereen die geïnteresseerd is in de herdenkingen bij 
Ede en zeker voor mensen die de droppingen op de 
Ginkelse heide hebben bijgewoond, is het boek een 
aanrader. De prijs (€ 9,50) kan nauwelijks een bezwaar 
zijn. ‘Ben je bij het Parachutespringen geweest?' door 
Gerard Gijsbertsen, is een uitgave van de Gemeente 
Ede (2009) in de reeks Historische cahiers (ISBN 978- 
90-79623-07-5). Het boek telt 168 pagina’s en is geïllus
treerd met een groot aantal foto's en een paar kaarten. 
De prijs bedraagt € 9,95. (Wybo Boersma)

Emblemen op Airborne helmen
We zijn op zoek naar mensen die informatie kunnen 
en willen verstrekken over (de betekenis van) emble
men op zogenaamde Airbome helmen. De hierbij 
getoonde foto toont zo’n embleem. De bedoeling is 
dat een kleine publicatie over dit onderwerp binnen

mailto:g.maassen@geldersarchief.nl
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Schenking
Door bemiddeling van Niall Cherry kwam het 
Airbome Museum onlangs in het bezit van een map 
met documenten, persoonlijke brieven, een ‘Soldiers 
Pay Book’ en foto’s van de Amhem-veteraan Norman 
Butterworth van het Ist Parachute Squadron Royal 
Engineers. Deze raakte tijdens de slag gewond, werd 
gevangen genomen en belandde in een Kriegslazarett 
in Apeldoorn. Door bloedvergiftiging overleed hij 
helaas in februari 1945. Na registratie en beschrijving 
van de papieren, zullen deze in het archief van het 
museum worden opgenomen.

afzienbare tijd verschijnt. Wie heeft nog zo’n helm 
thuis liggen, en/of kent een foto die tijdens de Slag 
om Arnhem is gemaakt waarop er eentje is te zien? 
Reacties graag naar Philip Reinders: 
reinders2@chello.nl

'The Pegasus Patrol'
Onlangs verscheen een heruitgave van het boek 'The 
Pegasus Patrol’, dat voor het eerst werd gepubliceerd 
in 1994. Het beschrijft de rol van de Ist Airborne 
Division Provost Company, Corps of Military Police 
(CMP). De schrijvers, Jack 'Hjmbull en John Hamblett, 
geven eerst een uitgebreide inleiding over de training 
en de inzet op Sicilië en in Italië. Vervolgens landt de 
71 man sterke eenheid op 17 en 18 september bij 
Arnhem. De compagnie is verdeeld over de drie bri
gades en het divisiehoofdkwartier. Aan de hand van 
persoonlijke getuigenissen van de leden wordt van 
elk van deze secties beschreven wat zij meemaakten 
tijdens de Slag om Arnhem. Eén man van het CMP

Vormgeving Nieuwsbrief: Hildebrand DTP, Wageningen.
Druk: Drukkerij Verweij Wageningen B.V.
E-mail adres WAM: info@vriendenairbomemuseum.nl.
Telefoon: (0318) 63 96 33.
Postadres: WAM, t.a.v. Ivar Goedings, Postbus 8047, 
6710 AA, Ede.
Penningmeester en Coördinator Airbome News Flash: 
Vincent Luyten.
Website van de WAM: www.vriendenairbomemuseum.nl

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging Vrien
den van het Airbome Museum, Oosterbeek en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven aan 
het Airbome Museum, de activiteiten van de Vereniging 
Vrienden en de geschiedenis van de Slag om Arnhem. 
Redactie: drs. Robert P.G.A. Voskuil, Wybo Boersma en 
Joop Bal.
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse num
mers Nieuwsbrie/: Chris van Roekel, Oosterbeek.

neemt in oktober 1944 deel aan de operatie Pegasus 1. 
De auteurs zijn er in geslaagd een zeer lezenswaardig 
boek te schrijven, dat we van harte aanbevelen. 'The 
Pegasus Patrol’, door Jack Turnbull and John Hamblett, 
werd uitgeven doorTommies Guides in 2009 (ISBN 978 
0 9555698 9 0). Het telt 233 pagina’s en is geïllustreerd 
met foto’s. Het boek is alleen in het Engels uitgegeven 
en kost £ 12,95. (Wybo Boersma)

Panzer Kompanie 224
Ons lid Philip Reinders heeft een nieuw Engelstalig 
boekje uitgegeven over de Panzer Kompagnie 224. 
Deze Duitse compagnie was uitgerust met Franse 
Char B2 tanks en werd tijdens de Slag om Arnhem 
als onderdeel van de divisie VonTettau ingezet aan de 
westkant van de Perimeter. Het boekje is eigenlijk een 
Engelse vertaling met diverse aanvullingen van een 
Nederlandstalig boekje, dat in 1997 werd uitgegeven 
door Philip Reinders en Peter Vrolijk. De 224e Panzer 
Kompagnie werd midden 1943 in Nederland opgericht 
en uitgerust met buitgemaakte Franse tanks. Na op 
verschillende plaatsen gelegerd te zijn geweest, komt 
de eenheid uiteindelijk in Naaldwijk terecht. Van daar 
volgt in september 1944 de inzet bij Arnhem. Ook 
de gevechten na de Slag om Arnhem waar de com
pagnie aan deelgenomen heeft, worden beschreven. 
Uiteindelijk gaat de compagnie in Zeist in Canadese 
gevangenschap, waarbij het overgebleven materiaal, 
inclusief Airborne jeeps, bij de Leusder heide wordt 
overgedragen. De nieuwe uitgave is aangevuld met 
luchtopnamen in kleur, waarop de positie van de 
verschillende tanks die tijdens de Slag om Arnhem 
buitengevecht gesteld zijn is aangegeven. Wel is het 
jammer dat de plattegrond van Oosterbeek met deze 
posities niet uit de oudere Nederlandse versie is over
genomen. Voor de mensen die niet zo bekend zijn in 
Oosterbeek was dat een goede aanvulling geweest. De 
foto’s, waaronder verschillende privé opnamen, zijn 
nu van een betere kwaliteit dan in de eerste editie. 
Waarom sommige in bruin en andere in zwart zijn 
afgedrukt ontgaat ons echter. Het is een aardige uit
gave met veel informatie over een klein Duits onder
deel dat deelnam aan de Slag om Arnhem. 'Panzer 
Kompanie 224 in the Netherlands 1943-1945’ door 
Philip Reinders is een eigen uitgave uit 2010. Het heeft 
een Engels tekst, telt 55 pagina’s en is geïllustreerd 
met foto’s. Het is te bestellen door overmaking van 
€ 14,- (inclusief porto) op rekeningnummer 1941698 
t.n.v. P. Reinders. Vergeet niet uw naam en adres te 
vermelden! (Wybo Boersma)
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Dagboeken geschonken
Op zaterdagmiddag 27 maart vond er in het Airborne 
Museum een bijeenkomst plaats, waarbij twee ori
ginele dagboeken uit september 1944 en een aantal 
bijzondere voorwerpen werden overgedragen aan het 
Airborne Museum. De dagboeken werden geschreven 
door dokter Carl Giesberts en door Anje van Maanen. 
Beiden woonden tijdens de oorlog in Oosterbeek. Anje, 
dochter van de Oosterbeekse huisarts Van Maanen, 
was 17 jaar in 1944. De zoon van dokter Giesberts, 
die later ook huisarts werd in Oosterbeek, vond de 
dagboeken tussen allerlei papieren van zijn overleden 
vader. Hij besloot de tekst zorgvuldig over te typen

24 April 2010. Aad Groeneuieg (midden) en Wybo 
Boersma (rechts) bedanken Driekus Heij voor de 'Gouden 
Speld', die zij zojuist hebben ontvangen.

en het originele handgeschreven exemplaar over te 
dragen aan het Airborne Museum. De heer Giesberts 
heeft inmiddels het dagboek van zijn vader als boekje 
uitgegeven. Wij komen daar in het volgende nummer 
van de Nieuwsbrief op terug. Anje van Maanen, die 
inmiddels in de tachtig is, was bij de overdracht van 
de beide dagboeken aanwezig. Uit de nalatenschap 
van haar vader werden ook een Rode Kruishelm en 
een Rode Kruisvlag geschonken aan het Airborne 
Museum. Dit gebeurde door de achter-achter klein
zoon van dokter van Maanen.

Gouden spelden op de Boekenbeurs
Op zaterdag 24 april werd weer de jaarlijkse boe
kenbeurs gehouden bij het Airborne Museum in 
Oosterbeek. Het bestuur van de Stichting Airborne 
Museum vond dat een goede gelegenheid om twee 
voormalige bestuursleden van de stichting, Wybo 
Boersma en Aad Groeneweg, te belonen voor het vele 
werk dat zij gedurende tientallen jaren voor het muse
um hebben verricht. Driekus Hey, voorzitter van de 
stichting, overhandigde hen, na een lovende speech, 
de 'Gouden Speld’ van het Airborne Museum. Mede 
namens Aad bedankte Wybo voor het gebaar van het 
stichtingsbestuur. Het geheel werd afgesloten met 
marsmuziek, uitgevoerd door de Historische Band 
van de Verbindingsdienst.

■

Logo 'Guild of Battlefield Guides’
De Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 
gaat bij haar battlefield tours gebruik maken van 
het logo van de 'Guild o/Battlefield Guides’ (GBG). Dit 
houdt in dat bij alle publicaties over battlefield tours 
en op de website van de Vrienden het logo van de 
Guild staat. Deze is dan gelinkt aan de website van de 
Guild www.gbg-intemational.com . De website van de 
GBG wordt gelinkt aan de website van de Vrienden. 
Minstens 50% van de van de gidsen dienen lid te zijn 
van de Guild en de WAM garandeert dat de tours 
uitgevoerd worden volgens de standaard van deze 
organisatie. De GBG is een organisatie met circa 300 
leden, afkomstig uit ongeveer tien landen. De leden 
zijn full-time of part-time gidsen, battlefield tour 
operators en belangstellenden in slagvelden. De Guild 
houdt regelmatig bijeenkomsten voor leden, waarbij 
ondermeer bezoeken aan slagvelden worden gebracht, 
lezingen worden gehouden en ervaringen worden uit
gewisseld op het gebied van battlefield tours. Ook is 
er de mogelijkheid om examens af te leggen voor het 
behalen van de Guild badge. In het verleden zijn er 
in het Verenigd Koninkrijk bijeenkomsten geweest in 
Uxbridge, Southwick House bij Portsmouth, Londen, 
Shrivenham Defence College en in Woolwich. Buiten 
Engeland zijn er bijeenkomsten geweest in Arnhem, 
Waterloo en Calais. In oktober en november van 
dit jaar is er een battlefield tour in Zuid-Afrika met 
als onderwerp de Zoeloe- en de Boerenoorlog. Door 
deze overeenkomst met de GBG krijgt de Vereniging 
Vrienden meer naamsbekendheid bij een groot aan
tal battlefield gidsen en bij voornamelijk de Britse 
touroperators. Veel van deze gidsen en touroperators 
bezoeken jaarlijks het gebied van 'Market Garden’ en
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in het bijzonder Arnhem. Dat de WAM dit logo mag 
gaan gebruiken is een erkenning van het hoge peil van 
onze battlefïeld tours. (Wybo Boersma)

Restanten voormalig 
groepsgraf gevonden
Op 21 januari 2009 werden aan de Sonnenberglaan in 
Oosterbeek, bij graafwerkzaamheden ten behoeve van 
de riolering, enkele skeletresten, Britse militaire uit
rustingsstukken en munitie aangetroffen. De arbeid 
werd onmiddellijk gestaakt, en de Bergings- en Iden- 
tifcatie Dienst (BIDKL) en het Explosieven Opruimings 
Commando van de Koninklijke Landmacht (EOCKL) 
ter plaatse geroepen. Het bleek te gaan om restanten 
van een voormalig groepsgraf van circa zeven Britse 
soldaten, dat gedurende of direct na de gevechten in 
september 1944 moet zijn aangelegd. Alle uitrusting 
en munitie zijn in 1945-1946 achtergelaten, toen de 
lichamen werden opgegraven en overgebracht naar 
het Airbome Kerkhof. Mogelijk vanwege de verterings- 
verschijnselen zijn toen enkele stoffelijke resten in het 
graf achtergebleven. Ondanks nauwgezet onderzoek 
van de vondsten door de BIDKL is het niet mogelijk 
gebleken om te achterhalen tot wie de aangetroffen 
resten behoren. Daarom zullen deze, in overleg met 
het Britse Ministerie van Defensie en de Common- 
wealth War Graves Commission, worden bijgezet in 
een verzamelgraf op de militaire begraafplaats in Oos
terbeek. Onder de uitrustingsstukken bevonden zich 
onder andere zeven helmen 'Airbome troops’ (voor de 
liefhebbers: Ist Pattern ‘fiber rim’ en MK I 'steel rirri), 
een body armour suit (scherfwerend vest), diverse ankle 
boots (driekwart hoge gevechtslaarzen), delen van een 
escape kit (ontsnappingspakket), fragmenten van een 
gele recognition scarf (herkenningssjaal), enkele sjaals 
gesneden uit parachutestof, en diverse webbing equip- 
ment (uitrustingsstukken). Persoonlijke bezittingen en 
wapens werden niet gevonden. De aangetroffen muni
tie bestond uit een dozijn Mills No. 36 handgranaten, 
een grote hoeveelheid .303 patronen en enkele Bren- 
magazijnen. Deze zijn door het EOCKL veilig gesteld. 
(Geert Jonker)

'With Nothing Bigger 
than A Bren Gun’ (2)
De meeste leden weten vast nog wel dat mijn boekje 
'With Nothing Bigger than A Bren Gun’ in januari 
2008 uitkwam, en velen zullen een exemplaar aan
geschaft hebben. Het gaat over de verdediging van 
de Van Limburg Stirumschool bij de verkeersbrug in 
Arnhem door Britse parachutisten in september 1944. 
Zoals gewoonlijk heb ik niets te verbergen, en ook in 
dit geval had ik mijn adres vermeld. Mensen die dat op 
prijs stellen, kunnen op die manier in contact komen 
met mij. Een van de veteranen die er destijds bij was 
in de school, was bevriend gebleven met de familie 
van een genist die uiteindelijk was overleden aan de 
verwondingen die hij tijdens de Slag om Arnhem had 
opgelopen. Zonder dat ik dat wist, had hij nadat ik 
hem een exemplaar van mijn boekje had verkocht, die 
familie erover ingelicht, en mijn adres doorgegeven. 
En zo kwam het dat op een zaterdagmiddag een man 
aan mijn voordeur klopte. Hij zocht mij omdat hij een

Sapper Norman Butterworth en Sergeant Philip Waugh op 
het vliegveld Barkston Heath, 17 september 1944. De man
nen 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 hoo/dbasis vanwaar Ist Parachute Brigade 
naar Arnhem vloog. Op deze dag stegen in totaal 72 vlieg
tuigen 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.

familielid was van Norman Butterworth, en omdat hij 
wilde weten of ik geïnteresseerd was om wat papieren 
te bekijken die zij sinds 1944-1945 bewaard hadden. 
Natuurlijk was mijn antwoord 'Ja!', en een paar weken 
later arriveerde een envelop met diverse documenten. 
Ik wil de andere Vrienden daar nu graag kennis mee 
laten maken. Echter, voordat ik dat doe, moet ik eerst 
wat vertellen over Norman. Hij behoorde tot het Ist 
Parachute Squadron, Royal Engineers, en daar was hij al 
bij sinds de oprichting. In Arnhem liep hij verwondin
gen aan de benen op toen hij door de Duitsers werd 
beschoten terwijl hij zich, met een wit stuk doek aan 
z'n geweer, wilde overgeven op 20 september 1944. In 
de Roll of Honour staat zijn sterfdatum als 27 febru
ari 1945 vermeld, en toen lag hij in een Apeldoorns 
ziekenhuis. Zijn laatste rustplaats kreeg hij op de 
Arnhem Oosterbeek War Cemetery in graf 18 C 9. 
Welnu, terug naar de envelop. Daarin zat onder andere 
een foto die werd genomen op het vliegveld Barkston 
Heath op de ochtend van zondag 17 september 1944. 
De afbeelding is bij dit artikel afgedrukt, en we zien 
Norman en een lid van een Amerikaanse vliegtuigbe- 
manning. Waarschijnlijk is dit de eerste keer dat de 
foto op deze schaal wordt geopenbaard. Er zat ook een 
brief bij van deze Amerikaan. Er waren nog vier andere 
brieven die wat mij betreft zeer belangrijk zijn. TWee 
werden in november 1944 door Norman geschreven 
in Apeldoorn, en waren gericht aan zijn familie. Het 
derde document is een exemplaar van de tekst van 
een brief van de Nederlandse verpleegster Betty Meyer 
aan Norman, gedateerd 28 september 1944. En ten
slotte is er een schrijven van een Major Rigby-Jones uit 
september 1945. Major G. Rigby-Jones was als chirurg 
verbonden aan 181 Airlanding Field Ambulance, Royal 
Army Medical Corps, en in september 1944 werkte hij 
op diverse locaties in Wolfheze en Oosterbeek. Aan 
het eind van de gevechten kwam hij in Apeldoorn 
terecht. Zijn brief is gericht aan Normans echtgenote,
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en bevat onder andere de mededeling dat de genist 
op 26 oktober 1944 onder de hoede van de medicus 
kwam. Het ging heel goed met hem, totdat hij begin 
februari 1945 erysipelas opliep als gevolg van een des
betreffende epidemie in het Duitse hospitaal. Major 
Rigby-Jones voegde eraan toe dat Norman vervol
gens een bloedvergiftiging kreeg, en dat hij op de 21e 
van die maand stierf. Uit een medisch woordenboek 
blijkt wat erysipelas is: wondroos, een acute infec
tieziekte van de huid en het subacute bindweefsel, 
gekenmerkt door koorts, roodheid, zwelling en alge
meen ziektegevoelen, veroorzaakt door Streptococcus 
pyogenes Rosenbach. Op zondag 20 september 2009 
heb ik namens Normans familie de documenten in 
eigendom overgedragen aan Dick Schlüter, toenma
lig directeur van het Airbome Museum ‘Hartenstein’, 
ter bewaring in het museumarchief. Helaas heb ik 
geen exemplaren over van het boekje ‘With Noting 
Bigger than A Bren Gun’, en ik heb geen plannen voor 
een herdruk. Belangstellenden kunnen hun geluk 
beproeven op het internet of bij een antiquariaat. 
(Niall Cherry)

‘Retake Arnhem Bridge’
Op 20 februari jl. werd in restaurant Schoonoord in 
Oosterbeek het boek ‘Retake Arnhem Bridge’ van Bob 
Gerritsen en Scott Reveil gepresenteerd. Dit boek, met 
als ondertitel: 'An illustrated history of Kampfgruppe 
Knaust September-October 1944’ is opgebouwd rond 
foto’s, die door een lid van de Kampfgruppe Knaust, 
Karl-Heinz Kracht, tijdens zijn diensttijd zijn geno
men. In het verleden had Kracht een aantal van deze 
foto’s, genomen tijdens de Slag om Arnhem, aan het 
Airbome Museum geschonken. Deze zijn daarna in 
verschillende publicaties verschenen. Uit onderzoek 
van Bob Gerittsen bleek dat er veel meer foto’s waren 
die zijn gehele diensttijd bestreken. Het boek is uit een 
aantal delen opgebouwd. In de eerste twee hoofdstuk
ken wordt een rijk geïllustreerd beeld gegeven van 
Kracht’s tijd bij de Reichs Arbeits Dienst en zijn trai
ning in Bielefeldbij de Panzer-Ersatz- und Ausbüdungs- 
Abteilung 11. Hoofdstuk 3 in het boek, dat handelt 
over ‘Arnhem’, zal voor de meeste lezers het interes
santste deel zijn. Hierin worden de gevechten rond 
de Rijnbrug in Arnhem beschreven, gezien in het licht 
van het optreden van de Kampfgruppe Knaust, waar de 
Panzer-Ersatz- und Ausbildungs-Abteilung 11 dan deel 
van uitmaakt. De vaak onbekende en gecompliceerde 
samenhang tussen de verschillende Duitse eenheden, 
die ingezet worden bij de herovering van de Rijnbrug, 
wordt door de schrijvers duidelijk aangegeven. Citaten 
uit dagboeken en andere verslagen van voornamelijk 
Duitsers geven een persoonlijke noot. Jammer dat hier 
en daar voetnoten of bronvermelding ontbreken. Zo 
wordt aangegeven dat het FLAK geschut op de brug 
door een PIAT in combinatie van een vlammenwerper 
werd uitgeschakeld. Dit wordt als zodanig voor het 
eerst vermeld door kapitein Eric MacKay R.E. Andere 
verslagen geven echter aan dat het door een 6-ponder 
anti-tankkanon in combinatie met een vlammenwer
per uitgeschakeld zou zijn, wat gezien de positie van 
de FLAK met de bebouwing daarbij, waarschijnlijker 
is. In verschillende publicaties wordt de vraag gesteld

Nieuw monument voor 
het Wiltshire Regiment
In de nasleep van de Slag om Arnhem vonden in de 
Betuwe, in het gebied waar nu de nieuwe Arnhemse 
wijk ‘De Schuytgraaf’ verrijst, hevige gevechten 
plaats tussen twee bataljons van het Britse Wiltshire 
Regiment en Duitse troepen. Op 20 september 1944 
waren het 4e en het 5e bataljon van het Wiltshire 
Regiment (129e Brigade, 43e Wessex Divisie) over de 
Nederlandse grens getrokken, waarna zij werden 
ingezet in de Betuwe. Daar waren de bataljons vervol
gens betrokken bij felle gevechten in het toen nog lan
delijke gebied van ‘de Schuytgraaf, o.a. bij de spoor
wegovergang van de 'Gouden Klomp’ naar 'De Laar’. 
Ook bij de toenmalige boerderij ‘De Laar’ werd hevig

waarom Grabner met zijn verkenningseenheid over 
de Rijnbrug teruggetrokken is. Volgens de schrijvers 
van ‘Retake Arnhem Bridge’ kreeg hij hiervoor bevel 
van de Chef-Staf van de Hohenstaufen divisie maar 
uit welke bron dit gegeven afkomstig is wordt helaas 
niet aangegeven. De foto’s die Kracht maakte bij de 
Rijnbrug worden goed aangevuld met foto’s van ver
schillende Duitse verslaggevers en foto’s genomen na 
de gevechten. Het vierde hoofdstuk telt 60 pagina’s 
en geeft een beeld van de gevechten in de Betuwe 
waar de Kampfgruppe Knaust dan ingezet wordt. Hier 
heeft Kracht slechts enkele foto’s genomen, zodat de 
schrijvers hun toevlucht hebben moeten zoeken bij 
andere Duitse en Britse bronnen. De beschrijving van 
de gevechten in de Betuwe bij ondermeer Eist, Driel 
en Bemmel geeft meer informatie over de inzet van 
de verschillende Britse bataljons. Een aantal minder 
bekende foto’s van Duitse troepen bij de Rijnbrug na 
de Slag om Arnhem identificeren deze als eenhe
den als zijnde van de 116e Panzerdivisie. Er is geen 
bronvermelding bij. Andere bronnen uit Amerika 
geven aan dat ze door PK Berichter Gorokhoff of 
Stachelscheid genomen zouden zijn, maar het is niet 
zeker of dat juist is. Een foutje in de benaming van 
de 'Ist Polish Independent Parachute Brigade’ als ‘Polish 
Ist Independent Parachute Brigade’ (pagina 89) mag de 
schrijvers worden vergeven. Bijdragen van Marcel 
Zwarts over de verschillende pantservoertuigen en 
van Hans Timmerman over de Duitse verliezen van 
de Kampfgruppe Knaust tijdens de Slag om Arnhem, 
evenals een facsimile van de Duitse stafkaart ‘West 
Arnhem' uit 1940, die bij het boek is gevoegd, zijn een 
welkome aanvulling. Kortom, het boek gaat over meer 
dan alleen de herovering van de Rijnbrug. Zoals we 
gewend zijn van de uitgever is ook dit boek uitste
kend verzorgd met goed afgedrukte foto’s en kaar
ten. De Engelse taal is eenvoudig gehouden, zodat 
die geen groot bezwaar kan zijn voor de meeste 
Nederlanders. Het is een boek dat zijn prijs maar dan 
waard is en niet mag ontbreken in de boekenkast van 
een ieder die geïnteresseerd is in de Slag om Amhem. 
‘Retake Arnhems Bridge, An Illustrated History of 
Kampfgruppe Knaust September-October 1944' door 
Bob Gerritsen and Scott Reveil telt 168 pagina’s en is 
geïllustreerd met foto’s en kaarten. Uitgegeven bij 
R.N. Sigmond Publishing, Renkum 2010, ISBN 978-90- 
812703-3-5, De prijs bedraagt € 39,50. (Wybo Boersma)
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gevochten. Ondanks de onophoudelijke zware Duitse 
aanvallen, wisten de bataljons echter hun stellingen 
te behouden en daarmee de geallieerde corridor naar 
Driel open te houden. Op 5 oktober 1944 werden ze 
afgelost door eenheden van de Amerikaanse 101e 
Airbome Divisie. Tussen 23 september en 5 oktober 
verloren de twee bataljons samen 73 gesneuvelden! 
In december 1944 bliezen Duitse troepen bij Elden de 
Rijndijk op en kwam het land van ‘de Schuytgraaf, 
grotendeels onder water te staan. Hierdoor werd het 
na de bevrijding erg moeilijk om alle gesneuvelden 
op te sporen. Tijdens de bouwwerkzaamheden van 
nieuwbouwwijk 'de Schuytgraaf werden in 2001 en 
2003 nog twee soldaten van het Wiltshire Regiment 
geborgen. Vandaag de dag zijn er echter nog altijd 18 
soldaten van dit regiment vermist. Om de offers die de 
Wiltshires brachten niet te vergeten, is er nu een her
denkingsmonument opgericht. Het werd op 28 april 
jl. onthuld door de Arnhemse burgemeester Pauline 
Krikke, samen met de veteraan Mn Ray Hare, die in 
1944 aan de gevechten deelnam. Het monument staat 
ten westen van ‘De Buitenplaats’ (Marasingel 19), de 
voormalige boerderij 'De Laar'. De onthulling werd bij
gewoond door verschillende diplomatieke en militaire 
hoogwaardigheidsbekleders. Het Wiltshire Monument 
heeft de vorm van een reeks golven en is uitgevoerd 
in staal. De golven staan symbool voor de lange weg 
die de mannen van het 4e en 5e bataljon van het 
Wiltshire Regiment na hun landing in Normandië 
op 18 juni 1944 hadden afgelegd en de voortdurende 
Duitse aanvalsgolven uit oostelijke richting, die de 
twee bataljons bij de gevechten in de Betuwe tracht
ten te overspoelen.

Vormgeving Nieuwsbrief: Hildebrand DTP, Wageningen.
Druk; Drukkerij Verweij Wageningen B.V.
E-mail adres WAM: info@vriendenairbornemuseum.nl.
Telefoon; (0318) 63 96 33.
Postadres; WAM, t.a.v. Ivar Goedings, Postbus 8047, 
6710 AA, Ede.
Penningmeester en Coördinator Airbome News Flash;
Vincent Luyten.
Website van de WAM: www.vriendenairbomemuseum.nl
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28 april 2010. Het nieuwe monument voor de Wiltshires
in de wijk 'de Schuytgraaf’ in Arnhem-Zuid

Oproep van de 'Werkgroep Vermiste 
Personen Tweedewereldoorlog'
In de namiddag van 17 september 1944 - tijdens de 
Slag om Arnhem - kwam de 19-jarige Jan van der 
Linden thuis (Pontanuslaan te Arnhem) en vertelde 
zijn ouders dat er gevechten gaande waren tussen 
Geallieerde luchtlandingstroepen en Duitsers in de 
omgeving van het St. Elisabeths Gasthuis aan de 
Utrechtseweg. Vervolgens ging hij naar dat zieken
huis om dienst te doen als gewondendrager. De vol
gende dagen lag het ziekenhuis in de vuurlinie en 
was afwisselend in Britse of Duitse handen. Tenslotte 
kwam het permanent in Duitse handen. Volgens 
geruchten, zouden de Duitsers toen het bevel gege
ven hebben dat alleen Duitse gewonden mochten 
worden binnengedragen. Jan van der Linden moet 
hier tegen geprotesteerd hebben - ‘Ik draag niet 
alleen Moffen, maar alle gewonden’ - en werd gevan
gengenomen, waarschijnlijk door mannen van de 
9e SS Pantserdivisie. Na 17 september 1944 hebben 
zijn ouders hem niet meer gezien of iets van hem 
vernomen. Volgens zijn vader zou hij, net als zoveel 
andere gewondendragers, een Engels uniform heb
ben aangetrokken en mogelijk als onbekende soldaat 
zijn begraven of tegelijk met een groep Engelse krijgs
gevangenen weggevoerd zijn richting Apeldoorn op 
20 of 21 september 1944. Volgens een andere bron 
zou hij vermist zijn geraakt op 18 of 19 september 
1944 in de omgeving van de Apeldoornseweg en park 
Sonsbeek (hoek Apeldoornseweg/Kluizeweg). Volgens 
het verhaal van een, inmiddels overleden, getuige, 
die in die tijd ook aan de Potanuslaan woonde, zou 
Jan hebben geholpen om te voet een gewonde op 
een brancard van het St. Elisabeths Gasthuis over 
te brengen naar het Gemeente Ziekenhuis aan de 
Wagnerlaan. Hij zou tijdens deze tocht zijn doodge
schoten door een Duitse soldaat. Kort daarna wer
den alle bewoners van de Pontanuslaan geëvacueerd 
en kon de familie niet verder navragen wat met Jan 
gebeurd kon zijn. Een andere voormalige gewon
dendrager kon zich eind 2009 niets van Jan van der 
Linden herinneren en volgens hem was de opdracht 
om alleen Duitse gewonden te vervoeren niet gege
ven. Graag zou ik meer willen weten over Jan van 
der Linden en de manier waarop hij om het leven 
is gekomen. Reacties kunt u sturen naar Piet Dam 
(Werkgroep Vermiste PersonenTweedewereldoorlog), 
email: damheinst@kabelfoon.nl.

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging Vrien
den van het Airbome Museum, Oosterbeek en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven aan 
het Airborne Museum, de activiteiten van de Vereniging 
Vrienden en de geschiedenis van de Slag om Arnhem. 
Redactie; drs. Robert P.G.A. Voskuil, Wybo Boersma en 
Joop Bal.
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse num
mers Nieuwsbrief: Chris van Roekel, Oosterbeek.
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hoogte van de splitsing met de Dr. Breveestraat. Op 
het kaartje stond: 'In Remembrance, Major Robert 
Henry Cain VC, R.I.P., Never forgotten, From the lads 
of The Staffordshire Regimental Association, Stafford 
Branch, 14 May 2010’. Een eenvoudig, maar ontroerend 
eerbetoon aan een man die in september 1944 eerst op 
Bovenover in Arnhem en later in het gebied bij de Oude 
Kerk in Oosterbeek grote moed en doorzettingsver
mogen toonde, door o.a. persoonlijk een aantal Duitse 
tanks buiten gevecht te stellen. Voor zijn dapperheid 
werd hem na de Slag het Victoria Cross toegekend. De 
meeste wandelaars stonden even stil bij de oude kas
tanje en lazen het kaartje bij de bloemen. Maar slechts 
een enkeling zal zich bewust zijn geweest van de his
torische betekenis van deze stille bloemenhulde.

'The Arnhem Fellowship'
In September 1944 was Tony Hibbert Brigade Major 
van de Ist Parachute Brigade. Hij vocht bij de Rijnbrug 
in Arnhem, werd aan het eind van de strijd gevan
gen genomen, maar wist na enkele dagen weer te 
ontsnappen. Vervolgens was hij nauw betrokken bij 
Operatie Pegasus I, waarbij op 22 oktober 1944 bijna 
140 geallieerde militairen over de Rijn wisten te ont-

Stille bloemenhulde
Ineens lag het er: een bloemstuk met een kaartje. De 
bloemen waren neergelegd bij een oude kastanje
boom, onderaan de Weverstraat in Oosterbeek, ter

Aod Groenweg overleden
Op 25 juli jl. overleed Aad Groeneweg, die jarenlang 
verbonden was geweest aan het Airbome Museum. Aad 
werd op 4 juli 1975 bestuurslid van de Stichting voor 
Heemkunde in de Gemeente Renkum, met een afdeling 
Airbome Museum, in de functie van secretaris, een taak 
die hij tot 24 november 1977 vervulde. Bij de oprichting 
van de Stichting Airbome Museum op 24 november 
1977 ging hij als gewoon bestuurslid over in die stich
ting. Hij was nauw betrokken bij de inrichting van het 
nieuwe Airbome Museum in Hartenstein in 1978 en 
hij had een groot aandeel in de keuze van de foto’s en 
het schrijven van de bijschriften in het Nederlands en 
Engels. Na het vertrek van de directeur Wilhelm, voerde 
hij samen met Wybo Boersma en Berry de Reus tot 1994 
de directie van het museum. Van 28 augustus 1987 tot 
27 juni 2005 vervulde hij de functie vanVice-Voorzitter 
van de Stichting Airbome Museum.
Bij de herinrichting van het museum in 1993 had hij 
wederom een groot aandeel. Hij bezat een uitgebreide 
kennis van de Slag om Arnhem en kende veel vete
ranen. Regelmatig leidde hij battlefieldtours, vooral 
voor Britse militairen. Hij werkte mee aan verschil
lende documentaires over de Slag en was zelfs op de 
Japanse TV te zien. Ook verleende hij zijn deskundige 
medewerking aan enkele tientallen boeken over de 
Slag om Arnhem. Jarenlang had hij het beheer over 
het museumarchief en de bibliotheek. Uit Engeland 
verwierf hij veel documentatie voor het archief. Aad 
was duidelijk een documentalist en ‘boekenman' en 
geen materieel deskundige. Hij bekeek de slag altijd 
vanuit de Britse zijde. Met de Duitse kant van de Slag 
om Arnhem had hij geen binding.
Op 22 december 2007 trad hij op eigen verzoek uit 
het bestuur, doch bleef beschikbaar als adviseur. De 
laatste jaren liet zijn gezondheid te wensen over, maar 
af en toe kwam hij nog op het museum en trad hij nog 
op als gids bij een battlefieldtour.
Op de dag van zijn crematie trok de rouwstoet met zijn 
stoffelijk overschot langs de ingang van het Airbome 
Museum, als laatste eerbetoon voor Aad’s jarenlange 
betrokkenheid bij het museum. (Wybo Boersma)
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Bloemstuk, neergelegd bij een oude kastanjeboom aan de 
Beneden-Weverstraat in Oosterbeek, ter herinnering aan 
major Robert Cain VC.
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Duitse militair herbegraven
Op woensdag 26 mei jl. zijn op de Duitse Militaire 
Begraafplaats te Ysselsteyn (Limburg) de stoffe
lijk resten van 17 soldaten ter aarde besteld, die de 
afgelopen jaren in Nederland zijn gevonden. Daarbij 
was ook de Duitse militair die in april 2008, tijdens 
een gerichte zoekactie met metaaldetectors naar 
de vermiste Britse Lance Corporal Eric Melling, op de 
Westerbouwingheuvel bij Oosterbeek werd gevon
den. Het ging om de Oberbootsmannsmaat der Reserve 
Johann Peter Grabowski, geboren op 1 augustus 1913, 
die tijdens gevechten in Oosterbeek op 25 septem
ber 1944 om het leven kwam. Johann was ingedeeld

'Airborne Feelings' 
stimuleert 'battlefield-toerisme'
Op vrijdag 20 augustus presenteerde de organisa
tie ‘Airborne Feelings’ in het Airborne Museum in 
Oosterbeek hun nieuwe brochure, folder en website. 
‘Airborne Feelings’, wil alle informatie verstrekken in 
de regio van de Veluwezoom en de Gelderse Vallei op 
het terrein van 'battlefield toerisme’ . Met medewer
king van de gemeenten in de regio wil zij samen met 
een aantal maatschappelijke organisaties de krachten 
bundelen om de toerist nog beter van dienst te zijn. 
De eerste uitgaven zijn een brochure met een kaart 
en met informatie over monumenten, evenementen, 
wandel- en fietsroutes en een folder met een over
zicht van alle evenementen in de herdenkingsperi- 
ode. Verdere informatie kan worden gevonden op de 
website: www.airbomefeelings.nl.

snappen. Hij raakte die periode zeer onder de indruk 
van de capaciteiten en de moed van het Nederlandse 
Verzet. Na de bevrijding, in mei 1945, kwam hij terug 
met een jeep vol goederen, om zijn dankbaarheid te 
tonen aan alle mensen die geholpen hadden bij ope
ratie Pegasus I. Daarna kwam hij bijna ieder jaar naar 
Nederland voor de herdenking van de Slag om Arnhem. 
In 1984 leek het hem een goed idee om een reunie te 
organiseren voor militairen die in 1944 over de Rijn 
waren ontsnapt en de Nederlanders die hen daarbij 
geholpen hadden. Daarna is iedere vijf jaar een der
gelijke reunie georganiseerd, behalve in 1988. In 2004 
wist Tony Hibbert met veel moeite Sir Brian Urquhart 
over te halen om voor de herdenkingen vanuit Amerika 
naar Amhem te komen. In September 1944 was majoor 
Brian Urquhart inlichtingenofficier van generaal 
Browning, commandant van het Ist British Airborne 
Corps. Majoor Urquhart had Browning gewaarschuwd 
voor de risico’s van de geplande luchtlandingsoperatie, 
mede naar aanleiding van het feit dat op luchtfoto’s 
van het gebied bij Amhem Duitse gepantserde eenhe
den waren ontdekt. Brian Urquhart’s waarschuwingen 
werden echter genegeerd en hij werd op ziekteverlof 
gestuurd. Voor hem werd dit een traumatische erva
ring, vooral nadat uiteindelijk bleek dat zijn analyse 
de juiste was geweest! Toen Brian Urquhart in 2004 
voor het eerst de herdenking van de Slag om Amhem 
meemaakte, was hij zeer onder de indruk. Zoiets had 
hij nergens anders ter wereld meegemaakt. Evenals 
Tony Hibbert was hij overtuigd dat deze herdenkingen 
van grote waarde zijn en moeten doorgaan, ook als de 
veteranen niet meer kunnen komen. Hij zegde Tony 
Hibbert dan ook alle steun toe bij zijn plannen om dit te 
verwezenlijken. Tony Hibbert heeft de afgelopen jaren 
veel nagedacht over hoe wij dit moeten organiseren. In 
september 2009 lanceerde hij het idee om een organisa
tie in het leven te roepen, waar de volgende generaties, 
kinderen en kleinkinderen van veteranen, verzetsmen
sen en burgers, die in de oorlog bij de gebeurtenissen 
betrokken waren, lid kunnen worden. Later bedacht hij 
dat iedereen, die de waarde hecht aan het levend hou
den van de herinnering aan die ingrijpende oorlogs
periode, lid zou moeten kunnen worden. Zijn ideeën 
hebben nu geresulteerd in de oprichting van de ‘The 
Amhem Fellowship'. U kunt daar lid van worden, en 
binnenkort wordt er ook in Nederland een bankreke
ning voor geopend. In September van dit jaar zal de 
eerste ledenvergadering worden gehouden.
Meer informatie kunt u vinden op de website: 
www.arnheml944fellowship.org (Hiltje van Eek)

bij de 3. Kompanie van de lO.SchiJJsstammabteilung, een 
onderdeel van de Kriegsmarine, waarvan enkele com
pagnieën tijdens de Slag om Amhem werden ingezet 
bij de Westerbouwing en in de bossen van de Hoge 
Oorsprong. Tijdens de genoemde zoekactie werd zijn 
stoffelijk overschot aangetroffen in een voormalige 
schuttersput. De belangrijkste vondst die tot zijn 
identiteit zou leiden, was het identiteitsplaatje met 
daarop de naam van de drager. Daarnaast werden 
persoonlijke bezittingen als een polshorloge, restan
ten van een portemonnee en een gouden trouwring 
met inscriptie gevonden. Johann Peter Grabowski 
kreeg tijdens een sobere plechtigheid zijn definitie
ve rustplaats. Aanwezig waren familieleden van de 
gesneuvelden, en daarnaast onder andere Duitse en 
Nederlandse schoolkinderen, de Duitse ambassadeur 
Thomas Laufer, vertegenwoordigers van de Bergings- 
en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht 
en de Volbsbund Deutsche Kriegsgrdber/ürsorge, en de 
vinders van Johann Peter Grabowski. (David van 
Buggenum & Hans Timmerman)

'Ondergedoken op de Veluwe'
Hoewel we de terugtocht over de Rijn in de nacht 
van 25 op 26 september 1944 vaak beschouwen als 
het einde van de Slag om Arnhem, blijkt dit in veel 
gevallen niet op te gaan. Een groot aantal Britten, die 
letterlijk ‘de boot gemist’ hadden, wisten zich aan 
krijgsgevangenschap te onttrekken door zich schuil 
te houden. Door het Verzet werden ze opgevangen 
en verzorgd. De groep werd langzaamaan steeds 
groter, omdat er nog voortdurend nieuwe ‘zwervers’ 
opdoken en ook steeds weer militairen uit krijgsge
vangenschap en hospitalen wisten te ontsnappen. 
Deze belasting werd voor het verzet te zwaar, en de 
kans op ontdekking werd te groot. In zijn nieuwe 
boek 'Ondergedoken op de Veluwe’ beschrijft Wolter 
Noordman de ontsnappingsoperatie Pegasus II, de 
tweede poging om een grote groep van de bovenge
noemde militairen naar bevrijd gebied te brengen. 
Maar het boek beschrijft veel meer. In deel 1 worden 
de belevenissen gwevolgd van de bemanning van een 
Amerikaanse B-24 Liberator, die op zaterdag 29 april 
1944 neer stort in de omgeving van Apeldoorn. Door 
hun spoor te volgen en ook uitgebreid in te gaan op 
hun helpers en op andere onderduikers die ze tegen-

http://www.airbomefeelings.nl
http://www.arnheml944fellowship.org
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'Langs de sporen
van operatie Market Garden'
In de serie 'Historische route’ is onlangs een deel 
verschenen, getiteld ‘De Slag om Arnhem’ met als 
ondertitel: 'Langs de sporen van de operatie Market 
Garden 17-26 september 1944’. Hoewel er verschil

lende Engelse gidsen bestaan, die het slagveld van 
de operatie Market Garden beschrijven, is het alweer 
geruime tijd geleden dat er een Nederlandstalige 
gids verscheen. De twee boekjes die in 1990 door Paul 
Vroemen werden geschreven, zijn inmiddels verou
derd. Dit nieuwe boek is bedoeld als een handleiding 
voor bezoekers die de route vanaf de Belgische grens 
tot Arnhem willen volgen. Het grootse deel van het 
boek, 129 pagina’s, is gewijd aan de geschiedenis van 
de operatie Market Garden. Op zich is deze beschrij
ving niet slecht. Het geeft een goed overzicht van de 
operatie, maar het is niet wat je verwacht van een 
reisgids. De verschillende kleurenkaarten verduide
lijken het geheel, maar moesten evenals de foto’s 
klein gehouden worden omdat het boek niet groter 
is dan 12 x 20 cm. In de bijschriften van de foto’s zit
ten nogal wat fouten. Hier had de schrijver zorgvul
diger mee kunnen omgaan. Zo is de foto op pagina 
85 niet in Arnhem genomen, was brigade-generaal 
Hicks niet op Hartenstein (pagina 91), staan op de 
foto op pagina 91 geen officieren van de KOSB en is 
de Rijnbrug bij Arnhem niet op 4 november door de 
Amerikanen gebombardeerd (pagina 130), om maar 
een paar voorbeelden te noemen. Het tweede deel van 
30 pagina’s, de eigenlijke routebeschrijving, bestaat uit 
twee historische routes. De eerste begint bij de Joe’s 
brug in Lommel, België. Verwacht echter niet een uit
gebreide routebeschrijving. Het is een opsomming van 
de verschillende monumenten, die herinneren aan 
gebeurtenissen tijdens de septemberdagen van 1944, 
soms met een kleine verduidelijking. Soms moetje 
maar raden waarom het monument er staat of terug
gaan naar het eerste gedeelte. Een goede bijgewerkte 
wegenkaart is echter onontbeerlijk om de monumen
ten te vinden. Zeker nu de nieuwe A50 dwars door het 
voormalige gevechtsgebied loopt. Uiteindelijk stopt de 
route in Driel. De tweede route gaat door het gevechts
gebied bij Arnhem en Oosterbeek. Ook hier gaat de 
tocht weer langs monumenten, maar er is vaker een 
beschrijving bij. Aan de ene kant zijn de beschrijvin
gen actueel - de Liberation Route wordt bijvoorbeeld 
genoemd - maar aan de andere kant staan er storende 
fouten in. De Tafelberg was na de slag niet totaal ver
woest; in de hal van Dreyeroord is geen museum, maar 
in één van de zalen staan (tijdelijk) een aantal vitri
nes met voorwerpen van de KOSB; hotel Hartenstein 
is niet in 1978, toen het Airborne Museum erin trok, 
te koop aangeboden; de perimeterwandelroute loopt 
niet alleen langs posities van de Borders. Hoewel de 
beschrijving van route 2 vollediger is dan bij route 1, 
zullen veel bezoekers bijvoorbeeld het monumentje 
voor de neergestorte Stirling LJ883, tegenover restau
rant Planken Wambuis bij Ede waarschijnlijk niet vin
den. Zoals de schrijver zelf al aangeeft, is het onmoge
lijk de routes in één dag te rijden, zeker als je ook nog 
de verschillende musea wilt bezoeken. Het is best een 
aardig boek voor een lage prijs, maar verwacht er niet 
teveel van als reisgids voor een tocht langs het gebied 
van Market Garden. ‘De Slag om Arnhem’ door Aad 
Spanjaard is een uitgave van Elmar, (Rijswijk, 2010), 
ISBN 978 90389 1986 7. Het boek telt 180 pagina’s en 
is geïllustreerd met foto’s en kaarten. De uitgave is te 
koop in het Airbome Museum en in de boekhandel en 
kost € 14,95. (Wybo Boersma)

komen, wordt een goed beeld geschetst van de span
ning en de moeilijkheden van die dagen. Ook komen 
hierdoor opmerkelijke verbanden aan het licht tus
sen ogenschijnlijk onafhankelijke gebeurtenissen. In 
deel 2 wordt de operatie Pegasus II beschreven. Hier 
wordt ingegaan op de oorzaken van de mislukking, 
passeren de diverse lezingen en verhalen de revue 
en volgt de complete lijst met deelnemers. Een aan
tal deelnemers en gebeurtenissen worden uitgebreid 
beschreven, waaronder de verdwijning van Johan 
Doorn. Uniek is het ooggetuigenverslag van Duitse 
kant. Deel 3 beschrijft de lotgevallen van een groep 
geallieerde militairen, die de aansluiting bij Pegasus 
II hebben gemist. Zij worden weer door het verzet 
verborgen en verzorgd. Onder meer kruisen zij het 
bekende ‘Verscholen Dorp’ (het onderduikerskamp 
'Pas Op’ in de bossen bij Nunspeet). Een aantal van 
hen weet uiteindelijk via de Biesbosch te ontkomen. 
De schrijver heeft de namen, data en tijden van 
48 man, die via de Biesbosch zijn gecrost, kunnen 
achterhalen. Het boek nodigt ondanks de omvang 
(507 pagina’s!) uit tot lezen. In de noten achter in het 
boek is veel extra informatie opgenomen. Helaas zit 
je daardoor wel telkens met een vinger tussen de 
bladzijden te lezen om snel heen en weer te kun
nen bladeren. Bijzonder geschikt voor de vakanties 
of tijdens lange winteravonden. ‘Ondergedoken op 
de Veluwe’ door Wolter Noordman is uitgegeven door 
Kok Omniboek te Kampen onder ISBN 978-90-5977- 
450-6, en is verkrijgbaar via de reguliere boekhan
del en in het Airbome Museum voor € 18,95. (Gerard 
Gijsbertsen)
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TUiee Duitse militairen in een buitgemaakte ‘airborne’ jeep.
Waar is deze foto gemaakt?

Oproep
Onlangs kwam uit een particuliere collectie een 
foto tevoorschijn, die tijdens of kort na de Slag om 
Amhem moet zijn gemaakt. De afbeelding, die hier
bij is afgedrukt, toont twee Duitse militairen in een 
buitgemaakte ‘airbome’ jeep. Het is onbekend waar de 
opname is gemaakt, maar het zal vermoedelijk wel in 
de regio Arnhem zijn. Wie herkent deze lokatie? Alle 
informatie hierover kunt u sturen naar Geert Maassen, 
email adres: g.h.maassen@morfeem.nl

mailto:g.h.maassen@morfeem.nl
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Meer informatie over Phantom is te vinden in het 
Franse maandblad ‘Militaria’ in de nummers 180, 
182 en 184 uit 2000. ‘GHQ Liaison Regiment: Opera- 
tion Market Garden’ door Asher CJ. Pirt verscheen 
bij uitgever Walmer (2010), ISBN 978-1-4457-4937-2, 
30 pagina’s, € 11,80.
Het boekje is via internet te bestellen bij: 
www.lulu.com/product/paperback/ghq-liaison- 
regiment-operation-market-garden/10274397.
Het wordt geleverd in 3-5 werkdagen.
(Wybo Boersma)

Vormgeving Nieuwsbrief: Hildebrand DTP, Wageningen.
Druk: Drukkerij Verweij Wageningen B.V.
E-mail adres WAM: info@vriendenairbomemuseum.nl.
Telefoon: (0318) 63 96 33.
Postadres: WAM, t.a.v. Ivar Goedings, Postbus 8047, 
6710 AA, Ede.
Penningmeester en Coördinator Airbome News Flash: 
Vincent Luyten.
Website van de WAM: www.vriendenairbomemuseum.nl

De 'Battlefields Trust'
In 1991 werd in Engeland The Battlefields TYust (BFT) op
gericht. Bij de oprichting was Wybo Boersma aanwezig 
namens het Airbome Museum en de toenmalige VW 
Arnhem. Bij die gelegenheid hield hij een lezing met 
als onderwerp "Battlefields in the Netherlands”.
De BFT zet zich in om voormalige slagvelden te bewa
ren. Leden zijn historici, tour operators van battlefield 
tours, diverse toeristische organisaties en andere ge
ïnteresseerden. Een deel van de financiën komen van 
de Britse Nationale Loterij. Het zwaartepunt is in de 
loop der jaren komen te liggen op slagvelden in Groot 
Brittannië. Er is een register van beschermde slagvel
den gemaakt en er wordt gelobbyd wanneer er op een 
voormalig slagveld dreigt te worden gebouwd of we
gen aangelegd.Ook wordt er advies gegeven voor het 
inrichten van bezoekerscentra. Daarnaast worden er 
bijna wekelijks ergens in Groot Brittannië battlefield 
walks gehouden onder leiding van leden van de BFT.
De President van de BFT is de bekende professor 
Richard Holmes CBE. De TYust heeft een vaste me
dewerker in dienst, beschikt over een uitgebreide 
website www.battlefieldstrust.com en geeft een drie
maandelijks blad ‘Battlefield’ uit. Vanuit de BFT is 
enkele jaren geleden de International Guild of Battle
field Guides ontstaan. Als een van de Founder Members 
heeft Wybo Boersma in de loop der jaren vele bijeen
komsten bijgewoond. In 2003 organiseerde hij met 
medewerking van het Airbome Museum en de WAM 
een BFT-conferentie in Arnhem, met als sprekers 
o.m luitenant-kolonel Brengers en luitenant-kolonel 
Klinkert. Onlangs heeft Board of Trustees van de Bat- 
tlefteld Trust besloten Wybo een levenslang lidmaat
schap aan te bieden 'in recognition of the contribution 
you have made to battlefield studies and all your tuork at 
the Airborne Museum’. Wybo is uiteraard zeer verguld 
met dit eervolle lidmaatschap.

'GHQ Liaison Regiment:
Operation Market Garden’
Onlangs verscheen het boekje 'GHQ Liaison Regi
ment: Operation Market Garden’, door Asher Pirt. 
Het boekje pretendeert de rol deze eenheid, die 
meer bekend werd als 'Phantom’, tijdens operatie 
Market Garden te beschrijven. Het GHQ Liaison Regi
ment 'Phantom’ bestond uit verschillende teams. De 
grootte varieerde nogal, maar was gewoonlijk 1 offi
cier en 6 tot 10 onderofficieren en soldaten. Ze waren 
zowel van de afkomstig van de verbindingsdienst als 
van andere eenheden. Hun berichten gingen recht
streeks van het front naar het legerhoofdkwartier. 
Dat bleef zodoende snel op de hoogte van de wer
kelijke situatie aan het front. Voor de verbindingen 
werden 22 sets, en later 9 en 52 sets gebruikt. De 
seinsnelheid was opgevoerd van 22 tot 26 morse
tekens per minuut. Ook de training in het vercijferen 
van berichten was zeer belangrijk.
Tijdens operatie Market Garden waren er teams 
toegevoegd aan het Ist Airborne Corps HQ Second 
Army HQ 43e Britse Divisie, le Airbome Divisie, 
82e US Airborne Divisie, 101e US Airborne Divisie en 
de 52e Lowland Divisie.
De schrijver heeft zoveel mogelijk verslagen geraad
pleegd van overlevenden van ‘Phantom’, die aan 
deze operatie hebben deel genomen. Helaas is er 
nog steeds weinig bekend van het Phantom team bij 
Arnhem, dat onder bevel stond van luitenant N.A. 
Hay. Ook schrijver Asher Pirt komt maar met enkele 
gegevens, die niet veel verschillen van wat beschre
ven staat in het boek 'Phantom’ van Philip Warner. 
Hij geeft aan dat Phantom bij Arnhem wel berich
ten kon sturen, maar hij schrijft nergens waarom zij 
wel verbinding hadden. De soort apparatuur en de 
toegewezen frequenties kunnen van grote invloed 
geweest zijn. Op 23 september 1944 was het Phan- 
tom-net de enige verbinding tussen de le Airborne 
divisie en het le Airborne Corps. Een uittreksel van 
de berichten verzonden vanaf Oosterbeek, zoals op
genomen in het boek van Warner, zou een goede 
aanvulling geweest zijn.
Slecht negen pagina’s gaan over Phantom tijdens 
Market Garden, zes pagina’s over wat Phantom leden 
later gedaan hebben en veertien pagina’s zijn blan
co. Gezien het grote aantal mensen die de schrijver 
zegt geraadpleegd te hebben, is dit een mager resul
taat. Het boekje brengt niets nieuws en is voor de 
prijs van € 11,80 veel te duur.
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Lezing over de inzet van 
de Britse anti-tank eenheden 
bij de Slag om Arnhem
Op zaterdag 20 november a.s. houdt Eugène Wijnhoud 
een lezing over de inzet van de Ist and 2nd Antitank 
Battery tijdens de Slag om Arnhem. Eugène zal dit 
doen met behulp van een groot aantal Power Point sli- 
des. De lezing begint om 14.00 uur en wordt gehouden
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30 jaar Nieuwsbrief
Deze maand bestaat de Nieuwsbrief 30 jaar. In novem
ber 1980 verscheen het eerste nummer, een eenvoudig 
blaadje met wat mededelingen. In de loop der jaren 
is het aantal pagina’s uitgebreid, waardoor ook korte 
artikelen konden worden opgenomen en de Ministory 
maakt het mogelijk om wat uitgebreidere stukken te 
publiceren. De afgelopen jaren zijn we steeds meer 
gebruik gaan maken van Internet en e-mail. Op onze 
website www.vriendenairbornemuseum.nl vindt 
u niet alleen nieuws, maar ook artikelen. Met de 
Airborne Nieuws Flash brengen we leden op de hoogte 
van allerlei actuele nieuwsfeiten.

Nederlanders te behouden en te laten voortduren 
ook in de volgende generaties. Daarnaast zal er naar 
worden gestreefd om de herinnering aan de Slag 
om Arnhem levend te houden en de kennis over 
deze belangrijke gebeurtenis uit te dragen. Hierbij 
zal in Nederland o.a. worden samengewerkt met 
de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum. 
U kunt het werk van de Fellowship steunen door 
lid te worden of een donatie te doen via de website. 
U kunt ook geld storten op ING rekening 750611723 
t.n.v. H. van Eek, onder vermelding van ‘Fellowship’. 
Het lidmaatschap bedraagt € 6,- per jaar en € 52,- 
voor een levenslang lidmaatschap. Voor verdere 
informatie verwijzen wij u graag naar de website 
www.arnheml944fellowship.org.De 'Arnhem 1944 Fellowship'

In de vorige Nieuwsbrief maakten wij melding van 
de oprichting van de 'Arnhem 1944 Fellowship’. 
Vrijdag 17 september jl. was in Restaurant Campman 
in Renkum de eerste vergadering van de Fellowship. 
Van het bestuur waren aanwezig Tony Hibbert, Hiltje 
van Eek en Arno Baltussen. De Fellowship is de eer
ste plaats in het leven is geroepen om de unieke 
vriendschapsbanden die in 1944 zijn ontstaan tus
sen de Britse, Poolse en Canadese militairen en de

5
S
O

i
o

Tijdens de eerste vergadering van de 'Arnhem 1944 Felloivship’ op 17 september jl. in Hotel Campman in Renkum 
bespreekt Tony Hibbert een aantal organisatorische zaken. Naast Tony Hibbert, de bestuursleden Hiltje van Eek en 
geheel links Arno Baltussen.
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in de Concertzaal aan de Rozensteeg in Oosterbeek. 
Leden van de WAM hebben gratis toegang; niet- 
leden betalen € 5,-, tenzij zij ter plaatse lid worden 
van de WAM.

niet-leden moeten € 5,- betalen. Ook hier geldt: niet- 
leden betalen geen toegang indien zij ter plaatse lid 
worden van de WAM.

Lezing over de nieuwe 'Roll of Honour’ 
Begin 2011 verschijnt de nieuwe editie van de Roll of 
Honour, Battle of Arnhem door Jan Hey. Vooruitlopend 
hierop zal Geert Maassen op Zaterdagmiddag 
11 december een lezing houden over de totstandko
ming van deze geheel vernieuwde uitgave en enkele 
bijzondere en opvallende aspecten van de inhoud 
voor het voetlicht halen. Zo zal hij onder meer ver
tellen over de aanleg van de militaire begraafplaats 
bij Oosterbeek, en probeert hij een antwoord te geven 
op een aantal vragen die betrekking hebben op geal
lieerde militairen die tijdens en na de Slag om Arnhem 
om het leven kwamen of die sinds september 1944 
vermist zijn. De volgende onderwerpen zullen naar 
verwachting aan bod komen. ’ De Canadese genist 
Harold Magnusson en de Poolse parachutist Czeslaw 
Gajewnik werden in 1944 samen ter aarde besteld 
op dezelfde begraafplaats in Nederland, maar korte 
tijd later werden ze gescheiden, en nu liggen ze al 
weer decennia lang vele kilometer van elkaar ver
wijderd. Hoe luidt hun verhaal? ’ Volgens de huidige 
Roll of Honour werden ruim 66 jaar geleden diverse 
geallieerde militairen begraven bij Bronbeek, aan de 
Velperweg in Arnhem. Hoe kwamen zij daar terecht? 
Waren ze gewond en was Bronbeek soms een Duitse 
verbandplaats? Of klopt dit gegeven niet, en kregen zij 
daar in het geheel geen veldgraf? ‘ Edward G. Johnsons 
laatste rustplaats bevindt zich op het oorlogskerk- 
hof van Hannover. Wat maakte deze korporaal van 
250 (Airborne) Light Composite Company, Royal 
Army Service Corps, mee sinds hij bij Arnhem werd 
gevangengenomen? De causerie wordt op 11 decem
ber gehouden in de Concertzaal in Oosterbeek en 
begint om 14.00 uur. De toegang voor leden is gratis;

'Dagboek in krijgsgevangenschap'
Op 4 september jl. werd in de Oude Kerk in Oosterbeek 
het boek 'Dagboek in krijgsgevangenschap/POW- 
Diary’ door Kenneth White en Marion Gerritsen 
gepresenteerd. Het is om meer dan één reden een 
bijzondere uitgave. Luitenant Kenneth White diende 
in september 1944 bij No.2 Battery, Ist Airlanding Light 
Regiment, Royal Artillery. Hij landde op 18 september 
met een glider op de landingszone bij Renkum. Als 
Forward Observer voor No.2 Battery nam hij o.a. deel 
aan de gevechten bij de Annastraat in Oosterbeek. 
Op 22 september 1944 raakte hij gewond, waarna hij 
naar de kelder van Hartenstein werd gebracht. Daama 
werd hij overgebracht naar het St.Elisabeth’s Gasthuis, 
en vandaar naar de Koning Willem III kazerne in 
Apeldoorn. Als krijgsgevange werd hij vervolgens ver
voerd naar het kamp Rotenburg in Duitsland. In april 
1945 werd hij bevrijd. Pas in 1952 durft Ken White voor 
het eerst terug te komen naar Oosterbeek om te kijken 
naar de plaatsen waar hij had gevochten. In 1993 komt 
hij weer terug en ontmoet Marion Gerritsen, die hem 
onderdak aanbiedt in haar huis. Vanaf dat moment 
ontstaat er een hechte vriendschap tussen Ken en 
de familie Gerritsen. In oktober 2009 overlijdt Ken 
op 92-jarige leeftijd. Na zijn overlijden krijgt Marion 
Gerritsen een kist, waarin allerlei persoonlijke eigen
dommen van Ken zitten, waaronder het dagboek dat 
hij in krijgsgevangenschap had bijgehouden. Marion 
besluit een boek te maken, waarin Ken’s dagboek aan
tekeningen, aangevuld met verslagen van gesprekken 
met Ken over de oorlog en de na-oorlogse periode en 
een groot aantal foto’s worden opgenomen. Vooral de 
serie foto’s van de mars waartoe de krijgsgevangenen 
op 29 maart 1945 door de Duitsers worden gedwongen 
en die op 13 mei eindigde, toen ze werden bevrijd, zijn
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18 september 2010. Francie Cain, dochter van Major Robert 
Cain VC, vertelt bij de Oude Kerk over haar vader. In het 
midden Sophie ter Horst, dochter van Kate ter Horst.

1977 werd het verhaal over het verblijf van generaal 
Urquhart en de twee andere officieren op de zolder 
in het huis aan de Zwarteweg in Arnhem uitgebreid 
in beeld gebracht. Generaal Urquhart werd uitgebeeld 
door de bekende acteur Sean Connery en de rol van 
luitenant Cleminson werd gespeeld door Michael 
Graham Cox. Ondanks zijn vergevorderde leeftijd 
bleef Cleminson een actief man. Hij was voorzitter 
van de Arnhem Veterans Club en jarenlang bewind
voerder van het Airborne Forces Security Fund. Hij 
nam bijna ieder jaar deel aan de Army Staff College 
(later: Defence College) battlefield tours naar Arnhem. 
Ook was hij mede-oprichter van de Arnhem 1944 
Fellowship. Sir James was een aimabel mens met een 
groot gevoel voor humor. Wij zullen hem zeer missen. 
(Robert Voskuil)

'Help for Heroes’
In oktober 2007 werd in het Verenigd Koninkrijk de 
organisatie Help for Heroes opgericht om Britse mili
tairen te helpen die gewond zijn geraakt in Irak en 
Afganistan. Een van de manieren waarop fondsen 
bijeen worden gebracht is het organiseren van fiets
tochten over voormalige slagvelden in West-Europa.

Afgelopen september vond de A Bridge Too Far fiets
tocht plaats. Deze 5-daagse tocht begon in Brussel en 
eindigde op zaterdag 18 september in Oosterbeek. Op 
die dag brachten de circa 200 fietsers en hun bege
leiders eerst een bezoek aan de Rijnbrug in Arnhem 
en vandaar fietste men naar de Ginkelse Heide om 
de dropping van de parachutisten mee te maken. 
De groep werd begeleid door een aantal gidsen, die 
uitleg gaven over het verloop van de strijd in sep
tember 1944. Verschillende van deze gidsen beho
ren bij de Guild of Battlefield Guides. Na de Ginkelse 
Heide werd een bezoek gebracht aan de Oude Kerk 
in het Benedendorp in Oosterbeek. Bij de groep zat 
ook Francie Cain, de dochter van Major Robert Cain 
VC, South Staffordshire Regiment. Bij de kerk ver
telde zij over haar vader, die na de oorlog binnen 
het gezin nauwelijks sprak over de Slag om Arnhem. 
Niemand wist hoe moedig hij was geweest en Francie 
zelf kwam er pas op latere leeftijd achter dat haar 
vader de hoogste Britse militaire onderscheiding, het 
Victoria Cross, had gekregen voor zijn moed en door
zettingsvermogen tijdens de gevechten in Arnhem 
en Oosterbeek. De echtgenoot van Francie, Jeremy

zeer bijzonder. Marion benadrukt dat het boek geen 
militair verslag is maar een menselijk verhaal, bedoeld 
als eerbetoon aan Ken White en aan alle andere gealli
eerde krijgsgevangen van de Slag om Arnhem. Dit jaar 
op 17 september werd de as van Ken White bijgezet 
op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. Daarbij 
was ook Peter Wilkinson, Leader of the Pilgrimage 2010, 
die in 1944 zelf ook diende bij het Ist Airlanding Light 
Regiment, Royal Artilllery. Hij kreeg van Marion een 
exemplaar van het boek. ‘Dagboek in krijgsgevan
genschap’, dat in eigen beheer door Marion Gerritsen 
is uitgegeven, telt 210 pagina’s en een groot aantal 
foto’s. Het is geschreven in twee talen: Nederlands 
en Engels. Het kost € 19,95 en is verkrijgbaar in het 
Airborne Museum.

Sir James Cleminson overleden
Op 14 september, enige dagen voor de herdenkingen 
van de Slag om Arnhem, is Sir James Cleminson in 
zijn woonplaats Norwich overleden. Cleminson, die 
89 jaar werd, is om meerdere redenen bekend gewor
den. In September 1944 was Luitenant Cleminson 
commandant van No.5 peloton, B Compagnie, 3e Para
chutisten Bataljon. Dit peloton leidde de opmars van 
het 3e Parachutisten Bataljon vanuit Heelsum via 
de Utrechtseweg, rchting Arnhem. Toen zijn peloton 
ter hoogte van de Wolfhezerweg was aangekomen, 
kwam er uit die weg plotseling een Duitse stafauto. 
De Britten openden onmiddellijk het vuur, waardoor 
de inzittenden sneuvelden. Pas na de oorlog hoorde 
Cleminson dat zijn mannen Generaal Friedrich Kussin 
hadden gedood, de Duitse garnizoenscommandant 
van Arnhem. De volgende dag stuitte de B compag
nie op sterke Duitse tegenstand in het westelijk deel 
van Arnhem. Daar was op dat moment ook generaal 
Urquhart, die probeerde te voet terug te gaan naar 
het divisie-hoofdkwartier in Oosterbeek. In de chaos 
van de straatgevechten liep Luitenant Cleminson hem 
in de wijk Lombok tegen het lijf. Cleminson bleef bij 
Urquhart en trachtte hem samen met Captain Willie 
Taylor door de linies te brengen. Dit mislukte en de 
drie mannen waren genoodzaakt om een schuilplaats 
te zoeken in een huis aan de Zwarteweg (nummer 14, 
bij de familie Derksen), aan de westzijde van het 
St. Elisabeth’s Gasthuis. Daar moesten zij zich langdu
rig schuil houden op de zolder, tot grote ergernis van 
generaal Urquhart, die al die tijd geen commando kon 
voeren over de divisie. Uitbreken was echter onmoge
lijk omdat zich rond het huizenblok veel Duitse troe
pen bevonden. Pas op dinsdag 19 september, toen de 
South Staffords in de wijk Lombok arriveerden, kon 
generaal Urquhart terug naar zijn hoofdkwartier. 
Nadat Luitenant Cleminson zijn peloton had terug
gevonden, volgde het bevel om terug te trekken naar 
Oosterbeek om daar de Perimeter te verdedigen totdat 
het Tweede Britse Leger zou arriveren. De volgende 
dagen vocht hij met zijn mannen in het Benedendorp. 
Voor zijn acties zou hij later het Military Cross ont
vangen. Tijdens de felle gevechten raakte hij zwaar 
gewond aan zijn arm. Hij werd naar de verbandpost 
in het huis van Kate ter Horst gebracht, waar hij na 
de slag samen met andere gewonden krijgsgevangen 
werd gemaakt. Zes maanden later werd hij bevrijd 
door de Amerikanen. In de film A Bridge Too Far uit
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Behandeling van 
verzoeken om informatie
De vereniging krijgt steeds meer verzoeken om infor
matie over allerlei aspecten van de Slag om Arnhem. 
Het gaat hierbij om vragen over personen, locaties van 
gevechtshandelingen en militaire eenheden, maar ook 
over uitrusting en materiaal. Wanneer de bestuursle
den de vragen niet zelf kunnen beantwoorden, wen
den zij zich meestal tot bepaalde leden van de WAM, 
waarvan bekend is dat zij veel kennis hebben over een 
bepaald onderwerp. Graag zou het bestuur in contact 
willen komen met meer van dit soort 'deskundigen’, 
die bereid zijn om in voorkomende gevallen bereid

Plannen voor nieuwe filmdocumentaire 
over Operatie Market Garden
Tijdens een groot diner in Hotel de Wereld in Wage- 
ningen werden op 18 september jl. de plannen gepre
senteerd voor het maken van een nieuwe, uitgebreide 
TV-documentaire over Operatie ‘Market Garden’. In 
deze film moeten alle aspecten van deze beroemde 
veldslag aan bod komen. Colonel (retd) John Waddy 
ging in op de vaak onevenwichtige beeldvorming, die 
de afgelopen 66 jaar door films en TV documentaires 
is ontstaan. Volgens hem is het tijd voor het maken 
van een film-documentaire, waarin de geschiedenis 
van 'Market Garden' op een grondige en historisch 
verantwoorde manier wordt getoond. Wij zullen u op 
de hoogte houden van dit project.

Clarkson, die het bekende Britse TV programma Top 
Gear presenteert, was daar zo van onder de indruk 
dat hij besloot om een TV documentaire te maken 
over zijn schoonvader. Dit programma is enige jaren 
geleden uitgezonden op de Britse televisie. Sophie ter 
Horst vertelde bij de Oude Kerk iets over de rol die 
haar moeder Kate ter Horst had gespeeld tijdens de 
strijd om Oosterbeek. Evenals Robert Cain, was ook 
Kate altijd bescheiden geweest over haar rol in sep
tember 1944. Ze had het eigenlijk maar niks gevon
den dat ze bekend was geworden als de 'Engel van 
Arnhem’. Volgens haar hadden veel andere vrouwen 
precies hetzelfde gedaan. De grote groep toehoorders 
luisterde ademloos naar deze verhalen. Doordat ze 
werden verteld door Francie en Sophie, dochters van 
bekende mensen ‘die erbij waren geweest’ kwam de 
geschiedenis ineens heel dichtbij. De tocht werd afge
sloten bij het Airbome Museum, waar ook kon worden 
genoten van een uitgebreide lunch. Zie ook de website 
www.helpforheroes.org.uk.

zijn om vragen op hun terrein te beantwoorden. Leden 
die hiertoe bereid zijn vragen we daarom contact op 
te nemen met Wybo Boersma (w.boersma@wxs.nl) 
met opgave van naam, e-mail adres en het onder
werp waarover men geraadpleegd kan worden. 
(Wybo Boersma)

Vormgeving Nieuwsbrief: Hildebrand DTP, Wageningen.
Druk: Drukkerij Verweij Wageningen B.V.
E-mail adres WAM: info@vriendenairbomemuseum.nl.
Telefoon: (0318) 63 96 33.
Postadres: WAM, t.a.v. Ivar Goedings, Postbus 8047, 
6710 AA, Ede.
Penningmeester en Coördinator Airbome News Flash: 
Vincent Luyten.
Website van de WAM: www.vriendenairbomemuseum.nl
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Museum vrijwilligers bij battlefield 
tour 'Sporen van de Slag om Arnhem'
Op zondag 12 september hield de Vereniging Vrienden 
van het Airbome Museum de jaarlijkse battlefield tour 
over de Slag om Arnhem. Al enkele jaren wordt deze 
tour georganiseerd in het weekend vooraf gaande 
aan de Airbome herdenkingen. Aan deze excursie 
kunnen zowel leden van de Vereniging als anderen 
deelnemen. Eén van de doelstellingen van de WAM is 
het ondersteunen van het Airbome Museum. Hiervoor 
wordt ook jaarlijks een bedrag gereserveerd. Dit jaar 
is een deel hiervan gebruikt om vrijwilligers van het 
museum in de gelegenheid te stellen aan deze tour 
deel te nemen om daarmee hun kennis over de Slag 
om Arnhem te vergroten. Op zondagmorgen waren 
de 48 deelnemers, waaronder 22 vrijwilligers, bij 
het museum present. Onder leiding van drie gidsen, 
Jaap Korsloot, Gerard Gijsbertsen en Wybo Boersma 
werd een uitgebreide tocht gemaakt langs een groot 
aantal plaatsen die een rol gespeeld hebben tij
dens de september dagen van 1944. In de ochtend 
werden bezoeken gebracht aan de Rijnbrug en aan 
de omgeving van het St. Elisabeths Gasthuis. Na de 
lunch werden ondermeer drop- & landingszone 'S' 
langs de Telefoonweg in Renkum en dropzone ‘Y’, 
de Ginkelse heide bij Ede, bekeken. Op de Ginkelse 
heide gaf Gerard een overzicht van de gevechten op 
18 september 1944. De dag werd afgesloten met een 
bezoek aan de Westerbouwing en aan de Airbome 
begraafplaats. De weersomstandigheden waren slecht, 
maar ondanks dat was het een leerzame dag. Iedere 
deelnemer kreeg, zoals gebruikelijk bij de excursies 
van de WAM, een gids met achtergrondinformatie. De 
gids voor deze tour was uitgebreider dan gebruikelijk 
(51 pagina’s!), zodat hij door de vrijwilligers ook als 
naslagwerk gebruikt kan worden. Voor vrijwilligers die 
deze tour gemist hebben en andere mensen die niet 
meer mee konden omdat de bus vol was, zal er in 2011 
naar verwachting weer een dergelijke tour worden 
georganiseerd. Een lijst met tours die in 2011 zullen 
worden gehouden, zal medio december op de website 
van de WAM (www.vriendenairbomemuseum.nl) wor
den gezet. (Wybo Boersma)

http://www.helpforheroes.org.uk
mailto:w.boersma@wxs.nl
mailto:info@vriendenairbomemuseum.nl
http://www.vriendenairbomemuseum.nl
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6. Verslag Kascommissie
7. Bestuursverkiezing
8. Benoeming reservelid Kascommissie
9. Rondvraag
10. Sluiting

Veteranen geïnterviewd
Vorig jaar september is een aantal Britse veteranen 
van de Slag om Arnhem geïnterviewd en hun ver
halen zijn vastgelegd op video. Uit dit materiaal zijn 
korte filmpjes van enkele minuten samengesteld. 
Deze filmjes zullen binnenkort te zien zijn in het 
Airborne Museum. Een van de meest ingrijpende 
verhalen is dat van Tony Crane, die in September 
1944 als scherpschutter diende bij de 21st Independent 
Parachute Company. Hij zat gedurende een groot deel 
van de strijd in een huis aan de Pietersbergseweg in 
Oosterbeek. Op het behang van de kamer waarin hij 
zat, hield hij bij hoeveel Duitsers hij in de loop van 
de dagen gedood had, niet vermoedend dat dit stuk 
behang later in het Airborne Museum terecht zou 
komen. In het filmje zien we hoe hij voor het eerst 
in 66 jaar terug gaat naar het betreffende huis. Daar 
vertelt hij onder andere hoe hij in het begin aarzelde 
met het gericht vuren op Duitse soldaten, omdat hij 
nooit eerder iemand had gedood. Maar, zoals hij zelf 
vertelde, voelde hij naarmate de strijd voortduurde

Nieuwe directeur Airborne Museum
Per 1 januari jl. is de heer Jan Hovers aangetreden 
als de nieuwe directeur van het Airborne Museum. 
Hij werd door het Stichtingsbestuur gekozen uit 114 
sollicitanten. Hovers heeft ervaring in marketing, 
kent de media, heeft museale ervaring en is edu
catief goed onderlegd. De 52 jaar oude Jan Hovers 
werkte aanvankelijk als regisseur, eindredacteur 
en uitvoerend producent bij de publieke omroepen 
KRO en NCRV. Tijdens zijn werk als programmama
ker raakte hij zeer geïnteresseerd in innovatieve 
ontwikkelingen, die tot grotere interactie met het 
publiek leiden. Hovers maakte eind 2002 de overstap 
naar de museumwereld. Hij ging werken als Hoofd 
Presentatie bij het Amsterdams Historisch Museum. 
Vijf jaar en vele tentoonstellingen later stapte hij 
over naar de Anne Frank Stichting in de functie van 
Hoofd Presentatie & Educatie. Het bestuur van de 
Stichting Airborne Muse
um laat weten dat: 'De 
brede ervaring van de 
heer Hovers goed aan
sluit bij de fase waarin 
het Airborne Museum 
Hartenstein zich bevindt. 
Zijn taak zal vooral zijn 
het met innovaties ver
sterken van de presenta
tie, het organiseren van 
wisseltentoonstellingen 
en het aanboren van 
nieuwe doelgroepen met 
educatie als speerpunt.'

Ad 3 en 4: De financiële stukken liggen een half uur 
voor de aanvang van de vergadering ter inzage bij de 
ingang van de zaal. Leden kunnen de stukken twee 
weken voor de vergadering opvragen door een e-mail 
te sturen naar info@vriendenairbornemuseum.nl of 
door een briefje te sturen naar Vereniging Vrienden 
Airborne Museum, Postbus 8047, 6710 AA Ede.
Ad 7: Dit jaar zijn aftredend: Ivar Goedings en Robert 
Voskuil. Beiden stellen zich herkiesbaar. Volgens arti
kel 8 van de statuten kunnen leden tegenkandidaten 
stellen. Een voordracht hiertoe dient uiterlijk tien 
dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris 
van de WAM te worden ingediend. Dit voorstel moet 
zijn ondertekend door tenminste tien leden en bij het 
voorstel dient een bereidverklaring van de kandidaat 
gevoegd zijn. De kandidaat dient meerderjarig te zijn 
en lid te zijn van de vereniging. Na afloop van de jaar
vergadering zal een documentaire film over de slag 
om Arnhem worden vertoond.

Jaarvergadering
De 31e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarverga
dering van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum, zal worden gehouden op zaterdag 19 maart 
2011 in de Concertzaal, Rozensteeg 3 in Oosterbeek, 
aanvang 14.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering

27 maart 2010
3. Algemeen Verslag 2010
4. Financieel Verslag 2010
5. Begroting 2011
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■Vriendenwebsite'
Hoewel we heel tevreden zijn over het bezoek aan de 
website van de Vrienden van het Airborne Museum, 
merken we toch iedere keer dat het beter kan. Teveel 
leden van de vereniging missen belangrijke en inte
ressante berichten omdat ze niet regelmatig kijken op 
www.vriendenairbomemuseum.nl. Dat kan vervelend 
zijn, bijvoorbeeld bij het verschijnen van publicaties 
in een kleine oplaag. Ze zijn soms uitverkocht voor
dat u een bestelling heeft kunnen plaatsen. En dat is 
natuurlijk niet leuk voor de echte liefhebber. We beve
len de lezers dan ook van harte aan om met een zeke
re regelmaat te kijken wat zich onder de knop 'Nieuw 
op de site' bevindt. Onlangs zijn daar stukken tekst 
geplaatst over de Agenda 2011 (inclusief de Battlefield 
Tours), en nieuw verschenen boeken. Ook kunt u daar 
het verenigingsjaarverslag over 2010 lezen. De rubriek 
‘Geschiedenis’ is nog in ontwikkeling. Het eerste ver
haal over een aspect van de Slag om Arnhem is daar 
reeds geplaatst, over de belevenissen van RAF-man 
Denis Hincks - bezorgd door joop Thuring, maar het is 
de bedoeling dat er meer volgen. Artikelen die te lang 
of te kort voor een Ministory zijn, kunnen daar een 
mooi plekje krijgen. Er is nog veel werk aan de winkel, 
en uw hulp is daarbij onontbeerlijk! We zijn ook op 
zoek naar sprekende en leuke foto’s uit het verleden 
van de Vrienden. Het verenigingsarchief bevat er niet 
zoveel, en het zou mooi zijn als we belangwekkende 
gebeurtenissen en personen van vroeger letterlijk 
kunnen illustreren. Heeft u een foto die tijdens de 
oprichtingsvergadering werd gemaakt? Was u bij die 
excursie op 24 augustus 1991, toen Landingszone S

A g
September 2010. Veteraan Tony Crane wordt geïnter
viewd bij het huis aan de Pietsbergseweg in Oosterbeek, 
waarin hij in september 1944 als sluipschutter zat.

Programma 2011
Bij deze Nieuwsbrief vindt u ook het programma voor 
2011. Meer gegevens vindt u op onze website. Wie aan 
één van de aangekondigde battlefield tours wil deel
nemen, wordt geadviseerd niet te lang te wachten met 
de opgave. Het vorige jaar hebben we verschillende 
keren mensen moeten teleurstellen omdat een tour 
volgeboekt was.

geen emoties meer en deed hij gewoon zijn werk. 
Tony Crane heeft het filmpje dat van zijn verhaal is 
gemaakt nog gezien, maar helaas is hij begin januari 
2011 overleden. Inmiddels is er ook het verhaal van 
een voormalige Poolse parachutist op film vastgelegd. 
Al in een eerder stadium was er een project gestart 
om ook Duitse veteranen te interviewen. Dit gebeurde 
onder leiding van Ingrid Maan, die zich in het museum 
onder andere bezig hield met rondleiden van Duitse 
schoolklassen. Helaas heeft Ingrid in december 2010 
aangegeven dat ze haar werkrelatie met het Airborne 
Museum wilde beëindigen. Daardoor is het niet dui
delijk wanneer de interviews met voormalige Duitse 
soldaten voortgang zullen vinden.

Battlefield Tour Normandë 2011
Van 25 tot en met 29 mei 2011 wordt er weer een bat- 
tlefieldtour naar Normandië gehouden. In vergelijking 
met voorgaande jaren is het programma dit jaar deels 
vernieuwd. Nieuwe excursiepunten zijn dit jaar onder 
andere het museum in de voormalige Duitse observa- 
tiebunker in Quistreham, het museum en het slagveld 
bij Tilly-sur-Seulles en de plek van de ‘Duitse hinder
laag’ in Villers-Bocage. Om het dorp Tilly-sur-Seulles 
werd tussen 7 en 26 juni 1944 zwaar gevochten, onder 
andere tussen de Britse 50th (Northumbrian) Division 
en de Duitse Panzer Lehr Diuision. Na de strijd was er 
weinig meer over van het dorp. Er is nu een museum 
over deze strijd en de directeur hiervan zal ons in het 
gebied rondleiden. In Villers-Bocage vond op 13 juni 
1944 het beruchte incident plaats, waarbij de Britse 
22nd Armoured Brigade group in een Duitse hinderlaag 
terecht kwam. In minder dan 15 minuten vernietigden 
Tiger I tanks van het lOlst SS Zware Tank Bataljon 
een groot aantal Britse tanks, anti-tank kanonnen 
en transportvoertuigen. Het merendeel hiervan werd 
uitgeschakeld door de tank van de bekende Duitse 
SS-Obersturm/ührer Michael Wittmann.

’*ll
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Medewerking gevraagd 
bij battlefield tour
Op zaterdag 18 juni wil de WAM een battlefield tour 
organiseren in de vorm van een wandeling, met als 
onderwerp ‘De oostzijde van de Perimeter’. Hiervoor 
zoeken we nog medewerkers. Wie heeft specifieke 
kennis van de gebeurtenissen in deze sector en wil 
en kan deze battlefield tour mede begeleiden? U kunt 
hiervoor contact opnemen op metWybo Boersma, 
0318-639633, e-mail: w.boersma@wxs.nl

Boekenbeurs op 9 april
Denkt u aan de boekenbeurs op zaterdag 9 april? Een 
unieke gelegenheid uw bibliotheek aan te vullen, 
maar ook om andere Vrienden te ontmoeten.

los Mulder-Gemmeke overleden
Op 20 december 2010 overleed op 88-jarige leeftijd 
in Den Haag mevrouw Jos Mulder-Gemmeke. Zij was 
de laatst overgebleven vrouw die was onderscheiden 
met de Militaire Willemsorde. Gedurende de TXveede 
Wereldoorlog was zij zeer actief in het Nederlandse 
Verzet. In oktober 1944 wist zij per fiets door de vij
andelijke linies te komen en Brussel te bereiken om

■ ■* »•=

(de Johannahoeve) op het programma stond, en han
teerde u een fotocamera? Kunt u laten zien hoe ons 
bestuur eruit zag in 1985? Help ons de website nog 
beter te maken, en laat zien dat u zich betrokken 
voelt: g.h.maassen@morfeem.nl (Judith Minkman en 
Geert Maassen, namens tekstbureau MorfeeM)

http://www.vriendenairbomemuseum.nl
mailto:w.boersma@wxs.nl
mailto:g.h.maassen@morfeem.nl
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Social Evening op 
vrijdagavond 18 februari
Op vrijdagavond 18 februari februari is er weer een 
Social Evening in het Airborne Museum. Het is een 
goede gelegenheid om eens rustig door de nieuwe 
presentatie te lopen en met andere leden van gedach
ten te wisselen. De nieuwe directeur, Jan Hovers, zal 
aanwezig zijn en wat vertellen over zijn plannen. 
Zoals gewoonlijk is de bibliotheek/archief geopend. 
Ook het museumdepot is die avond toegankelijk voor 
publiek. Behoudsmedewerker Roland Boekhorst zal u 
allerlei zaken laten zien en vragen beantwoorden. Het 
Museum is open vanaf 19.30 uur.

Boek over 'Boy' Browing
Dit is het eerste boek dat geschreven is over lui- 
tenant-generaal Frederick Browning (1896-1965). 
Browning had nooit zijn memoires geschreven en 
had ook geen archief bewaard. Richard Mead, schrij
ver van het zojuist verschenen boek moest dan ook 
naar andere bronnen zoeken, toen hij het leven van 
Browning wilde gaan beschrijven. Hierin is hij won
derwel geslaagd, onder anderen door gebruik te 
maken van het archief van Brownings echtgenote, 
de schrijfster Daphne du Maurier, dat wel bewaard 
is gebleven. Browning is bij de geïnteresseerden in 
operatie Market Garden vooral bekend als degene die 
38 gliders gebruikte om het hoofdkwartier van het 
le Airborne Corps naar Groesbeek te vervoeren. Die 
gliders konden daardoor niet gebruikt worden voor 
het vervoer van een deel van het 2e bataljon South 
Staffords naar Arnhem. Dit bataljon miste hierdoor 
de eerste dag twee en een halve compagnie en zes 
6-ponder anti-tank kanonnen. Hoewel uitvoerig 
beschreven in de hoofdstukken 16 tot 22, beslaat deze 
operatie slechts een maand in de jarenlange succes
volle militaire carrière van Browning. Na een verkorte 
officiersopleiding op Sandhurst wordt ‘Boy’, zoals hij 
door zijn vrienden genoemd wordt, in 1916 als offi
cier bij de Grenadier Guards ingezet aan het Westelijk 
front. Tussen de beide wereldoorlogen is hij onder 
meer adjudant van Sandhurst en vertegenwoordigt 
hij Engeland tijdens de Olympische winterspelen 
van 1928. In 1932 trouwt Browning met de schrijfster 
Daphne du Maurier. Het grootse deel van het boek is 
gewijd aan de periode van de Tweede Wereldoorlog, 
waarin Browning vooral een belangrijke rol speelde bij

Informatie Centrum
Slag om Arnhem trekt veel bezoekers
Het Informatie Centrum Slag om Arnhem, dat is 
gevestigd bij de Arnhemse Rijnbrug, heeft sinds haar 
opening op 13 september 2007 al bijna 47.000 (!) bezoe
kers gehad. Deze komen uit alle delen van de wereld 
om de beroemde brug te bekijken. De staf van het 
centrum bestaat uit 20 enthousiaste vrijwilligers, die 
om beurten dienst doen. De leiding is in handen van 
Pauline Ydo. Het is opvallend dat veel oudere men
sen tijdens hun bezoek hun eigen ervaringen uit de 
oorlogsperiode aan de staf van het centrum willen 
vertellen.

Heruitgave van
'A Tour of the Arnhem Battlefields'
Onlangs verscheen er een nieuwe editie van het 
boek ‘ATour of the Arnhem Battlefields’, geschreven 
door Colonel John Waddy. De eerste uitgave werd 
gepubliceerd in 1999 en een herdruk volgde in 2001. 
Het is ongetwijfeld de beste battlefieldgids voor het 
gebied van de Slag om Arnhem, die ooit is geschre
ven. Auteur John Waddy nam zelf deel aan de strijd 
als commandant van de B compagnie van het 156e 
Parachute Battalion, maar bovendien fungeerde hij 
in de afgelopen tientallen jaren vele malen als gids 
bij de battlefieldtours van het Britse Staff College, nu 
De/ence College. De enorme kennis, die hij heeft over 
de Slag om Arnhem, komt ook tot uiting in zijn boek. 
Na een inleidend hoofdstuk, volgen de beschrijvingen 
van de verschillende tours. Over iedere excursiepunt 
(‘stand’) wordt op een korte en zakelijke manier uit
leg gegeven over de militaire gebeurtenissen die daar 
plaats vonden. Daartussen door laat Waddy (Britse) 
militairen aan het woord, die hun eigen ervaringen op 
de betreffende locatie vertellen. Daardoor is het een 
uiterst instructief en leesbaar boek, dat een uitste
kend overzicht geeft van de Britse kant van de strijd 
bij Arnhem. Het boek is geïllustreerd met een groot 
aantal foto’s en kaarten. Deze nieuwste editie werd 
in 2010 uitgegeven door Pen & Stuord Military. De prijs 
bedraagt in Nederland € 23,80. Het boek is verkrijg
baar in het Airborne Museum. Zie ook de website: 
www.pen-and-sword.co.uk (Robert Voskuil)

daar microfilms af te geven, bestemd voor het Bureau 
Bijzondere Opdrachten, de Nederlandse spionage
dienst in Londen. In de daarop volgende maanden 
werd ze in Londen door het Special Operations Executiue 
opgeleid tot geheim agent, waarna ze op 10 maart 
1945 bij Nieuwkoop per parachute werd gedropt. In 
september 1978 opende Jos Mulder-Gemmeke het 
nieuwe Airborne Museum in Huize Hartenstein in 
Oosterbeek.

Airborne Museum Hartenstein gaat 
deelnemen aan de oprichting van 
een nieuw oorlogsmuseum
In November van het vorige jaar werd aangekondigd 
dat het Airborne Museum in samenwerking met het 
Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon 
en het Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek 
een nieuw museum over de Tveede Wereldoorlog wil 
oprichten. Dit museum moet worden gevestigd aan 
de noordzijde van de Waal, in het gebied waar nu het 
nieuwe deel van Nijmegen (‘de Waalsprong’) wordt 
gebouwd. Het nieuwe museum moet een totaalbeeld 
geven van de TWeede Wereldoorlog. De benodigde 30 
miljoen Euro moet komen van landelijke en regionale 
overheden en van nationale en international particu
liere fondsen. De gedachte achter het plan is, dat met 
het verstrijken van de jaren de directe herinnering 
aan de oorlog minder wordt. Er is dan ook volgens de 
drie musea een andere aanpak nodig om de Tweede 
Wereldoorlog toch onder de publieke aandacht te hou
den. De drie genoemde musea blijven overigens wel 
bestaan. Het worden zogenaamde ‘site-musea’, waar 
locatie-gebonden presentaties te zien zullen zijn. 
Binnen twee jaar wordt beslist of het museum er defi
nitief komt. Men hoopt dat het jaarlijks circa 270.000 
bezoekers zal trekken.

http://www.pen-and-sword.co.uk
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Ruïne steenfabriek van
Korevaar blijft voorlopig gespaard
De overblijfselen van de steenfabriek van Korevaar, 
waarover wordt gesproken in het hierboven beschre
ven boekje, worden voorlopig niet gesloopt. In 2007 
was er sprake van dat het restant van de fabriek, 
bestaande uit enkele gebouwtjes en de zwaar bescha
digde ruïne van de schoorsteen, zou worden afge
broken. Daar kwam zeer veel protest tegen, o.a. van 
de Bond Heemschut en van veteranen van het 7th 
Battalion, the Hampshire Regiment, die eind september/ 
begin oktober 1944 zo zwaar strijd leverden rond de 
fabriek. Het complex is inmiddels op de monumen
tenlijst geplaatst.

1st Forward Observer Unit
Voor een nieuwe publicatie ben ik op zoek naar infor
matie over de Ist Forward Observer Unit, Royal Artillery, 
tijdens de Slag om Arnhem. Een ieder die mij kan hel
pen aan informatie/documentatie over deze eenheid 
zou ik willen vragen om contact met mij op te nemen. 
Dat kan via email: reinders2@chello.nl of per adres 
P.Reinders Heemskerklaan 59 6881 EM, Velp. (Philip 
Reinders)

Vormgeving Nieuwsbrief: Hildebrand DTP, Wageningen.
Druk: Drukkerij Verweij Het Jonk, Wageningen.
E-mail adres WAM: info@vriendenairbomemuseum.nl.
Telefoon: (0318) 63 96 33.
Postadres: WAM, t.a.v. Ivar Goedings, Postbus 8047, 
6710 AA, Ede.
Penningmeester en Coördinator Airborne News Flash: 
Vincent Luyten.
Website van de WAM: www.vriendenairbornemuseum.nl
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de oprichting van de Britse luchtlandingstroepen. Eind 
1944 werd Browning Chief of Staff bij Mountbatten in 
India. Na de oorlog was Browning lange tijd verbonden 
aan het Britse Koninklijk huis. In 1959 ging hij met 
pensioen. Hij overleed in 1965. Richard Mead heeft 
een opmerkelijk boek geschreven, niet alleen over de 
militaire kant van Browning maar ook over zijn karak
ter en zijn huwelijk met Daphne du Maurier. Zeker 
voor de 'Arnhem geïnteresseerden’ is het waard om 
gelezen te worden, omdat je een beter inzicht krijgt 
in de militair en in de mens Browning. Aan de tot
standkoming van de dit boek hebben enkele leden 
van de vereniging een bescheiden bijdrage geleverd. 
Het boek 'General 'Boy’Browning, The life of General 
Sir Frederick Browning’ door Richard Mead, (ISBN 
978 1 84884 181 9), werd uitgegeven door Pen & Stvord 
Boots Ltd in 2010. Het telt 276 pagina’s en is geïllu
streerd met foto’s. De prijs bedraagt £ 20, indien besteld 
via www.pen-and-sword.co.uk. (Wybo Boersma)
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De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging Vrien
den van het Airborne Museum, Oosterbeek en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven aan 
het Airborne Museum, de activiteiten van de Vereniging 
Vrienden en de geschiedenis van de Slag om Arnhem. 
Redactie: drs. Robert P.G.A. Voskuil, Wybo Boersma en 
Joop Bal.
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse num
mers Nieuwsbrief: Chris van Roekel, Oosterbeek.

7th Batallion.The Hampshire Regiment 
Onlangs verscheen er een boekje over de inzet van 
het 7e bataljon, The Hampshire Regiment tijdens en na 
de Slag om Arnhem. Dit bataljon werd van 23 sep
tember tot 4 oktober 1944 ingezet bij de gevechten in 
Driel en wel speciaal in de omgeving van de steen
fabriek van Korevaar. Op 24 september heeft het 
bataljon, volgens hun War Diary, met vier aanvals- 
boten drie ton voorraden, meest munitie, over de 
Rijn gebracht. Deze inzet wordt nergens vermeld in 
de bestaande ‘Arnhem boeken’. De daaropvolgende 
dagen heeft deze eenheid gevechten geleverd met 
Duitse eenheden, die rond de steenfabriek van Ko
renvaar een klein bruggenhoofd hadden. Voor zijn 
boekje heeft Philip voornamelijk gebruik gemaakt 
van Britse, Duitse en Nederlandse ooggetuigenver
slagen en het oorlogsdagboek van het Hampshire 
regiment. Het is dan ook geen beschrijving van de 
gebeurtenissen, maar een letterlijke weergave van 
verslagen en delen van de War Diary. Ook van Duitse 
zijde zijn enkele verslagen opgenomen. Het geheel 
is aangevuld met duidelijke kaarten in kleur uit 1944 
en een groot aantal foto’s. Met een verlieslijst van 
het Hampshire regiment gedurende deze periode en 
een Duitse verlieslijst, die niet compleet kon zijn, 
wordt het boek afgesloten. Hoewel bescheiden van 
opzet, is het een prima aanvulling op de historie van 
de Slag om Arnhem en zeker waard om aangeschaft 
te worden. Pas lang na de oorlog werden de leden 
van het Hampshire Regiment ook erkend als ve

teranen aan de Slag 
om Arnhem. Langs 
de Rijndijk bij Hete- 
ren staat een monu
ment dat herinnerd 
aan hun inzet in 
1944. Het boekje ‘7th 
Battalion The Hamp
shire Regiment and 
the fight for the Ko
renvaar Brickworks, 
Driel 23 September-4 
October’, door Philip 
Reinders, verscheen 
in 2010. Het boekje 
is in het Engels en 
telt 59 pagina’s. Het 
is geïllustreerd met Het zwaar beschadigde restant 
foto’s en kaarten, van de schoorsteen van de 
Prijs € 15, inclusief steenfabriek van Korevaar, 
verzendkosten. Het 
is te bestellen bij
P. Reinders, Heemskerklaan 59, 6881 EM Velp, e-mail 
reinders2@chello.nl en kost inclusief porto € 15,-. 
(Wybo Boersma)
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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 
'lïueede Wereldoorlog. Achterop zitten twee leden van 
een re-enactment groep, gekleed in Britse parachutis- 
tenuniformen uit 1944.

Koninklijke Onderscheiding 
voor Robert Voskuil
De Algemene Ledenvergadering van de WAM op 
zaterdag 19 maart jl. in de Concertzaal in Oosterbeek 
kreeg een bijzonder tintje, toen aan het einde van 
het officiële deel plotseling de burgemeester van 
de gemeente Renkum, de heer Drs. J.P. Gebben bin
nenkwam. Deze vroeg het woord en al snel werd 
het duidelijk dat hij speciaal was gekomen voor ons 
bestuurslid Robert Voskuil. In zijn speech gaf burge
meester Gebben aan dat Robert al meer dan dertig jaar 
actief is in allerlei stichtingen, verenigingen en andere 
organisaties met een maatschappelijk, geschiedkun
dig en wetenschappelijk belang. Deze activiteiten 
doet hij naast zijn drukke werkkring bij de Technische 
Universiteit T\vente in Enschede, waaraan hij als uni
versitair docent verbonden is. Omdat hij werkzaam 
is bij het internationaal onderwijs, verblijft hij vaak

eindconclusie over Operatie Market Garden, die op 
verschillende punten afweek van de gangbare opvat
tingen hierover. De middag werd afgesloten met een 
ongedwongen samenzijn in restaurant Schoonoord. 
De reacties van de deelnemers waren zeer positief. 
Iedereen was het er over eens dat het toch het meest 
interessant is om het verhaal te horen uit de mond 
van iemand, die er zelfbij is geweest. Colonel Waddy 
liet aan het bestuur van de Vereniging Vrienden 
weten dat hij erg genoten had van deze battlefield 
tour, mede omdat de deelnemers allemaal zo geïn
teresseerd waren en met goede vragen kwamen. Een 
overzicht van de battlefield tour is te bekijken op: 
http://www.youtube.com/watch?v=3LUqJ6IPvNk en op 
www.saak.nl. De DVD over de battlefïeldtour uit 2008 
is te bestellen via info@vriendenairbomemuseum.nl 
en kost € 17,50 + porto. (Wybo Boersma)

üd

Battlefield Tour 156e Bataljon
Op zaterdag 16 april verzamelden 50 leden van de 
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum zich 
om 12 uur bij restaurant Schoonoord in Oosterbeek 
voor een lunch, voorafgaand aan de battlefield tour 
over het 156e Parachutisten Bataljon, onder leiding 
van Colonel (retd) John Waddy. Tijdens de lunch kreeg 
Colonel Waddy van de heer Kingma de DVD aangebo
den, die hij had vervaardigd over de battlefield tour 
met John Waddy in 2008. Daarna ging het gezelschap 
per bus naar de Ginkelse heide, waar John Waddy een 
uitgebreide uiteenzetting gaf over de landing van de 
4e Parachutisten Brigade op de middag van 18 septem
ber 1944. Het volgende punt was bij Wolfheze, waarna 
de deelnemers te voet de verdere opmarsroute van het 
bataljon gingen volgen. Voor Colonel Waddy was er een 
jeep met chauffeur beschikbaar. De wandeling voerde 
o.a. via het landingsterrein voor de Poolse gliders bij 
Johannahoeve en de 'Hollow’ van Brigadier Hackett 
langs de Valkenburglaan in Oosterbeek. Onderweg 
gaf Waddy op verschillende plaatsen uitleg over de 
gebeurtenissen in september 1944. Het eindpunt was 
het Airborne Museum in Oosterbeek. Daar gaf Waddy 
een resumé van de rol van het 156e Bataljon en een

Lidmaatschapskaarten
Let op! Bij deze Nieuwsbrief kan een lidmaatschaps
kaart zijn bijgesloten! Degenen die hun contributie 
nog niet betaald hebben, ontvangen vanaf nu geen 
Nieuwsbrief meer. Leden die wel betaald hebben, 
maar nog geen lidmaatschapskaart hebben ontvan
gen, kunnen contact opnemen met Wybo Boersma, 
bij voorkeur per e-mail: w.boersma@wxs.nl of per 
telefoon: 0318-639633.
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Burgemeester Gebben van de gemeente Renkum 
speldt Robert Voskuil de versierselen op, die beho
ren bij zijn benoeming tot 'Ridder in Orde van Oranje 
Nassau'. Dit gebeurde na afloop van de Algemene 
Ledenvergadering van de WAM op 19 maart jl.

voor zijn werk in het buitenland, in het bijzonder in 
Z.O. Azië. Ondanks dat, vindt hij nog tijd om zich voor 
andere zaken in te zetten. Zo is hij actief bestuurslid 
van de Vereniging Vrienden van het Airbome Museum 
en van de Stichting voor Heemkunde in de gemeente 
Renkum. Al vanaf zijn studietijd verdiept hij zich in de 
geschiedenis en de ontwikkeling van het landschap 
van de Zuid-Veluwe, en de daarbij verworven kennis 
gebruikt hij binnen de verschillende organisaties.
Vanaf 1971 zet hij zich in voor het behoud van 
Nederlands cultureel erfgoed in Indonesië, en pro
beert hij een groter publiek in Nederland en in 
Indonesië bewust te maken van de betekenis en de 
waarde van de gezamelijke culturele nalatenschap. 
In dat kader is hij ook nauw betrokken bij Museum 
Bronbeek in Arnhem.
Door zijn kennis over de Slag om Arnhem, over 
Indonesië/Nederlands-Indië en over de geschiede
nis van de streek en het landschap, wordt Robert 
veel gevraagd als spreker en als adviseur bij projec
ten, zoals bij tentoonstellingen, filmproducties en 
publicaties. Ook de verschillende boeken, artikelen 
en andere studies, die hij op zijn naam heeft staan, 
getuigen van zijn brede historische en geografische 
kennis. Door de manier waarop hij zijn kennis over
brengt, maakt hij mensen enthousiast voor geschiede
nis, cultuur en landschap en daarmee levert hij een 
bijzondere bijdrage aan de samenleving. Daarom is 
besloten Robert Voskuil te benoemen tot 'Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau’. Na zijn speech speldde 
burgemeester Gebben Robert de versierselen op van 
deze Koninklijke Onderscheiding. Het spreekt vanzelf 
dat Robert aangenaam verrast was. In zijn dankwoord 
gaf hij aan dat het vooral zijn in 1989 overleden vader 
Jan Voskuil was geweest, die hem vanaf zijn jeugd de 
belangstelling voor geschiedenis had bijgebracht. Jan 
Voskuil hield zich al vanaf 1945 bezig met de stu
die van de Slag om Arnhem en zoon Robert is hier
mee doorgegaan. Daarom beschouwt Robert deze 
Koninklijke Onderscheiding mede als eerbetoon aan 
zijn vader. (Ben Kolster, Voorzitter WAM)

Het Airborne Museum 
en de 'nieuwe media'
De nieuwe directeur van het Airborne Museum, Jan 
Hovers, is een groot voorstander van het gebruik van de 
'nieuwe media’, om het museum meer bekendheid te 
geven. Nieuws over het museum kunt dan ook volgen via: 
twitter.com/airbomemuseum en www.facebook.com/ 
airbomemuseumhartenstein

Kleine expositie over 
Johannes Penseel
Tussen de foto’s van alle Britse en Poolse militairen 
en hun medailles in de vitrine naast de schoorsteen
mantel in deze grote zaal van het Airborne Museum 
hangt ook een foto van een man met een bril in burger 
kostuum met daarnaast een set van vijf decoraties. 
Deze man is Johannes Penseel, tijdens de Tweede 
Wereldoorlog leider van een van de verzetsgroepen 
in Arnhem. Hij en zijn vrouw Maria behoorden tot de 
eersten die zich het lot van de door de Duitsers ver
volgde Joden aantrokken en er voor zorgden dat 115 
van hen konden onderduiken om zodoende deportatie 
naar Duitse concentratiekampen te voorkomen. Zelf 
hielden zij in hun woning het Joodse meisje Liesbeth 
Cohen verborgen, nadat haar ouders waren gedepor
teerd naar een concentratiekamp. Zij waren ook de 
mensen die na de Slag om Arnhem in September 1944 
de Britse parachutist Bob Peatling onderdak boden 
tot aan het einde van de oorlog, zodat hij aan Duitse 
krijgsgevangenschap ontsnapte. Op 3 januari 1945 
werden Johannes Penseel en zijn beide zoons door de 
Duitsers opgepakt en overgebracht naar het concen
tratiekamp Neuengamme. Daar kwamen zijn zoons 
om. Vader Johannes overleefde het kamp en keerde 
na de bevrijding in mei 1945 terug naar Arnhem. Voor 
zijn heldhaftigheid ontving Johannes Penseel van de 
president van Amerika de ‘Bronze Medal ofFreedom' 
en van de Britse koning de 'Kings Medal for Courage in 
the Cause of Freedom'. Maria Penseel overleed in 1971 
en haar man Johannes in 1975. Lang daarna kwam 
Bob Peatling er achter dat het echtpaar Penseel nooit 
enige waardering van Israëlische zijde had ontvan
gen voor hun menslievenheid jegens de Joden tijdens 
de oorlog. Hij nam daarom het initiatief om hen te 
onderscheiden met de hoogste onderscheiding van 
de staat Israël, de 'Yad Vashem'. Op 10 december 
2006 werd deze onderscheiding door de regering van 
Israël posthuum aan het echtpaar Penseel verleend. 
De vier kleinkinderen besloten dat de ‘Yad Vashem’ 
geschonken moest worden aan het Airbome Museum 
in Oosterbeek. Dit geschiedde op 6 maart 2008 tijdens 
een bijzondere ceremonie in de Arnhemse Synagoge. 
Over Johannes Penseel is nu een kleine expositie inge
richt in de grote zaal van het Airbome Museum.

Opening fase 2
van de 'Liberation route'
Dinsdag 19 april werd op de Ginkelse heide bij Ede door 
de burgemeesters Van der Knaap uit Ede en Krikke uit 
Arnhem de 2e fase van de 'Liberation route’ geopend. 
Zij werden daarbij geholpen door parachutisten die, 
gekleed in historische uniformen, kort daarvoor op 
de heide waren geland. Leden van de Vereniging

twitter.com/airbomemuseum
http://www.facebook.com/
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een operatiegebied, in bijvoorbeeld een DC3, maar je 
krijgt pas echt gevoel voor verhoudingen als je zelf 
in zo’n toestel over de Ginkelse ofWolfhezer Heide 
vliegt, vooral gezien vanuit de cockpit! En dan is is 
het nog maar bij benadering, want er is geen Duitse 
FLAK, er zijn geen Messerschmitts in de lucht en er 
staat helemaal niets op het spel. De bewondering en 
het respect voor ‘de mannen van toen’ wordt er alleen 
maar groter door. Met deze vluchten heeft onze club 
weer eens te meer haar kwaliteiten laten zien! Dank 
aan de organisatoren, het was geweldig! (Ben Kolster, 
voorzitter WAM)
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Op het vliegveld Teuge staat de door de WAM gehuurde 
DAKOTA gereed om met een groep leden en introducés 
een rondvlucht te maken boven Arnhem en omgeving.

'Te dicht bij de brug die 
voor anderen te ver was, 
Burgers na de slag om Arnhem’
Nu eens een boek, dat niet over de militaire aspecten 
van de Slag om Arnhem gaat, maar over de geschie
denis van een familie, die na de Slag om Arnhem de 
stad als évacués moesten verlaten. De familie bezat de 
destijds bekende drukkerij in de Rijnstraat, G.W. van 
Wiel & Co. De auteur van het boek, Frits Berends, 
beschrijft deze geschiedenis vanuit het gezichtspunt 
van een zesjarig kind. Bij de evacuatie komt zijn vader 
terecht op een boerderij bij Putten, terwijl Frits met 
zijn moeder de rest van de oorlog in Rhoden (Drenthe) 
doorbrengt. Zelfheeft Frits niet veel herinnering aan 
de oorlog, maar door het lezen van bewaard gebleven 
brieven van de familie en het luisteren naar verha-

'Arnhem Surgeon'
Eind vorig jaar verscheen een nieuw publicatie van de 
hand van Niall Cherry. Het is getiteld ‘Arnhem Surgeon’ 
en beschrijft het verhaal van Captain Michael James 
RAMC, die tijdens de Slag om Amhem in september 
1944 de leiding had van een van de twee operatie teams 
van de 181 Airlanding Field Ambulance. Het verhaal con
centreert zich hoofdzakelijk op het werk dat Captain 
James en zijn team deden in de Tafelberg in Oosterbeek. 
Het bevat veel nieuwe informatie en vult daarmee 
Niall’s eerder verschenen boek ‘Red Berets and Red 
Crosses’, over de Britse medische dienst, goed aan. Het 
28 pagina’s tellende boekje is verkrijgbaar bij de auteur 
in het Verenigd Koninkrijk, bij het Airbome Museum in 
Oosterbeek en bij boekhandel Meijer en Siegers, even
eens in Oosterbeek. De prijs bedraagt € 7,50.

Vrienden van het Airbome Museum en medewer
kers van het Airbome Museum zorgden voor de ‘his
torische aankleding’ van de tent, waarin de ruim 100 
gasten werden ontvangen. Tijdens de opening gaf 
de directeur van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 
1944-1945 uit Groesbeek, de heer Wiel Lenders, een 
historisch overzicht van de bevrijding van Nederland. 
In 2008 werd bij de Westerbouwing de eerste fase van 
deze route geopend. De Liberation Route vertelt over 
gebeurtenissen tijdens en na Operatie Market Garden 
in 1944 en 1945. Sinds 19 april zijn 25 historische loca
ties op de Veluwe en rond Amhem-Nijmegen aan de 
Liberation Route toegevoegd. Deze telt nu 48 locaties. 
Grote veldkeien markeren historische plekken en op 
iedere luisterplek is een drietalig hoorspel te beluiste
ren. Dat vertelt op indringende wijze over de gebeur
tenissen die zich bij deze plek afspeelden Bijvoorbeeld 
over de Slag bij Otterlo, de bevrijding van Apeldoorn, 
de evacuatie van Ouwehands Dierenpark in Arnhem 
en de start van Operatie Veritable bij Groesbeek. Alle 
veldkeien bevatten een drietalig infopaneel om ‘toe
vallige’ passanten te attenderen op wat eens op die 
plek gebeurde. De luisterverhalen zijn met een eigen 
MP3, iPod, of mobiel te beluisteren en kunnen ook 
voor het bezoek gratis worden gedownload vanaf de 
vernieuwde website www.liberationroute.com. Met 
de nieuwste generatie mobiele telefoons kan dit zelfs, 
staande bij de veldkeien. De nieuwe verhalen zijn ook 
te beluisteren via telefoonnummer 0900-5423728 
(€ 1,- per gesprek). Bij de VW’s en in de musea in 
Oosterbeek en Groesbeek zijn gratis brochures ver
krijgbaar met overzichten van luisterplekken, monu
menten, oorlogsbegraafplaatsen en musea in de regio. 
De nieuwe luisterplekken gaan vergezeld van lesbrie
ven voor het onderwijs en gratis brochures. Het basis
en voortgezet onderwijs toont veel belangstelling 
voor gebeurtenissen tijdens de TWeede Wereldoorlog. 
Daarom maakt EDU-ART speciale lesbrieven rond de 
Liberation Route. De lespakketten over de luchtlan
dingen op de Ginkelse Heide, de Slag om Amhem en 
de Nijmeegse verzetsheld Jan van Hoof kunnen nu al 
gratis worden gedownload vanaf www.liberationroute. 
com. In de zomer volgen lesbrieven over de Betuwe, de 
evacuatie van Millingen aan de Rijn, Landgoed Avegoor 
bij Ellecom, de Canadese bevrijders van Apeldoorn en 
het 'Verscholen Dorp’ bij Vierhouten. Het enthousias
me voor de Liberation Route groeit. Ook Noord-Brabant 
en regio’s in België, Frankrijk en Zuid-Engeland willen 
aansluiten bij het succesvolle concept.

DAKOTA-vluchten groot succes
Ik denk dat ik namens alle deelnemers aan de 
drie Dakota-vluchten spreek, als ik zeg dat Vincent 
Luiten en Wybo Boersma zaterdagmiddag 21 mei een 
geweldige ‘Airbome’ Battlefield Tour hebben georga
niseerd. Alles klopte tot in de details! Het leek er op 
of zij zelfs het weer volledig naar hun hand hadden 
gezet! Er waren nauwelijks wolken en de lucht was 
helder, waardoor je alles op de grond goed kon zien. 
Het bleek weer overduidelijk hoe een battlefield tour 
kan bijdragen aan het verkrijgen van een beter inzicht 
in een militair-historische gebeurtenis. Je kunt heel 
veel lezen en horen vertellen over het aanvliegen naar

http://www.liberationroute.com
http://www.liberationroute
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'Dropped In It, the autobiography of 
a Cotswold Boy and Arnhem Veteran'
Met het verstrijken derjaren blijken meer en meer 
veteranen de behoefte te hebben om hun levensge
schiedenis op papier te zetten. Zo ook soldaat Colin 
Hall, die als radiobedienaarvan een SCR 536A met het 
10e Parachutisten Bataljon de Slag om Arnhem mee
maakte. Colin werd in 1921 geboren in Ross-on-Way 
in Wales als een ongewenst kind. Kort na de geboorte 
wordt hij geadopteerd door Edwin en Beatrice Hall. Na 
enkele jaren verhuizen zijn adoptie-ouders naar de 
Cotswolds, waar Colin het grootste deel van zijn jeugd 
doorbrengt. Bij het uitbreken van de tweede wereld
oorlog wordt hij als lid van Tem'torial Army opgeroepen 
voor het leger en dient hij als chauffeur bij het RASC 
(Royal Army Service Corps). In 1943 geeft hij zich vrijwil
lig op bij het Parachutisten Regiment. Het vooruitzicht 
van veertien dagen verlof en extra betaling maken 
die keus niet moeilijk. Na de opleiding tot parachu
tist wordt Hall ingedeeld bij het 10e Parachutisten 
Bataljon. Op 18 september 1944 landt hij met dit batal

jon op de Ginkelse heide bij Ede. De derde dag raakt 
hij gewond en blijft bij de evacuatie achter. Het daar- 
opvolgde verblijf in het Duitse krijgsgevangenkamp 
Stalag Xlb, Fallingbostel wordt uitvoerig beschreven. 
In het laatste deel van het boek krijgen we een indruk 
van het vaak harde leven in het Engeland van na de 
oorlog. Colin Hall keerde na de oorlog verschillende 
keren naar Arnhem terug. Het is het levensverhaal 
van een parachutist, ontdaan van alle valse sentiment 
en glorie. Een boek dat zeer de moeite waard is om te 
lezen. ‘Dropped In It' door Colin Hall, werd in 2010 in 
eigen beheer uitgegeven; ISBN 978-1-4466-5439-2. De 
paperback telt 186 pagina's. In Nederland is het boek 
verkrijgbaar in het Airborne Museum en kost € 15. 
(Wybo Boersma)

Professor Richard Holmes overleden
Op 30 april is in Engeland op 65-jarige leeftijd profes
sor Richard Holmes overleden. Niet iedereen zal de 
naam Richard Holmes kennen. Hij was degene die als 
historicus battlefield walks populair gemaakt heeft en 
hij was een absolute autoriteit op het gebied van bat
tlefield tours. Speciaal zijn uitzendingen voor de BBC 
televisie, waarin Richard de kijker meenam naar slag
velden van de Eerste en TWeede Wereldoorlog, hebben 
grote invloed gehad op het battlefield toerisme. In de 
serie ‘Battlefields of the Second World War’ van de BBC 
TV was een van de uitzendingen gewijd aan de ope
ratie Market Garden. Aad Groeneweg is toen enkele 
dagen met hem op pad geweest. Een deel van de uit
zending werd opgenomen in het Airbome Museum. 
Over het Airbome Museum schreef hij in 2001 in zijn 
boek 'Battlefields of the Second World War’; ‘Best to 
uietu the battle in sequence by proceeding straight to the 
museum in the old Hartenstein hotel at Oosterbeek, tuhich 
was the Ist Airborne Diuision’s headquarters and the cen- 
tre of its shrinking perimeter. It is one of the best military 
museums I know, mixing scenes composed of life-sized 
models in the cellars with photographs and other exhibits 
in the rooms above. There is a good little bookshop’. Richard 
Holmes heeft verschillende boeken gepubliceerd over 
slagvelden uit de beide wereldoorlogen. Hij was pro
fessor in Military and Security aan de universiteit van 
Cranfield en aan het Royal Military College of Science. 
Richard Holmes was Patron uan de International Guild 
of Battlefield Guides and The Battlefields Trust. Met zijn, 
veel te vroeg, heengaan verliest de wereld een van de 
voortrekkers van het moderne battlefield toerisme. 
(Wybo Boersma)

Vormgeving Nieuwsbrief: Hildebrand DTP, Wageningen.
Druk: Verweij Het Jonk - Wageningen
E-mail adres WAM: info@vriendenairbomemuseum.nl.
Telefoon: (0318) 63 96 33.
Postadres: WAM, t.a.v. Ivar Goedings, Postbus 8047, 
6710 AA, Ede.
Penningmeester en Coördinator Airbome News Flash: 
Vincent Luyten.
Website van de WAM: www.vriendenairbomemuseum.nl
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De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging Vrien
den van het Airbome Museum, Oosterbeek en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven aan 
het Airbome Museum, de activiteiten van de Vereniging 
Vrienden en de geschiedenis van de Slag om Arnhem. 
Redactie: drs. Robert P.G.A. Voskuil, Wybo Boersma en 
Joop Bal.
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse num
mers Nieuwsbrief: Chris van Roekel, Oosterbeek.

len, die hij hoorde na de oorlog, kreeg hij een goed 
beeld van de evacuatieperiode. Hij beschrijft het 
leven van stadsmensen die, geheel afhankelijk van 
de gastvrijheid van anderen, in een boerenomgeving 
terecht komen. In die dagen was dat een wereld van 
verschil. Dat deel van het boek is ook het beste. Als 
geheel is het boek soms wat verwarrend, omdat tijden 
en geschiedenissen door elkaar heen lijken te lopen. 
Na de Bevrijding doemen nieuwe problemen doe
men. Teruggekeerd in Arnhem vinden de bewoners 
een verwoeste stad met beschadigde en leeggehaalde 
huizen. Het familiebedrijf is geplunderd en de vader 
van het gezin moet weer geheel opnieuw beginnen. 
Duizenden Arnhemmers proberen de stad weer op te 
bouwen en terug te keren tot een normaal bestaan. 
Door het hele boek heen zien we dat de invloed van 
de oorlog ook op de tweede generatie, die de oorlog 
maar deels bewust heeft meegemaakt, groot is. Het is 
een boek dat een andere kant van de Slag om Arnhem 
laat zien en alleen al daarom de moeite van het aan
schaffen waard. ‘Te dicht bij de brug die voor anderen 
te ver was, Burgers na de Slag om Arnhem' door Frits 
Berends verscheen bij Uitgeverij Aspekt in Soesterberg 
(2011), ISBN-13:978-90-5911-922-2, NUR 680. De paper
back telt 261 pagina’s en is geïllustreerd. Deze uitgave 
is verkrijgbaar bij de reguliere boekhandel en in het 
Airbome Museum en kost € 19,95. (Wybo Boersma)
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Colonel (retd.) John Waddy signeert de reproducties 
van het schilderij tuaarop van de landing van de 
4e Parachutisten Brigade op de Ginkelse Heide op 
18 september 1944 is a/gebeeld.

Op zaterdag 17 september a.s. zullen tijdens de her
denking op de Ginkelse Heide exemplaren van de 
reprodukties te koop zijn, evenals de nieuwste druk 
van John Waddy’s boek ‘A Tour of the Arnhem Bat- 
tlefields'. Bij de reprodukties zit een door John 
Waddy geschreven historisch verslag van de landing. 
Exemplaren van de prent kunnen ook worden besteld. 
In Nederland kan dat bij: G.W. Gijsbertsen, Nachte- 
gaallaan 28, 6713 BZ Ede voor € 22,50 plus € 6,75 ver
zendkosten. Betaling met bankoverschrijving.
In het Verenigd Koninkrijk kan dat bij: N. Cherry, 
3 Church Road, Warton, Lancs PR41BD voor £ 20 plus 
£ 2 verzendkosten.
De opbrengst van de verkoop van de reprodukties 
komt ten goede aan de Arnhem 1944 Fellotuship.
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Lezing over 'Het 13e Peloton’ 
op 19 november o.s.
Ons lid en journalist Haks Walburgh Schmidt houdt 
op zaterdagmiddag 19 november een lezing voor 
leden van de WAM over zijn onderzoek naar de 
geschiedenis van de inzittenden van HORSA 166, 
die op 18 september 1944, de tweede dag van de Slag 
om Amhem, landde bij Wolfheze. Dit zweefvliegtuig 
vervoerde het 13e peloton van de B-compagnie van 
het 1ste bataljon van het Border Regiment. Het verhaal 
van deze mannen en de vier jaar durende speurtocht 
naar hun lotgevallen staan centraal in de lezing. In 
2004 publiceerde Haks zijn verhaal voor het eerst 
in boekvorm onder de titel ’Het 13e Peloton’ en in 
2009 verscheen Engelse vertaling 'No Return Flight’. 
De lezing wordt op 19 november gehouden in de 
Concertzaal in Oosterbeek en begint om 14.00 uur. 
Leden van de WAM hebben gratis toegang en niet- 
leden betalen € 5,-.

Schilderij van de landing
van de 4e Parachutisten Brigade
Vorig jaar heeft John Waddy de Britse kunstenaar 
John Wynne Hopkins gevraagd om een schilderij 
te maken van de landing van de 4e Parachutisten 
Brigade op de Ginkelse Heide op 18 september 1944. 
John Wynne Hopkins, die in Engeland zeer bekend 
is door zijn schilderijen van militaire onderwerpen, 
bezocht samen met John Waddy in augustus 2010 
de heide bij Ede om een indruk te krijgen van het 
landschap.
Het uiteindelijke resultaat is een prachtig schilde
rij, waarop de massaliteit van landing uitstekend in 
beeld wordt gebracht. Kijkend vanaf het heuveltje, 
waarop nu het monument staat, zie je tientallen 
Dakota’s van de 314e en de 315eTroup Carrier Groups 
(USAAF) recht op je af vliegen. De lucht is gevuld met 
honderden parachutisten. De eerste parachutisten 
zijn al op de grond en gaan in de aanval.
Van het schilderij is een beperkt aantal repro
dukties gemaakt, die nu te koop zijn. De prenten 
zijn alle gesigneerd door John Wynne Hopkins en 
door Colonel (retd.) John Waddy, in september 1944 
commandant van de B-compagnie van het 156e 
Parachutisten bataljon. Dit bataljon vormde deel 
van de 4e Brigade.

Britten schilderen tank en kanonnen
Bijna twee weken zijn Ralph Huil en Lee Duke uit 
Engeland bezig geweest met het schilderen van de 
drie grote 17-ponder kanonnen en de SHERMAN 
tank bij het Airborne Museum. Ze deden dit geheel 
gratis in hun vrije tijd.
Ralph Huil (66) kwam vorig jaar voor het eerst in 
het Airborne Museum in Oosterbeek en hij was 
zeer onder de indruk van wat hij zag. In een van 
de gesprekken die hij met medewerkers van het
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museum voerde, hoorde hij dat het moeilijk was 
om in Nederland voor de tank en de kanonnen de 
juiste verf in de juiste kleur te vinden. Ralph, die 
zelf een bedrijfje heeft dat oude Spitfires uit de 
Tweede Wereldoorlog restaureert, gaf aan dat hij 
wel aan het goede materiaal kon komen. Hij vond 
dat hij zo hartelijk was ontvangen in Oosterbeek, 
dat hij aanbood om een jaar later terug te komen 
en geheel gratis de tank en de stukken geschut op 
te verven. Begin augustus arriveerde hij met zijn 
medewerker Lee Duke om aan het karwei te begin
nen. Omdat het in augustus voortdurend regende, 
moest er over ieder object eerst een tent worden 
gebouwd. Daarna werd het roest verwijderd en ver
volgens kon het schilderen beginnen. Veel muse
umbezoekers sloegen deze restauratie met grote 
belangstelling gade. Na afloop van dit intensieve 
project kondigde Ralph aan dat hij in september 
terugkomt om voor het eerst de herdenking van de 
Slag om Arnhem bij te wonen.

Ralph Huil en Lee Duke schilderen een van de 17-ponder 
kanonnen achter het Airborne Museum.

UK (en nu ook International) 
Members Weekend 2011
Graag wil ik de 28 leden uit het Verenigd Koninkrijk 
(en uit Canada!) en de Nederlandse leden die aan
wezig waren, bedanken voor hun enthousiaste deel
name aan ons 6e UK Members Weekend, dat van 24 
tot 26 juni werd gehouden. Op een bepaald moment 
telde ik 47(!) mensen die ademloos luisterden naar 
het fascinerende verhaal over de acties van de 4e en 
5e Wiltshires in het gebied oostelijk van Driel, eind 
september 1944. Na een bescheiden start in 2001 
heeft dit UK Members Weekend zich in de loop der 
jaren ontwikkeld tot een van de hoogtepunten op 
de lijst van activiteiten van de Vereniging Vrienden 
van het Airborne Museum. Iedere keer zoeken we 
weer naar nieuwe plaatsen om te bekijken en te 
onderzoeken. Zo wandelden we dit jaar op de zater
dag 25 juni in de voetsporen van C-compagnie van 
het 2e Parachutisten Bataljon door de uiterwaarden 
tussen de Benedendorpsweg bij de Oude Kerk en de 
spoorbrug over de Rijn. Volgens mij was dit de eerste 
keer dat deze route werd gevolgd tijdens een excur
sie van de Vereniging Vrienden. Net als in 1944 ver-

Korte battlefield-wandeling 
op vrijdag 16 september a.s.
Niall Cherry heeft aangeboden om vrijdag 16 sep
tember a.s. een korte battlefieldwandeling te lei
den door het gebied in westelijk Oosterbeek, waar 
in september 1944 het Ist Battalion van het Border 
Regiment vocht. De wandeling begint om 14.00 uur op 
de Hoofdlaan ten westen van het Airborne Museum 
en eindigt op de Westerbouwing. Deelname is gratis 
voor leden van de WAM en niet-leden betalen € 5,-. 
Betaling a contant aan Niall.

liep ook dit jaar niet alles volgens plan. Het gebrek 
aan tijd was het belangrijkste probleem, waardoor 
bepaalde excursiepunten moesten vervallen, maar 
die bezoeken we ongetwijfeld tijdens een van de 
toekomende jaren. Een extra woord van dank voor 
al mijn vele Nederlandse vrienden, die hielpen bij 
de verschillende battlefieldtours als gastspreker of 
die werk verzetten achter de schermen. Er wordt al 
gesproken over het volgende UK Members Weekend 
in 2013 en daarvoor heb ik, terwijl ik dit schrijf in 
begin juli, al 14 aanmeldingen. Ik heb zelfs al een 
gastspreker voor de Social Evening op vrijdag
avond. Iedereen die belangstelling heeft voor het 
UK-ureekend in 2013, kan zich nu al bij mij opgeven. 
(Niall Cherry)

REME bank verplaatst
De bank van Royal Electrical and Mechanica! Engineers 
(REME) is onlangs door medewerkers van de Ge
meente Renkum opgeknapt en nu geplaatst aan de 
westzijde van het Airborne Museum.
Deze herinneringsbank was ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van de Royal Electrical and Mechanica! 
Engineers in 1992 vervaardigd in een REME-werkplaats 
en geplaatst in Park Hartenstein bij de voormalige 
tennisbanen. Dat was ook de lokatie waar in sep
tember 1944 een groep van de REME zat ingegraven, 
hetgeen ook op een van de AFPU foto’s was vastge
legd. Voor het vervaardigen en plaatsen van de bank 
heeft vooral de toenmalige museumvrijwilliger Don 
Jacobs zich ingespannen. Don had zelf na de TWeede 
Wereldoorlog bij de REME gediend.
Op de rugleuning van de bank was een fraaie kope
ren plaquette aangebracht, waarop informatie 
stond over de inzet van de REME tijdens de Slag 
om Arnhem. Deze plaquette was echter te mooi om 
door souvenirjagers mee te laten nemen en vandaar 
dat hij al snel werd vervangen door een eenvoudi
ger exemplaar. Het origineel werd in het Airborne 
Museum tentoongesteld.
In de praktijk bleek helaas dat de bank voornamelijk 
door hangjongeren werd gebruikt. Ook was hij nodig 
aan een opknapbeurt toe. Dit is onlangs door mede
werkers van de gemeente Renkum gedaan. Er werd 
toen ook besloten de bank dichtbij het Airborne 
Museum te plaatsen, om er meer toezicht op te heb
ben. Het is natuurlijk wel jammer dat met de huidige 
plaatsing het verband tussen de in 1944 gefotogra
feerde 'REME-lokatie' en de plaats van de herinne
ringsbank verloren gegaan is.
(Wybo Boersma)
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Battlefield-wandelingen 
vanuit Duits perspektief
Onlangs heeft ons lid Ingrid Maan het initiatief geno
men om battlefieldwandelingen te gaan organiseren 
in het gebied van de Slag om Arnhem, waarbij de 
persoonlijke belevenissen van Duitse militairen 
centraal zullen staan. Ingrid, die in Nijmegen Duitse 
Taal en Cultuur heeft gestudeerd, heeft de afgelopen 
jaren met steun van het Airbome Museum verschil
lende Duitse oorlogsveteranen geinterviewd.
Dit najaar organiseert Ingrid Maan in Oosterbeek 
battlefield-wandelingen op zondag 18 september, 
zondag 25 september, zondag 16 oktober, zondag 
30 oktober, zondag 13 november, zaterdag 17 decem
ber en vrijdag 23 december.
Kosten: 45 Euro, inclusief museumbezoek, informa
tiemap en lunch. Voor alle verdere informatie: zie 
de website: www.betweendutchdeutsch.nl. Reser
vering via: info@betweendutchdeutsch.nl of via 
06-53515716.

25 juli 2011. Eric van Tilbeurgh ontvangt een hoge Poolse 
onderscheiding. Op de foto van v.r.n.1. Eric Van Tilbeurgh, 
zijn echtgenote Eura Malyanska-van Tilbeurgh en de 
Poolse ambassadeur.

Britse officieren 
op foto geïdentificeerd
In Ministory 104 bij de Nieuwsbrief van juni 2010 
stond een oproep ter indentificatie van drie Britse 
officieren die te zien zijn op twee foto's van de 
Duitse PK-Berichter Jacobsen (zie voor de complete 
afbeeldingen Ministory 104). De foto’s zijn gemaakt 
in de ochtend van 19 september 1944 op de krui
sing Utrechtsestraat/(Boven-)Bergstraat in Arnhem. 
Verder onderzoek heeft de identiteit van de drie 
nu aan het licht gebracht. Het vermoeden bestond 
al dat het ging om officieren behorend bij het Ist 
Parachute Battalion. De opmars van dit bataljon was 
op die 19e september gestuit aan het oostelijke 
einde van Onderlangs en de restanten van dit batal
jon waren daar in het begin van de ochtend gevan
gen zijn genomen. Op bijgevoegde detailfoto zijn van 
links naar rechts te zien: Lieutenant Britnev (later 
Britneff), Intelligente officer van het le Bataljon; Major 
Timothy, Officer Comanding R-company en Lieutenant 
Driver, Foruiard Observation Officer van het Ist Light 
Regiment, 'attached to’ Headquarters Ist Battalion. Al 
eerder was in ministory 104 op een van de foto’s 
Hauptsturmjührer Möller van de Hohenstaufen-divi- 
sie geïdentificeerd. Daarmee kennen we nu dus vier 
personen op deze foto’s.

Poolse onderscheiding 
voor Eric van Tilbeurgh
Op maandag 25 juli jl. heeft de ambassadeur van 
Polen aan ons lid Eric van Tilbeurgh een hoge Poolse 
onderscheiding uitgereikt. Eric is benoemd tot 'Ridder 
van de Orde van Verdienste van de Republiek Polen’. 
De uitreiking vond plaats op de Poolse ambassade 
in Den Haag in aanwezigheid van familie en vrien
den. Deze onderscheiding werd hem toegekend voor

zijn buitengewone bijdrage aan het bekendmaken 
van de geschiedenis van de Poolse Strijdkrachten in 
de Tweede Wereldoorlog. In de loop der jaren heeft 
Eric een indrukwekkend archief en een grote col
lectie Poolse militaria opgebouwd. De ambassadeur 
memoreerde dat het de grootste collectie is na die 
van het Sikorsky Instituut in Londen. Met zijn collec
tie militaria heeft Eric in de loop der jaren verschil
lende exposities over de Poolse strijdkrachten ver
zorgd. Ook was zijn archief een belangrijke bron van 
informatie bij het verlenen van de Militaire Willems
orde aan de le Poolse Onafhankelijke Parachutisten 
Brigade. De Vereniging Vrienden van het Airbome 
Museum feliciteert Eric van harte met de toekenning 
van deze onderscheiding. (Wybo Boersma)

Filmopnamen voor 
documentaire over 7 KOSB
Op 14 en 15 juli heeft een ploeg van de Britse pro
ductiemaatschappij 360 Productions filmopnamen 
gemaakt voor een documentaire voor de BBC. De 
producer John Hayes-Fisher en de historicus Paul 
Reed waren al eerder dit jaar in Oosterbeek geweest 
om ideeën op te doen en lokaties te bekijken. In over
leg met Robert Sigmond werd toen besloten om in de 
documentaire de rol van 7 KOSB tijdens de Slag om 
Arnhem centraal te stellen. De filmmakers waren in 
het bijzonder geïnteresseerd in het verhaal van Sam 
Cassidy. Deze militair sneuvelde tijdens de gevech
ten en werd vermoedelijk begraven in de tuin van 
Hotel Dreijeroord in Oosterbeek, maar zijn stoffe
lijke resten zijn nooit teruggevonden. Sam Cassidy’s 
dochter Betty Ross en zijn kleindochter Lynda waren 
door producer John Hayes-Fisher uitgenodigd om 
vanuit Belfast naar Oosterbeek te komen om te 
worden geinterviewd. In de film wordt het verhaal 
gepresenteerd door Dan Snow.
Voor de documentaire werden o.a. opnamen ge
maakt bij en in Hotel Dreijeroord, bij de Bergings en 
Identificatie Dienst van de Koninklijke Landmacht 
en in het Glidermuseum van Paul Hendriks in 
Wolfheze.
De documentaire zal in de serie Dig WW2 op de 
Britse TV worden uitgezonden in december van dit 
jaar of in januari 2012.
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Major John Timothy 
als kapitein in 1943.

Vormgeving Nieuwsbrief: Hildebrand DTP, Wageningen.
Druk: Verweij Het Jonk - Wageningen
E-mail adres WAM: info@vriendenairbomemuseum.nl.
Telefoon: (0318) 63 96 33.
Postadres.' WAM, t.a.v. Ivar Goedings, Postbus 8047, 
6710 AA, Ede.
Penningmeester en Coördinator Airborne News Flash: 
Vincent Luyten.
Website van de WAM: www.vriendenairbornemuseum.nl

Zowel Lieutenant Driver als Lieutenant Britnev zijn op 
deze foto's door hun directe familie herkend. Beide 
mannen zijn zelf niet meer in leven en overleden in 
respectievelijk 1994 en 2002. Beide families waren 
uiteraard zeer verrast en het zien 65 jaar na dato 
van hun man/vader/broer op deze foto's heeft bij 
hen het een en ander losgemaakt. De familie Driver 
was nog het meest verrast om 'Tony' te zien roken 
op deze foto’s, iets wat ze nooit hebben geweten 
en wat hij na de oorlog nooit meer heeft gedaan. 
In ministory 104 werd al het vermoeden geuit dat 
het bij de majoor om Major Timothy ging en alhoe
wel Timothy zelf (hij leeft nog, 97 jaar oud!) niet met 
zekerheid kan aangeven dat hij het is ('it could or 
could not be me’), is mijn conclusie dat het geen 
andere majoor dan hem kan zijn, gezien plaats en 
tijd van de foto en het feit dat het inderdaad om offi
cieren horende bij het Ist Battalion gaat. Zeker is dat 
de strijd met de South Staffords op het moment van 
de foto’s nog woedde en het duurde nog een paar 
uur voordat deze in grote getalen gevangen werden 
genomen. Van Lieutenant Driver, zelf van de Royal 
Artillery, maar ‘attached to' Ist Battalion, is bekend dat 
hij deel uitmaakte van de groep van Lt-Col Dobie toen 
die gevangen werd genomen, hij schrijft dat zelf in 
zijn memoires. Van de Intelligente Officer Bitnev is het 
aannnemelijk dat hij ook bij die hoofdkwartiergroep 
van het Ist Battalion was en Dobie zelf zegt in zijn 
post-battle report dat Timothy op het laatste moment 
ook deel uitmaakte van die groep.Voor wie op basis 
daarvan nog twijfelt, zie bijgevoegde afbeelding van 
Timothy. Andere majoors waar het theoretisch om

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging Vrien
den van het Airborne Museum, Oosterbeek en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven aan 
het Airborne Museum, de activiteiten van de Vereniging 
Vrienden en de geschiedenis van de Slag om Arnhem. 
Redactie: drs. Robert P.G.A. Voskuil, Wybo Boersma en 
Joop Bal.
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse num
mers Nieuwsbrief: Wybo Boersma, Ede.

zou kunnen gaan zijn Stark en Perrin-Brown, maar 
die lijken niet op de majoor op de foto. Dobie zelf 
en zijn adjudant Captain Groves zijn na hun gevan- 
geneming vervoerd naar een ziekenhuis in Amhem- 
Noord in verband met de verwondingen van Dobie, 
waar hij vervolgens aan zijn bewakers is ontsnapt. 
Dat is dus de achtergrond waarom zij niet op deze 
foto’s staan.

F,._HI
Detail van de foto met de drie Britse officieren. 
(Bild 101I-497-3530-15a, PK Jacobsen, Bundesarchiv)

Een interessant detail is de parawing op de rechter
mouw van de Airbome-smock van Lieutenant Driver 
op foto 3530-14a (zie Ministory 104), de andere twee 
dragen deze niet. Alleen gekwalificeerde parachu
tisten mochten zo’n wing dragen. Ondanks het feit 
dat Tony Driver deel uitmaakte van een ‘Airlanding’- 
eenheid en op de 17e met een zweefvliegtuig was 
geland, was hij inderdaad een gekwalificeerde 
parachtist. Hij had die opleiding gevolgd om in voor
komende gevallen als Fortuard Observation Officer 
direct met met de parachutisten te kunnen landen. 
Bij Arnhem is daar dus niet voor gekozen, waar
schijnlijk om hem en zijn jeep met radio niet te 
scheiden. Opvallend detail dus dat alleen de officier 
van een luchtlandingseenheid op deze foto wèl een 
un'ng draagt en de twee parachutisten niet. Men kan 
zich voorstellen hoe dit soort details de onderzoeker 
op een verkeerd spoor kunnen zetten. Met dank aan 
de makers van de website 'World War 2 Unit histories 
and officers', Hans Houterman en Jeroen Koppes. 
(Paul Meiboom)
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Geheel vernieuwde en aangevulde 
'Rail of Honour’ van de Slag om 
Arnhem verschenen
Op 15 september 2011 vond in restaurant Schoonoord 
in Oosterbeek de presentatie plaats van de geheel ver
nieuwde en aangevulde 'Roll of Honour of the Battle 
of Arnhem’.
De eerste editie van de ‘Roll of Honour' werd in 
1986 door de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum uitgegeven. Deze was samengesteld door 
de heer Jan Hey uit Hengelo. Daarna zijn er in de 
loop der jaren drie herdrukken met aanvullingen 
uitgekomen. In de afgelopen 25 jaar zijn veel nieuwe 
gegevens bekend geworden, mede doordat archieven 
toegankelijker zijn dan voorheen. Een team van ruim 
twaalf amateur-historici uit binnen- en buitenland 
heeft enkele jaren onder leiding van Geert Maassen en 
Philip Reinders intensief gewerkt om samen met Jan 
Hey de bestaande ‘Roll of Honour’ aan te vullen en te 
corrigeren. Het resultaat is een in feite geheel nieuwe 
uitgave, die ook weer is uitgegeven door de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum.
Dit naslagwerk bevat, onderverdeeld per militaire een-

Ben Kolster, voorzitter 
van de Vereniging 
Vrienden van het 
Airborne Museum, 
overhandigt een van de 
eerste exemplaren van 
de Roll o/Honour aan 
Peter Wilkinson, Leader 
of the 2011 Pilgrimage. 
Links Johnny Peters, 
voorzitter van de AVC.
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8heid, de gegevens van alle mannen, die in geallieerde 
krijgsdienst tijdens of ten gevolge van de gevechts
handelingen in de regio Arnhem in september 1944 
het leven lieten. Het gaat hierbij in de eerste plaats 
om: achternaam, voornaam (en eventuele overige 
voorletters), rang, legemummer en leeftijd. Daarnaast 
wordt, voor zover bekend, informatie vermeld over 
wanneer, waar en hoe de betrokkene stierf, op welke 
plek hij in eerste instantie werd begraven, en waar hij 
zijn laatste rustplaats kreeg.
In de vijfde druk zijn in vergelijking met de vorige uitga
ve 24 nieuwe namen met bijbehorende gegevens opge
nomen. Tien namen zijn vervallen omdat bleek dat ze 
niet bij de Slag om Arnhem betrokken waren of niet ten 
gevolge van de gevechtshandelingen waren overleden. 
De cijfers van Appendix A geven aan dat 1915 man
nen, inclusief 243 leden van de luchtmacht en 
82 Air Despatchers, om het leven kwamen. Slechts bij 
ruim 570 van hen zijn de teksten niet veranderd sinds 
de vorige uitgave.
Veel aanvullende gegevens werden toegevoegd over 
degenen die in Duitsland in kampen of ziekenhuizen 
stierven.
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Nieuwe informatie werd gevonden in de z.g. 'casualty 
files’ in de National Archiues in Londen en ook de archie
ven van de Commonwealth War Graues Commission wer
den grondig nageplozen. Poolse militaire documenten 
werden geraadpleegd in The Polish Institute and Sikorski 
Museum in Londen.
Ook de gegevens over de gewonden, die in Apeldoomse 
ziekenhuizen terecht kwamen, werden uitgezocht, op 
een rijtje gezet en in dit boek opgenomen.
Tevens is er een hoofdstuk over de onbekende sol
daten toegevoegd. Ruim 280 graven van onbekende 
militairen zijn op dit moment bekend, waarvan 240 op 
het Arnhem Oosterbeek War Cemetery. De door Jan Hey 
vervaardigde tabel (Appendix A) laat zien dat 424 mili
tairen nog worden vermist. Het voorgaande betekent 
dus dat de menselijke resten van ongeveer 140 leden 
van de geallieerde krijgsmacht, die betrokken waren 
bij de Slag om Arnhem nimmer zijn aangetroffen of 
dat de vondst daarvan niet werd gemeld.
De nieuwe 'Roll of Honour’ is een prachtige uitgave. 
Het boek heeft een moderne lay-out en een fraaie 
vormgeving gekregen. Er zijn 225 foto’s en andere 
illustraties opgenomen, waarvan het merendeel nooit 
eerder is gepubliceerd. Het gebonden boek telt 272 
pagina’s. Het ISBN nummer is 9789081755306. Door 
sponsoring is de prijs van deze uitgave slechts € 24,95. 
De nieuwe editie is te koop in het Airborne Museum 
in Oosterbeek en bij de plaatselijke boekwinkels. Ook 
is het te bestellen bij de Vereniging Vrienden van het 
Airborne Museum via info@vriendenairbornemu- 
seum.nl of per telefoon 0318-638633. In het Verenigd 
Koninkrijk kunnen ze worden besteld bij Niall Cherry. 
De eerste drie exemplaren zijn tijdens de afgelopen 
septemberherdenking aangeboden aan Jan Hovers, 
directeur van het Airborne Museum in Oosterbeek, 
aan Peter Wilkinson, Leader of the Pilgrimage 2011 
en aan Johnny Peters, voorzitter van de Arnhem 
Veterans Club.

Luisterstenen onthuld bij het Airborne 
Museum en bij Hotel Dreijeroord
Op donderdag 1 september 2011 werd bij het Airbome 
Museum in Oosterbeek een nieuwe 'luistersteen’ 
onthuld. Deze luistersteen, die deel uitmaakt van de 
'Liberation Route’ kwam mede tot stand dankzij een 
royale financiële bijdrage, die werd verkregen door de 
verkoop van het inmiddels zeer populaire 'Airborne 
Bier'. In 1999 nam Gerrit Staal, oud-inwoner van 
Heelsum, het initiatief tot het produceren van dit bij
zondere bier, met het doel geld te verzamelen voor 
speciale projecten, die met de herdenking van de Slag 
om Arnhem te maken hebben. De onthulling van de 
luisterplek bij Hartenstein gebeurde door de bekende

Nederlandse politicus Hans Wiegel, in zijn functie als 
voorzitter van de Nederlandse Bierbrouwers.
Ook bij Hotel Dreijeroord in Oosterbeek staat nu een 
luistersteen. Deze werd op zondag 18 september 2011 
onthuld door de 87-jarige veteraan John Crosson. 
John diende in september 1944 als scherpschutter 
bij 7 KOSB en nam deel aan de gevechten rond Hotel 
Dreijeroord, dat bij de Britten bekend stond als The 
White House. De directeur van Hotel Dreijeroord, Jan- 
Willem van der Straaten, nam het initiatief om een 
luisterkei te laten plaatsen op deze zo belangrijke 
historische plek.

Speciale aanbieding
Als speciale aanbieding kan de 'Roll of Honour’ via 
de Vereniging Vrienden ook aangeschaft worden 
in combinatie met het boek 'Who is Who, Order of 
Battle of Airbome Officiers and Warrant Officiers who 
fought at Arnhem’. De prijs voor deze aanbieding 
bedraagt € 30,- + portokosten: € 7,50. Graag bestellen 
via info@vriendenairbornemuseum.nl of per telefoon 
0318-639633.

Op 1 september uierd bij het Airbome Museum in 
Oosterbeek een 'luistersteen' onthuld. Op de foto v.l.n.r. 
Driekus Heij (voorzitter van de Stichting Airbome 
Museum), Gerrit Staal (initatie/nemer voor het Airbome 
Bier), Paul Tirion (Penningmeester van de Stichting 
Airbome Museum, Erik Heinrich (wethouder), Jan Hovers 
(directeur van het Airborne Museum) en Hans Wiegel 
(voorzitter van de Nederlandse Bierbrouwers).

Tony Hibbert geëerd
Op zaterdag 17 september 2011 werd in aanwezig
heid van een groot aantal genodigden een receptie 
en diner gehouden in restaurant De Kromme Dissel 
in Heelsum, ter ere van Major Tony Hibbert MBE 
MC (retd). De gastheer bij deze bijzondere bijeen
komst was de Colonel Commandant van het Parachute 
Regiment, Major General Jonathan Shaw CBE. In een 
aantal redevoeringen werd ingegaan op de zeer bij
zondere militaire carrière van Tony Hibbert. Voor 
zijn inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook 
voor zijn na-oorlogse activiteiten op velerlei gebied, 
ontving hij uit handen van de Colonel Commandant 
een indrukwekkend sierzwaard. Tony Hibbert besloot 
dit zwaard te bestemmen als ‘wissel-ereteken’, dat 
jaarlijks zal worden uitgereikt aan de beste officier 
van het Parachute Regiment.
Ook Hiltje van Eek werd in het zonnetje gezet. Zij 
helpt Tony Hibbert bij veel van zijn activiteiten en zij 
organiseerde o.a. verschillende reünies voor leden van 
het voormalig Nederlands Verzet en veteranen van 
de twee ‘Pegasus’ ontsnappingsoperaties. Daarnaast 
is zij de Nederlandse vertegenwoordigster van de 
Arnhem 1944 Fellowship. Hiltje ontving uit handen van
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Major Timothy tijdens een oe/ening samen met 
Amerikaanse parachutisten in 1942.

Tijdens een speciale bijeenkomst op 17 september 2011, 
ontving Major Tony Hibbert (retd) uit handen van de 
commandant van het Parachute Regiment, Major General 
jonathan Shatu, een prachtig sierzwaard.

de Britse ambassadeur Paul Arkwright een prachtige 
sierdolk met inscriptie. Majoor Timothy overleden

In de Nieuwsbrieven 118 en 123 stonden artikelen 
over een Duitse PK foto, die op 19 september 1944 
werd gemaakt op de hoek van de Utrechtsestraat 
en de Bergstraat in Arnhem. Een van de Britse 
officieren die op deze foto zichtbaar was, bleek na 
onderzoek majoor John Timothy te zijn.
Wij kregen bericht dat John Timothy helaas op 
24 oktober 2011 is overleden.
John, die ook wel Tim werd genoemd, werd geboren in 
1914. Hij nam dienst bij de Britse luchtlandingstroepen 
in 1941, nadat er in augustus van dat jaar om 
vrijwilligers was gevraagd. Hij diende eerst bij het 
Tweede Parachutisten Bataljon en nam deel aan de 
actie bij Bruneval aan de kust van Frankrijk, waarbij 
belangrijke onderdelen van een Duits radarstation 
werden buit gemaakt.
Later nam hij deel aan operaties in Noord- Afrika, 
Italië en Arnhem. Tijdens de Slag om Arnhem was 
hij commandant van de R compagnie van het Eerste 
Parachutisten Bataljon.

'De Zeer Schone Uren'
In 1990 kreeg de toenmalige gemeentearchivaris 
van Renkum, Geert Maassen, een wel heel bijzonder 
dagboek uit de periode van de Slag om Arnhem 
in handen. Het was in 1944 geschreven door Bob 
Castendijk, een 15-jarige Rotterdamse jongen, die 
in 1943 met zijn vader en broers, zijn intrek had 
genomen in hun vakantievilla ‘Ommershof aan de 
Graaf van Rechterenweg in Oosterbeek (nu staat daar 
het Vegetarisch Centrum Felixoord). Het dagboek 
loopt van 1 september tot en met 6 november 1944 en 
is dermate uniek dat enige tijd geleden werd besloten 
om het in boekvorm uit te geven.
Bob beschrijft eerst de twee onrustige weken voor 
de luchtlandingen, wanneer er veel militair verkeer 
is en overal Duitsers worden ingekwartierd. Als de 
strijd om Oosterbeek losbrandt probeert hij zoveel 
mogelijk te zien en mee te maken. Wanneer na de 
Slag om Arnhem de bewoners van Oosterbeek op last 
van de Duitsers moeten evacueren, slaagt de familie 
Castendijk erin om nog tot 6 november te blijven. Ze 
verblijven dan in Huize Dreijerheide, bij een tante 
van de familie. In die periode zwerft Bob alleen of 
met een broer door het verlaten dorp Oosterbeek en 
omgeving om de gevolgen van de strijd te bekijken 
en om militaire souvenirs te verzamelen. Overal 
liggen nog wapens, munitie, parachutes, containers 
en andere uitrustingsstukken. Duitsers zoeken overal 
naar bruikbare voorraden en proberen achtergelaten 
Britse jeeps en brencarriers aan de praat te krijgen. 
Maar er liggen ook nog overal gesneuvelde militairen. 
Bob beschrijft alles wat hij ziet en meemaakt tot in 
detail, waardoor de lezer een goed beeld krijgt van de 
soms bizarre omstandigheden in die dagen.
Ondanks zijn jeugdige leeftijd is Bob kenner van 
alles wat met de oorlog te maken heeft en hij is 
gefascineerd door uniformen en militair materiaal. 
Hij is zeer nieuwsgierig en avontuurlijk ingesteld.

Voor hem is de oorlog een groot avontuur en hij 
heeft het juist in die enerverende dagen prima naar 
zijn zin. Daarom gaf hij zijn dagboek ook de titel 
De Zeer Schone Uren', een titel die verwijst naar 
een Middeleeuws boek, waar hij op het Gymnasium 
kennis van had genomen.
Niet alleen noteerde Bob alles wat hij zag en 
meemaakte, maar hij beschikte ook over een 
fototoestel en daarmee maakte hij op zijn tochten 
door het dorp een serie foto’s, die alle in het boek 
zijn afgedrukt.
De presentatie van het dagboek vond plaats op 
4 november jl. op een historische plaats, namelijk in 
de Villa Dreijerheide, dat nu in gebruik is als kantoor. 
Omdat Bob Castendijk helaas enige tijd geleden is 
overleden, werden de eerste exemplaren van zijn 
boek overhandigd aan zijn twee zoons.
‘De Zeer Schone Uren' door Bob Castendijk telt 160 
pagina’s en is geïllustreerd met een groot aantal foto’s. 
Het boek verscheen bij uitgeverij Kontrast in Oosterbeek 
en is verkrijgbaar in het Airbome Museum en bij de 
plaatselijke boekhandels. De prijs bedraagt € 17,50.
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Beeldje onthuld
Ter gelegenheid van de 65e Airborne Wandeltocht 
heeft de Politie Sport Vereniging (PSV) een kunst
werk aangeboden aan de Oosterbeekse gemeen
schap. Het beeld, dat ‘Soldaat met Bloemenkind'

Beeldverhaal over de Slag om Arnhem 
Afgelopen september verscheen het eerste deel van 
een beeldverhaal over de Slag om Arnhem. Het werd 
vervaardigd door de striptekenaar Hennie Vaessen uit 
Oosterbeek. Samen met zijn vrouw Tine Bouwhuis 
begon hij in 2010 met de voorbereidingen, die voor een 
belangrijk deel bestonden uit historisch onderzoek. 
De reden dat zij de geschiedenis van Slag om Arnhem 
in striptekeningen willen presenteren, is dat er bij 
veel mensen (vooral bij kinderen) een toenemende 
behoefte bestaat om alles in beeld te brengen.
In dit eerste deel ‘De Brug' staan de landingen, de 
opmars en de strijd om de Rijnbrug in Arnhem 
centraal. De volgende delen zullen gaan over de 
gevechten in Oosterbeek en over de Polen in Driel. 
Van het eerste deel is ook een Engelse uitgave 
verschenen. De boeken zijn o.a. verkrijgbaar bij het 
Airborne Museum en bij de regionale boekhandels. 
De prijs bedraagt € 14,95.

Hij had een Military Cross met twee ‘bars’. Over zijn 
leven verscheen een klein boekje, getiteld ‘Tim's Tale’. 
(Niall Cherry)

Vormgeving Nieuwsbrief: Hildebrand DTP, Wageningen.
Druk: Verweij Het Jonk - Wageningen
E-mail adres WAM: info®vriendenairbomemuseum.nl.
Telefoon: (0318) 63 96 33.
Postadres: WAM, t.a.v. Ivar Goedings, Postbus 8047, 
6710 AA, Ede.
Penningmeester en Coördinator Airbome News Flash: 
Vincent Luyten.
Website van de WAM: www.vriendenairbomemuseum.nl

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging Vrien
den van het Airbome Museum, Oosterbeek en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven aan 
het Airbome Museum, de activiteiten van de Vereniging 
Vrienden en de geschiedenis van de Slag om Arnhem. 
Redactie: drs. Robert P.G.A. Voskuil, Wybo Boersma en 
Joop Bal.
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse num
mers Nieuwsbrief: Wybo Boersma, Ede.

heet, werd op zaterdag 3 september onthuld door 
Arnhem-veteraan en voorzitter van de Arnhem 
Veterans Club Johnny Peters, samen met de scholie
re Emma Arfman uit Doorwerth. De PSV wil met dit 
geschenk uitdrukking geven aan haar erkentelijk
heid voor de steun die zij al 65 jaar ontvangt van de 
inwoners van de gemeente bij de organisatie van 
de wandeltocht. Het beeld werd ontworpen door de 
Oosterbeekse kunstenares Fransje Povel-Speleers 
en staat symbool voor alle ‘Bloemenkinderen’, 
die sinds 1945 tijdens de herdenkingsdienst op 
de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek bloemen 
leggen op de graven van de gevallen militai
ren. Het bronzen beeld staat op de hoek van de 
Utrechtseweg en de Hartensteinlaan, tegenover het 
Airborne Museum.

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.

Oproep aan ooggetuigen
In verband met een historisch onderzoek voor het 
schrijven van een mini-story bij de Nieuwsbrief van 
de WAM, is ons lid Peter Vrolijk uit Rotterdam op 
zoek naar (voormalige) bewoners en anderen, die 
ooggetuige zijn geweest van de gebeurtenissen, die 
in de periode van de Slag om Arnhem plaats vonden 
in het gebied Wageningen - Bennekom - Renkum - 
Heelsum. Peter is geïnteresseerd in wat deze mensen 
destijds hebben waargenomen van de aanwezigheid 
van de Duitse troepen in dit gebied vóór de aanvang 
van Britse luchtlandingen. Zo is een van zijn vragen: 

waar waren de Duitsers bijvoor
beeld ingekwartierd?
Ook zou hij willen weten wat de 
mensen zich kunnen herinneren 
van de vlucht van de Duitsers na 
de Britse luchtlandingen, de ‘kort
stondige bevrijding’, van de eerste 
schermutselingen die kort daarop 
volgden, en van de uiteindelijke 
herovering van vooral de dor
pen Renkum en Heelsum door de 
Duitsers 18 en 19 september 1944. 
Bestaan er dagboeken over die 
dagen?
Indien u denkt te kunnen helpen, 
hoe gering uw bijdrage ook mag 
lijken, neemt u dan even contact 
op met Peter, email: peter.vrolijk© 
planet.nl, telefoon 010-4209992. Uw 
medewerking wordt zeer op prijs- 
gesteld.
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Drie mannen van het Nederlands Verzet overleggen bij Hartenstein met een van de Nederlandse Commando's 
(rechts op de foto), die tvas meegegaan met de le Britse Airborne Divisie.

7. Bestuursverkiezing
8. Benoeming reservelij Kascommissie
9. Rondvraag

10. Sluiting

cn 
W

g 
g 
E 
3 

5

I
§
5
I

z
8

Ad 3 en 4: Het Algemeen Verslag, het Financieel 
Verslag en het Verslag van de Kascommissie liggen 
een half uur voor de aanvang van de vergadering ter 
inzage bij de ingang van de zaal. U kunt het Algemeen 
Verslag en het Financieel Verslag ook aanvragen 
door een mail of een briefje te sturen aan de WAM. 
Ad 7: Dit jaar zijn aftredend: Frits Miedema en Wybo 
Boersma. Beiden stellen zich herkiesbaar. Volgens arti
kel 8 van de statuten kunnen leden tegenkandidaten

Jaarvergadering op 17 maart a.s.
De 32e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarverga
dering van de Vereniging Vrienden van het Airbome 
Museum, zal worden gehouden op zaterdag 17 maart 
2012 in de Concertzaal, Rozensteeg 3 te Oosterbeek, 
aanvang 14.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering

19 maart 2011
3. Algemeen Verslag 2011
4. Financieel Verslag 2011
5. Begroting 2012
6. Verslag Kascommissie

H :"-x

jg i'

-n
o- P

roo



2

stellen. Een voordracht hiertoe dient uiterlijk tien 
dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris 
van de WAM te worden ingediend. Dit voorstel moet 
zijn ondertekend door tenminste tien leden en bij het 
voorstel dient een bereidverklaring van de kandidaat 
gevoegd zijn. De kandidaat dient meerderjarig te zijn 
en lid te zijn van de vereniging.
Na de pauze zal Wybo Boersma een lezing houden 
over: ‘De inzet van de Nederlandse Commando’s bij 
Operatie Market Garden’. Wybo houdt zich al jaren 
bezig met dit onderwerp en hij heeft er in het verleden 
ook een thema-tentoonstelling over georganiseerd in 
het Airbome Museum. De lezing zal worden geïllus
treerd met een groot aantal foto’s.
De middag eindigt om ca. 17.00 uur.

Verzending Nieuwsbrief
Vanaf heden worden de Nederlandse nieuwsbrie
ven van de WAM op een nieuwe manier verpakt. Dit 
gebeurt door onze drukker. Die neemt deze taak over 
van de vrijwilligers van de WAM, die er jaren ach
tereen voor zorgden dat de Nieuwsbrieven werden 
verpakt, geadresseerd en verstuurd. Graag danken 
we hierbij alle vrijwilligers, die zich hier altijd geheel 
belangeloos voor hebben ingezet.

Contributie en lidmaatschapskaart
Als u uw contributie voor 2012 heeft overgemaakt, 
treft u bij deze nieuwsbrief uw lidmaatschapskaart 
aan. Op de achterzijde van deze kaart staat een bar
code. Bij een bezoek aan het Airbome Museum moet 
u de kaart tonen en wordt de barcode gescanned.
Indien u nog geen contributie heeft betaald, dan wordt 
u vriendelijk verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen. 
U kunt u dit nog doen voor de eerstvolgende nieuws
brief uitkomt (april/mei), anders wordt u automatisch 
uitgeschreven als lid.
De contributie (€ 22 of € 30) kunt u overmaken op post- 
banknummer 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden 
van het Airbome Museum in Oosterbeek.
(Vincent Luiten, penningmeester)

Lezing over de Glider Pilots
Bij de vorige Nieuwsbrief zat een overzicht van de 
activiteiten van de WAM in 2012. Op dit overzicht 
staat voor 17 november een thema-lezing vermeldt 
Inmiddels is bekend geworden dat op die datum Luuk 
Buist uit Oosterbeek een lezing zal houden over de 
rol van de Glider Pilots bij de Slag om Arnhem. Nadere 
informatie volgt in een van de volgende nummers van 
de Nieuwsbrief en op de website.

Van de directeur van 
het Airbome Museum
In mijn eerste jaar in het Airbome Museum mocht ik 
kennismaken met tal van bevlogen mensen die op de 
een of andere manier betrokken zijn bij de geschiede
nis van de Slag om Arnhem en het Airbome Museum 
in het bijzonder. Ik werd getroffen door de inzet, ken
nis en bevlogenheid van velen, die in de meeste geval
len lid bleken te zijn van de Vereniging Vrienden van 
het Airborne Museum.
Vrienden zijn onontbeerlijk. Dat geldt niet alleen voor 
u en mij in ons dagelijkse leven, maar tevens voor een 
museum. Zeker zoals nu, wanneer het zwaar weer is 
inde erfgoedsector. Ik leerde het bestuur van de WAM 
kennen en het bleek van meet af aan goed te klik
ken. Daarbij werd ik getroffen hoe de WAM in grote 
mate het museum ondersteunt. Niet alleen financieel; 
ook het potentieel aan kennis binnen de Vrienden is 
indrukwekkend. Vorig jaar zijn we begonnen één op 
de twee bestuursvergaderingen van het WAM in het 
museum te laten plaatsvinden, bij welke gelegenheid

ik mag aanschuiven. Daarbij wisselen we in onge
dwongen sfeer de laatste wederzijdse ontwikkelingen 
uit en kijken we hoe we elkaar kunnen versterken.
In 2011 mocht het museum zich verheugen in een 
aantal bijzondere bijdragen van de Vrienden, zoals 
de ondersteuning van de ontwikkeling van het 
Voortgezet Onderwijs programma bij de nieuwe luis- 
terkei. In diezelfde maand mocht ik één van de eer
ste exemplaren van de nieuwste editie van de Roll 
of Honour uit handen van het WAM-bestuur in ont
vangst nemen. Die staat nu op een speciale katheder 
in de ‘Hall of Fame’ van het museum. Inmiddels staan 
er al weer tal van nieuwe samenwerkingsplannen op 
stapel, waarover we u vast in de loop van het jaar 
meer kunnen vertellen. Ik hoop dat we nog lang op uw 
steun voor de belangrijke boodschap van het museum 
mogen rekenen. Want ja, vrienden zijn onontbeerlijk. 
(Jan Hovers, directeur Airborne Museum)

Extra battlefieldtour op 28 april
Op 27 april a.s. verschijnt het nieuwe boek over het 
11e Parachutisten bataljon, ‘Arnhem Their Final Bat- 
tle’, dat is geschreven door Gerrit Pijpers en David 
Truesdale. Ter gelegenheid hiervan wordt op zater
dag 28 april een extra battlefield tour georganiseerd. 
Gerrit Pijpers en Niall Cherry zullen die dag als gids 
optreden.
Het 11e bataljon maakte deel uit van de 4e Parachu
tisten Brigade, die op 18 september 1944 landde op de 
Ginkelse Heide. In vergelijking met het 156e en het 
10e bataljon, die ook deel uitmaakten van de 4e Bri
gade, is het 11e bataljon altijd een beetje in de scha
duw van de geschiedenis gebleven. Daaraan komt nu, 
door het uitkomen van het nieuwe boek, een einde. 
Tijdens de battlefield tour op 28 april volgen we de 
route die het bataljon tijdens de Slag om Arnhem 
volgde en bezoeken we de belangrijkste plaatsen waar 
strijd werd geleverd.
De tour gaar per bus, maar er worden ook stukken te 
voet afgelegd.
Het (voorlopige) programma ziet er als volgt uit. 
De tour start om 10.00 uur. De bus vertrekt vanaf de 
Talsmalaan ter hoogte van Restaurant Kleyn Harten- 
steyn. Eerst gaat de tocht naar de Ginkelse Heide, waar 
uitleg wordt gegeven op de plaats waar op 18 septem
ber 1944 het verzamelpunt was van het 11e bataljon. 
Daarna loopt men terug naar de bus en wordt een 
gedeelte van de opmarsroute gevolgd tot in Ooster
beek. Vervolgens wordt in het Airbome Museum de 
film ‘Casualty Care in Battle’ gedraaid, waarin dokter 
Stuart Mawson, in september 1944 arts bij het 11e 
bataljon, vertelt over zijn werk tijdens de gevechten 
in Arnhem en Oosterbeek. Daarna is er een lunch,
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Duits gebied over de Rijn konden ontsnappen. Het 
verslag is getiteld: ‘A Diary of Events - relating to the 
Escape PEGASUS one'.
Het is een ongebruikelijk en uniek verhaal over opera
tie PEGASUS I. Het was oorspronkelijk bedoeld om te 
dienen als de basis voor een televisie script, eenvoudig 
gezegd een verzameling van data en feiten. Het was 
dus niet bedoeld als gewoon boek over het onderwerp. 
Het is een dag-voor-dag verslag van de gebeurtenis
sen, waarbij vooral is gekeken naar de kontakten, die 
de belangrijkste personen met elkaar hadden, vanaf 
het eind van de Slag om Arnhem tot aan hun ontsnap
ping over de Rijn. Daaraan toegevoegd zijn allerlei his
torische details en persoonlijke verhalen van anderen. 
Angus Robertson is begonnen met het onderzoe
ken van bronnen, waarin data worden genoemd, die 
betrouwbaar zijn, zoals de rapporten van Major Tony 
Hibbert, Brigadier Lathbury en Lt.Col. Dobie. Daaruit 
heeft hij een nauwkeurige ‘tijdslijn’ geconstrueerd, 
waarin alle gebeurtenissen op chronologische volg
orde zijn opgenomen. Daarin heeft hij vervolgens 
de verslagen van anderen, zoals dat van Major Digby 
Tatham Warter, verwerkt.
Naast bestaande publikaties, heeft hij ook veel mate
riaal gebruikt dat afkomstig is uit andere bronnen, 
zoals interviews met mannen die ontsnapt zijn, krijgs
gevangenen en leden van het Verzet. Zeer interessant 
is de analyse van proces, waarbij Operatie Pegasus 
veranderde van een evacuatie in een massa ontsnap
ping. Zoals bij alle persoonlijke historische verhalen, 
of ze nu geschreven zijn een dag na de gebeurtenissen 
of vijftig jaar later, blijkt dat ze elkaar soms tegen
spreken. In zo’n geval heeft Robertson beide versies 
opgenomen.
Daarnaast bevat het boekje een groot aantal bijlagen, 
waaronder een verslag uit het National Archives over 
het onderzoek naar het schiet-incident in Brammen, 
achtergrondinformatie over het Verzet, IS9 geheim- 
agenten en een verslag over hoe het Tony Hibbert en

waama de route van het bataljon naar Arnhem wordt 
gevolgd. Bij Onderlangs/Bovenover wordt uitgebreid 
ingegaan op de mislukte doorbraak van vier Britse 
bataljons, waaronder het 11e, naar de brug op 19 sep
tember 1944. Ook wordt gestopt op de Hulkesteinse- 
weg, bij de plaats waar dokter Mawson zijn verband- 
post had. Vervolgens wordt de route van de terugtocht 
van het 11e bataljon naar Oosterbeek gevolgd. Daarbij 
wordt ingegaan op de locatie en de rol van de 'Thomp
son Force’ en bij de Oude Kerk wordt uitleg gegeven 
over de ‘Lonsdale Force’. Vervolgens gaat men terug 
naar Schoonoord, via de Beneden-Weverstraat, waar 
o.a wordt stilgestaan bij de plaats waar de beroemde 
foto werd genomen van drie Britse krijgsgevangenen. 
Alle drie behoorden bij het 11e bataljon. Een van hen 
was Dave Morris, die na de oorlog bijna ieder jaar 
terug kwam naar Oosterbeek en die ook voorzitter 
van Arnhem Veterans Club is geweest.
Tijdens en na afloop van de battlefield tour bestaat 
de mogelijkheid om het nieuwe boek 'Arnhem Their 
Final Battle’ over het 11e bataljon aan te schaffen en 
te laten signeren.
Wanneer u deel wilt nemen aan deze bijzondere bat
tlefield tour, wordt u verzocht € 45,- over te maken 
op postbankrekening 4403641 t.n.v. de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum, onder vermel
ding van 'battlefieldtour 11e bataljon’. Aanmeldingen 
worden behandeld in volgorde van binnenkomst. 
Alleen wanneer u niet meer mee kunt omdat de 
tour is overtekend, ontvangt u bericht. Het inschrij
vingsgeld moet uiterlijk op 20 april binnen zijn bij de 
Penningmeester van de WAM.

Drie Britse krijgsgevan
genen, die behoorden bij 
het 11e Parachutisten 
Bataljon, worden door 
Duitse militairen afge
voerd via de Weverstraat 
en de Dam in Oosterbeek. 
V.l.n.r. Private Jimmy 
Kerr, Lance Corporal 
Harold Cook, Regimental 
Quartermaster Sergeant 
Dave Morris.
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Verslag over
de ontsnappingsoperatie 'PEGASUS 1' 
Schrijver in filmmaker K.Angus Robertson uit het 
Verenigd Koninkrijk heeft een verslag samengesteld 
over operatie PEGASUS 1, waarbij in de nacht van 22 
op 23 oktober 1944 138 geallieerde militairen vanuit
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Digby Tatham Warter na 'Arnhem' is vergaan.
Er zit ook een aantal interessante voorbeelden in hoe 
bepaalde gebeurtenissen kunnen worden gedramati
seerd voor een film of toneelstuk. Voor een dergelijk 
project is al belangstelling getoond, maar tot nog toe is 
de uitwerking daarvan nog niet van de grond gekomen. 
Er is een beperkt aantal exemplaren van dit rap
port beschikbaar voor belangstellenden. Het is een 
eenvoudige uitgave met 71 pagina’s op A4 formaat. 
De publicatie is geïllustreerd met kaarten en foto’s. 
Wanneer u een exemplaar wilt hebben, maakt u dan 
14 euro (voor boek + verpakkings- en verzendkosten) 
over op Postbankrekening 2177834 t.n.v. R. Voskuil, 
Oosterbeek, onder vermelding van ‘Pegasus Rapport’. 
Vergeet u vooral niet uw adres te vermelden! Leden 
in het Verenigd Koninkrijk kunnen een exemplaar 
bestellen bij Niall Cherry.

Vormgeving Nieuwsbrief: Hildebrand DTP, Wageningen.
Druk: Verweij Het Jonk - Wageningen
E-mail adres WAM: info@vriendenairbomemuseum.nl.
Telefoon: (0318) 63 96 33.
Postadres. WAM, t.a.v. Ivar Goedings, Postbus 8047, 
6710 AA, Ede.
Penningmeester en Coördinator Airbome News Flash.' 
Vincent Luyten.
Website van de WAM: www.vriendenairbomemuseum.nl

In memoriam Wim de Ruijter. 
1926-2011
Op 17 december 2011 overleed op 85-jarige leeftijd 
Wim de Ruijter. Wim was, vanaf de verhuizing van 
het Airborne Museum van Kasteel Doorwerth naar 
Hartenstein in 1978 tot aan de recente verbouwing, de 
vaste fotograaf van het museum. Hij nam geen foto’s 
van evenementen, maar hij was degene die, wanneer 
er historische foto’s bij het museum binnen kwa
men, er voor zorgde dat die werden gereproduceerd. 
Vervolgens drukte hij ze af of vergrootte ze, om in het 
museum te kunnen ophangen of in het archief te kun
nen opnemen. Alleen al voor de vaste opstelling in het 
Airbome Museum heeft hij in de loop der jaren meer 
dan 1000 foto’s afgedrukt. Ook voor de 20 exposities, 
die in de loop der jaren zijn gehouden, heeft Wim al 
het fotowerk verzorgd.
Wim deed al dit werk geheel belangeloos, in zijn vrije 
tijd. Soms was hij avonden lang bezig om de foto’s 
(die soms te laat besteld werden) toch op tijd voor 
de opening van een expositie af te kunnen afleveren. 
Wim was een fotograaf van het oude stempel. Met 
digitale fotografie hield hij zich niet bezig, al het foto
werk deed hij nog 'op de ouderwetse manier’ in zijn 
donkere kamer. De laatste jaren waren goed fotopa
pier en chemicaliën steeds moeilijker te vinden, maar 
Wim wist toch altijd nog wel weer ergens een partij 
op de kop te tikken. Heel vaak was de kwaliteit van 
een door hem afgedrukte foto vele malen beter dan 
het (soms vergeelde) origineel! Het vak had hij geleerd 
tijdens zijn lange jaren als fotograaf bij de Koninklijke 
Luchtmacht.
Ook voor de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum heeft Wim veel betekend. Hij assisteerde 
onder meer bij de samenstelling veel excursiegidsen 
en ook hielp hij jarenlang bij het gereed maken van 
de Nieuwsbrief voor de verzending. Terecht benoemde 
het bestuur van de WAM hem dan ook enige jaren 
geleden tot 'Lid van Verdienste’.
Dinsdag was Wim’s vaste dag in het Museum, maar 
de laatste jaren zagen we hem steeds minder komen. 
Voor de verzorging van zijn echtgenote was hij meer 
en meer aan huis gebonden.
De afscheidsdienst voor Wim de Ruijter vond plaats 
op 21 december 2011 in de aula van het crematorium 
Moscowa in Amhem. De dienst werd bijgewoond door 
een vertegenwoordiger van de Vereniging Vrienden 
en namens de WAM was er een bloemstuk. We zul
len Wim’s vakmanschap en zijn humor zeer missen. 
(Wybo Boersma)

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging Vrien
den van het Airborne Museum, Oosterbeek en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven aan 
het Airbome Museum, de activiteiten van de Vereniging 
Vrienden en de geschiedenis van de Slag om Amhem. 
Redactie: drs. Robert P.G.A. Voskuil, Wybo Boersma en 
Joop Bal.
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse num
mers Nieuwsbrief: Wybo Boersma, Ede.

Nieuwe verlichting voor 
Museum en Monument
Woensdag 14 december 2011 werd onder grote be
langstelling de nieuwe verlichting voor de buiten
zijde van het Airborne Museum en voor het Airbor
ne Monument in gebruik gesteld. De directeur van 
het museum, Jan Hovers, is zeer ingenomen met 
die sfeervolle verlichting: 'In het najaar van 2009 
heropende het Airbome Museum haar deuren voor 
het publiek na een ingrijpende renovatie. Het mu
seum, ooit letterlijk het hart van een dramatisch en 
heftig strijdtoneel, miste echter nog de kroon op de 
vernieuwing. Het museum verhaalt over misschien 
wel de meest duistere periode uit de geschiedenis 
van Oosterbeek en omstreken. Als symbool van de 
herwonnen vrijheid wil het nu letterlijk het lichtend 
middelpunt in de gemeenschap zijn. Daartoe is er 
een indrukwekkend lichtontwerp gemaakt. In het 
ontwerp is gebruik gemaakt van de nieuwste me
thodes en technieken om het museum en het monu
ment op karakteristieke wijze in het licht te zetten.’ 
Het onderste deel van het Airbome Monument wordt 
beschenen met rood licht en het bovenste deel met 
wit licht. Het rood symboliseert de vurige strijd en 
het vergoten bloed, het wit de hoop en de bezieling. 
Het is de bedoeling dat er een verbinding komt tussen 
het monument en het museum via lichtpunten in de 
Utrechtseweg. 'Het benadrukt hoezeer beide 'bakens’ 
bij elkaar horen’ zei Jan Hovers. 'Het ontbreekt de ge
meente en het museum nu nog aan financiële midde
len om dit deel van het verlichtingsplan uit te voeren, 
maar hopelijk gebeurt het in de loop van volgend jaar’.

mailto:info@vriendenairbomemuseum.nl
http://www.vriendenairbomemuseum.nl
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Op 17 maart werd Chris uan Roebel benoemd tot Ere
voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum. Robert Voskuil overhandigde hem de oorkonde, 
die behoort bij deze benoeming.

Chris van Roekel benoemd tot 
ere-voorzltter van de WAM
Op zaterdagmiddag 17 maart 2012 is Chris van 
Roekel tijdens de jaarvergadering van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum in de Concertzaal 
in Oosterbeek, benoemd tot Ere-voorzitter van deze 
vereniging. Chris kreeg deze onderscheiding vanwe
ge zijn langjarige en uitnemende verdiensten voor 
de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 
in het algemeen en de bevordering van de herinne
ring aan de Slag om Arnhem in al zijn aspecten, in 
het bijzonder, zoals het in de begeleidende oorkonde 
werd vermeld.
Chris van Roekel was als elf-jarige jongen in septem
ber 1944, tijdens de slag, getuige van de hevige gevech
ten in zijn woonplaats Oosterbeek. Tot op de huidige 
dag houdt hij zich intensief in woord en geschrift bezig 
met de geschiedenis van Operatie Market Garden. Hij 
schreef o.a. een paar boeken over deelaspecten van de 
Slag om Arnhem. Daar naast was hij tientallen jaren 
bestuurslid en voorzitter van de Vereniging Vrienden 
van het Airborne Museum en intensief betrokken bij 
de inrichting van tentoonstellingen in het Airborne 
Museum. Ook was hij vele jaren de persoonlijk bege
leider van de Britse leider van de jaarlijkse Airborne- 
herdenking in Oosterbeek, onder wie de generaals 
Hackett en Frost.

Kern van de inzet van Chris van Roekel, die hoofd
onderwijzer van beroep was, was om het verhaal 
van september 1944, bij volgende generaties te laten 
voortleven. Hiervoor creëerde hij al in de jaren ’80 
een opmerkelijk scholenproject, dat vele jaren werd 
ondersteund door het Airborne Museum en de Vrien- 
den-vereniging.
Het bestuur en de leden van de Vereniging Vrienden 
van het Airborne Museum, zowel in Nederland als in 
Groot Brittannië, wensen Chris geluk met zijn benoe
ming tot Ere-voorzitter. (Ben Kolster, Voorzitter WAM)

Gerard Gijsbertsen geridderd
Burgemeester Cees van der Knaap van Ede 
heeft vrijdag 27 april in De Reehorst in Ede aan 
25 inwoners van de gemeente Ede een Konink
lijke onderscheiding uitgereikt. Dit gebeurde tij
dens de jaarlijkse ‘lintjesregen’, bij gelegenheid 
van de viering van Koninginnedag op 30 april. 
Eén van de gedecoreerde Edenaren is Gerard 
Gijsbertsen, bestuurslid van de Vereniging Vrien-
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Extra lezing op 
zondagmiddag 10 juni a s.
Op zondagmiddag 10 juni 2012 geeft Dr. Martin Watts, 
lid van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum, een lezing in het Airbome Museum getiteld, 
‘Operation Market Garden, Strategie Masterstroke or Battle 
of the Egos?’ (Operatie Market Garden, Strategische 
meesterzet of strijd tussen de ego’s). Watts gaat hier
bij in op de vraag in hoeverre rivaliteit tussen hoge 
geallieerde militairen en hun persoonlijke ambities 
een rol hebben gespeeld bij het uiteindelijk mislukken 
van Operatie Market Garden.
De lezing begint om 14.00 en wordt gehouden in het 
Engels. De toegang is voor leden van de WAM, op 
vertoon van een geldig lidmaatschapskaart, gratis. 
Andere belangstellenden betalen de toegangsprijs 
voor het museum.
Martin Watts is historicus, management consultant 
en freelance journalist. Op historisch gebied gaat 
zijn interesse voornamelijk uit naar de Slag bij leper 
(WO 1), D Day, Airborne operaties en speciaal de ope
ratie Market Garden. Martin is ook battlefield tour guide. 
Aanbevolen lectuur: 'Arnhem, Myth and Reality’ door 
Sebastian Ritchie.
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den van het Airborne Museum Oosterbeek. 
In zijn korte toespraak tot Gerard zei burgemeester Van 
der Knaap het volgende: ‘De heer Gijsbertsen is vanaf 
1982 werkzaam als officier bij de Verbindingsdienst 
van de Koninklijke Landmacht. Hij heeft deelgenomen 
aan internationale uitzendingen naar Bosnië in 1993 
en Afghanistan in 2006/2007. Daarnaast heeft hij zich 
als vrijwilliger ingezet voor de samenleving. Hij was 
20 jaar leidinggevende bij Scouting Pieter Maritz in Ede. 
Hij doet onderzoek naar het garnizoensleven in Ede, 
naar militaire en semi-militaire gegevens uit deTWee- 
de Wereldoorlog en naar de Airborne-herdenkingen. 
Hij heeft bijgedragen aan twee historische cahiers, 
verzorgt lezingen op scholen over de Tweede 
Wereldoorlog en organiseert tentoonstellingen. 
Hij is nauw betrokken bij de organisatie van mili
taire evenementen in Ede. Bij 'Ede 100 jaar Gar
nizoen’ was hij hoofdorganisator van het défilé. 
Daarnaast is de heer Gijsbertsen ook bestuurslid van 
de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum in 
Oosterbeek, Het is om die redenen dat Hare Majesteit 
de Koningin heeft goedgevonden u meneer Gijsbert
sen te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau met de Zwaarden’. Het bestuur en de leden 
van de WAM feliciteren Gerard hartelijk met deze 
welverdiende onderscheiding!

Verzending Nieuwsbrief
In de vorige Nieuwsbrief meldden wij dat dat WAM 
met ingang van nummer 125 is overgegaan op een 
nieuw systeem van verpakking en verzending. Helaas 
is daarbij het nodige mis gegaan, waardoor een aantal 
leden de Nieuwsbrief niet of te laat hebben ontvan
gen. Wij hopen dat dit technische probleem inmiddels 
is opgelost en bieden u alsnog onze excuses aan voor 
de opgetreden vertraging.

Gerrit Pijpers schrijft boek over 
het 11e Parachutisten Bataljon
Op zaterdagmiddag 28 april jl. werd in boekhandel 
Plantage Meijer & Siegers in Oosterbeek het nieuwe 
boek over het 11e Parachutisten Bataljon ‘Arnhem 
Their Final Battle, The llth Parachute Batallion 1943- 
2944’ gepresenteerd. Eerder die dag was door de 
Vereniging Vrienden van het Airborne Museum een 
battlefield tour gehouden door het gebied waar 
het 11e bataljon tijdens de Slag om Arnhem had 
gevochten. Auteur Gerrit Pijpers en Niall Cherry 
hadden de deelnemers meegenomen naar een aantal 
plaatsen, die ook in het boek worden beschreven.
Na afloop van de battlefield tour kon men het boek 
laten signeren. Hiervoor was veel belangstelling, mede 
omdat ook de 91-jarige veteraan Pat Gorman hierbij 
aanwezig was.
Gerrit heeft ruim tien jaar aan dit boek gewerkt. Over 
het 11e bataljon was nooit eerder een boek geschre
ven en zoals Gerrit Pijpers dat zei: ik ben erg blij dat 
ik heel veel mannen een gezicht heb kunnen geven’’. 
Het idee om iets te schrijven over dit bataljon ontstond 
geleidelijk. Vanaf 1975 was veteraan George Gatland, 
die bij het 11e Bataljon had gediend, jaarlijks te gast in 
huize Pijpers in de maand september tijdens de her
denkingen rond de Slag om Arnhem, ’s Avonds vertel
de Gatland dan over zijn militaire loopbaan, die op zijn 
14e begon als junior en eindigde na de oorlog. Gerrit 
Pijpers, die zelf beroepsmilitair bij de Koninklijke 
Luchtmacht is, noteerde deze interessante verhalen. 
Het jaar nadat George Gatland overleed (1989) werd 
Pijpers uitgezonden naar Bosnië, waar hij zeven 
maanden heeft gezeten. In die periode kwam hij 
anderhalve week naar huis en in die tijd heeft hij 
alle verhalen uitgetypt. Hoewel hij gegrepen werd 
door het verhaal realiseerde hij zich dat er nog heel 
wat hiaten waren en veel puzzelstukjes ontbraken. 
Daarom wendde Pijpers zich tot de Arnhem Veterans

Op zaterdag 28 april 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.

Op 27 april ontving Gerard Gijsbertsen (links) een Konink
lijke Onderscheiding uit handen van Burgemeester Cees 
van der Knaap van Ede. Hij is nu Ridder in de orde van 
Oranje Nassau met Zwaarden.
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De Nederlandse commando Gobetz van No 2 (DutchjTroop).

De foto van een commando 
achter Hartenstein
In het vorige nummer van de Nieuwsbrief stond 
een foto (een film-still) die afkomstig is uit één 
van de opnamen die tijdens de slag om Arnhem 
door de cameramannen van de AFPU gemaakt 
zijn. Verschillende leden vroegen ons wie deze 
commando was.
Toen ik in de ’70 jaren de foto van Robert Voskuil 
kreeg, zag ik dat de militair rechts een commando 
embleem droeg. Omdat er alleen Nederlandse com
mando’s bij Arnhem zijn geweest, moest het er een 
zijn van No 2 (Dutch) Troop. In die tijd leefden er nog 
verschillende commando’s die in de oorlog hadden 
gevochten. Navraag met de foto leverde al gauw resul
taat op. Er was er maar één die zijn baret zo droeg en 
dat was Herman Comelis Gobetz.
Gobetz werd op 1 februari 1924 geboren in Amsterdam. 
Zijn ouders werkten in Zuid-Afrika. Op 15 mei 1942 
komt hij in dienst als dienstplichtige, waarna hij in 
Achnacarry in Schotland de commando cursus volgt. 
Hij wordt dan ingedeeld bij No 2 (Dutch) Troop van 
No 10 (Inter Allied) Commando. Op 15 december 1943 
wordt hij met No 2 TYoop overgeplaatst naar India om 
deel te nemen aan acties op Sumatra. Deze gaan ech
ter niet door. Op 15 augustus 1944 is de Troop weer in 
Engeland. Na een verlofperiode wordt Gobetz met elf 
andere Nederlandse commando's toegevoegd aan de 
le Britse Airborne Divisie om uiteindelijk bij Arnhem 
te landen. Bij welke eenheid hij was ingedeeld is niet 
bekend. Wel blijkt uit de filmbeelden dat hij bemoei
enissen heeft met Nederlanders, die de Britten onder
steunen. Kapitein Leo Heaps schrijft in zijn boek 
‘Escapefrom Arnhem' dat hij op 21 september 1944 met 
commando-luitenant Martin Knottenbelt, Gobetz als 
tolk en een Nederlander naar de Rijn gaat om contact

enthousiast. En dat is het! Het in het Engels geschre
ven boek is mooi uitgegeven door R.N. Sigmond 
Publishing, met veel foto's en goed kaartwerk en 
leest prettig. Het boek telt 208 pagina’s en kost € 39,90. 
(Okko Luursema)

Club om achter de namen te komen van mensen die 
bij het 11e Bataljon hadden gezeten. Van de 40 vetera
nen, die hij aanschreef, reageerden er 30. De verhalen 
van deze mannen zijn opgenomen in het boek. Ook 
het dagboekje van luitenant Eric Blackwood over alle 
activiteiten van het bataljon zat daarbij. Zo kon Pijpers 
er een compleet verhaal van maken. Vervolgens 
redigeerde de Ierse auteur David Truesdale de tekst 
en bracht er nog meer lijn in, waardoor het boek 
begrijpelijk is voor een breed publiek. Elders in deze 
Nieuwsbrief staat een recensie over deze uitgave.

‘Arnhem Their Final Battle,
The 11th Parachute Battalion. 1943-1944'
Het llth Parachute Battalion vormt samen met het 
10e en 156e Parachute Battalion de 4e Parachute Brigade 
onder commando van Brigadier Shan Hackett. Op 
14 september 1943 wordt de met enkele pelotons ver
sterkte A-Compagnie van het nieuwe bataljon met 200 
man op het Griekse eiland Kos gedropt. De 4000 man 
sterke Italiaanse troepen geven zich over. Tien dagen 
later is het verkleinde bataljon terug in Palestina. 
Begin 1944 is het bataljon in de Midlands, waar inten
sieve parachutetraining en brigadeoefeningen volgen. 
Actie in noordwest Europa wordt verwacht, maar 
inzet op D-Day gaat aan de brigade voorbij. Begin juli 
wordt luitenant-kolonel G.H. Lea bataljonscomman
dant. Op 17 september 1944 begint de Operatie Market 
Garden. Op 18 september springt het bataljon op de 
Ginkelse heide bij Ede. Het bataljon krijgt direct bevel 
naar Arnhem te gaan om de le en 3e Parachutisten 
Bataljons te helpen bij de brug te komen. Tegen mid
dernacht is het bataljon eindelijk in Arnhem. Daar 
is ook het 2e Bataljon South Staffordshires ter verster
king aangekomen. De vier bataljons proberen vrij
wel de hele nacht via Onder- en Bovenlangs het 2e 
Parachutisten Bataljon bij de brug te bereiken. Het 11e 
bataljon komt niet verder dan Villa Rhijnstein ten oos
ten van het St. Elizabeths Gasthuis. Teruggetrokken 
op Lombok gaat de strijd verder. De bataljonscom
mandant raakt gewond en wordt gevangengenomen. 
Laat in de middag van 19 september trekken de vier 
gedecimeerde bataljons terug op Oosterbeek-Laag.
Wij volgen de gevechten van de rest van het bataljon 
rond de Acacialaan, de Weverstraat en de Oude Kerk 
en de belevenissen van de gewonden in Schoonoord. 
Bij de evacuatie lukt het twee officieren en 75 man de 
Rijn over te steken. Wij volgen de gevangengenomen 
para's in Limburg a/d Lahn, Fallingbostel en Sagan en 
bij de mars naar Bad Ab. Na terugkeer in Engeland 
worden het 3e en 11e Parachutisten Bataljon samen
gevoegd onder commando van luitenant-kolonel 
Dicky Lonsdale. Het 11e bestaat niet meer.
Een twaalftal bijlagen vertellen meer over een vijftal 
opvallende mannen, waaronder Lea en Lonsdale, de 
Airbome-herdenkingen, de slagorde, onderscheidin
gen, de lijst van deelnemers aan de Slag en de Roll 
of Honour.
De auteurs Gerrit Pijpers en David Truesdale heb
ben veel en grondig onderzoek gedaan. Persoonlijke 
belevenissen geven een goed inzicht in de gebeurte
nissen. Generaal-majoor). Shaw noemt in zijn voor
woord het boek een ‘must read' voor de Market Garden-



Company Sergeant Major Reginald John Philp.

4 Company Sergeant Major Reginald John 
Philp op 17 februari 2012 overleden
De meeste lezers zal de naam Philp niets zeggen. 
Hij was geen Airborne militair, maar een 'gewone’ 
Company Sergeant Major van een gewone infanterie 
eenheid, de B compagnie van het 5e bataljon Duke of 
Cornwall’s Light Infantry, ingedeeld bij de 43e (Wessex) 
Infanterie Divisie. Op 22 september 1944 kreeg het 
bataljon, dat zich in Oosterhout in de Betuwe bevond, 
opdracht om met twee DUKW’s de le Airborne 
divisie in Oosterbeek te bevoorraden. Tegen de 
avond vertrok de eenheid in twee colonnes richting 
Driel. De voorste met de A en de D compagnie op 
tanks van de 4/5 Dragoon Guards. De tweede colonne 
met de C en de B compagnie in wielvoertuigen 
en met twee DUKW’s met voorraden. Ze hadden 
maar een uur voor het donker zou worden dus 
haast was geboden. Toen de eerste tanks Driel 
naderden werd de rupsband van de voorste tank 
door een Poolse antitank-mijn vernield. De rest van

te zoeken met de Polen. Gobetz blijft aan de noor
doever achter, waar hij later krijgsgevangen gemaakt 
wordt. Echter, in de documenten van Gobetz staat dat 
hij op 20 september krijgsgevangen gemaakt werd, 
dus voordat de Polen op 21 september bij Driel landen. 
Later, als Heaps zelf krijgsgevangen is, ontmoet hij 
Gobetz weer in het kamp Stroe. In Duitsland wordt 
Gobetz herenigd met twee andere commando’s, die 
ook gevangen gemaakt zijn, Beekmeijer en Gubbels. 
Uiteindelijk komen ze in Dresden, waar ze half febru
ari 1945 tijden de bombardementen ontsnappen. 
Vlakbij de Tsjechische grens worden ze weer gepakt. 
Op 22 april ontsnappen ze nogmaals, nu met meer 
succes. Na een tocht van ongeveer 9 dagen bereiken ze 
bij Wittgensdorf, vlak bij Chemnitz, de Amerikaanse 
linies. Op dinsdag 15 mei 1945 melden ze zich terug 
in Engeland. Daar blijkt dat Gobetz inmiddels tot kor
poraal bevorderd is.
Gobetz woont nu weer in Zuid-Afrika. In 1994 bezocht 
hij Oosterbeek, waar Aad Groeneweg hem nog ont
moet heeft. Tijdens de afgelopen herdenking van het 
70-jarig bestaan van het Korps Commandotroepen in 
Roosendaal zou hij, als laatste overlevende van No 2 
(Dutch) Troop, eregast zijn, maar zijn gezondheid liet 
een dergelijke reis niet meer toe.
N.B. In het boek 'Operation Marfeet Garden, Then and Nota’, 
in 2002 uitgegeven door After the Battle staat op pagina 
437 de betreffende foto afgedrukt met de naam Bakhuis 
Rozeboom. Dit moet dus zijn Gobetz. (Wybo Boersma)
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de colonne kwam ongeschonden in Driel aan. Over 
15 mijl hadden ze maar 30 minuten gedaan. Met het 
tweede deel van de colonne ging het mis. Een Britse 
motorrijder meldde in Driel dat op de kruising van 
de weg van Valburg naar Eist Duitse tanks waren 
gezien. CSM Philp reed met zijn brengun-carrier tegen 
één van de Duitse Tiger tanks aan. Hij schoot de 
tankcommandant dood en ging 600 meter terug, 
waar hij met zijn compagnies-commandant een 
hinderlaag opzette. De eerste Duitse Tigertank die 
aankwam werd met PIAT granaten uitgeschakeld, 
evenals een tweede. Een derde Tiger, die wilde 
omkeren, onderging hetzelfde lot. 1\vee volgende 
Tigers raakten van de weg en werden door Philp, die 
handgranaten in de koepel wierp, vernield. Voor zijn 
actie werd Philp onderscheiden met Distinguished 
Conduct Medal.
En natuurlijk wordt tijdens battlefield tours in de 
Betuwe de wegkruising bezocht, waar bovenstaande 
gebeurtenissen zich in 1944 hebben afgespeeld. 
(Wybo Boersma)
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Dochter van Generaal Urquhart 
houdt lezing over haar vader
Op zaterdag 13 oktober zal Judy Urquhart een lezing 
geven over haar vader, Generaal R.E. Urquhart, in sep
tember 1944 commandant van de First British Airborne 
Division. De lezing, die wordt geïllustreerd met foto's, is 
getiteld 'The Road to Arnhem’. Judy zal vertellen over 
het leven en de loopbaan van haar vader en over erva
ringen, die mogelijk invloed hebben gehad op bepaalde 
beslissingen, die hij nam tijdens de Slag om Arnhem. 
De lezing is in het Engels en wordt gehouden in 
de Concertzaal in Oosterbeek. Aanvang: 13.30 uur 
(dit tijdstip wijkt af van onze ‘normale’ aanvangstijd, 
14.00 uur!). De zaal is open om 13.00 uur en de middag 
eindigt om ca. 15.00 uur.Toegang: gratis voor leden van 
de WAM en de Fellowship; niet-leden betalen 5 Euro.

Lezing over de rol van de Glider Pilots 
tijdens de Slag om Arnhem
Op 17 november a.s. houdt Luuk Buist een lezing over 
de rol van de Glider Pilots tijdens de Slag om Arnhem. 
Deze piloten vlogen niet alleen de zweefvliegtuigen 
naar Amhem, maar speelden ook een belangrijke rol 
bij de gevechten in Amhem en Oosterbeek.
Luuk is dè expert op dit onderwerp en in 2009 
publiceerde hij, samen met Majoor Mike Peters van 
het Britse Army Air Corps, het boek 'Glider Pilots at 
Amhem’. Dit standaardwerk werd uitgegeven door 
Pen & Sword in het Verenigd Koninkrijk. Luuk houdt 
zijn lezing, die hij illustreert met een groot aantal 
foto’s, in de Concertzaal in Oosterbeek.
Aanvang: 14.00 uur. De zaal is open om 13.30 uur. 
Leden van de WAM en de Fellowship hebben gratis 
toegang. Niet-leden betalen 5 Euro.
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Het Airborne Museum 
zoekt verhalen van burgers
In september van dit jaar is men bij het Airborne 
Museum in Oosterbeek begonnen met het project 
‘burgerparticipatie’. Het doel van dit project, dat de 
naam ‘Airborne Memories’ heeft gekregen, is het ver
zamelen van verhalen van burgers over hun beleve
nissen tijdens en ook na de Slag om Amhem. In het 
museum heeft altijd de nadruk gelegen op de militaire 
kant van de Slag om Amhem, maar volgens museum
directeur Jan Hovers wordt het nu tijd om ook meer 
aandacht te besteden aan de ervaringen van de bur
gerbevolking. Daarbij gaat het niet alleen om de ingrij
pende ervaringen tijdens de Slag. Juist ook de periode 
erna vindt men bij het museum belangrijk. Hovers: 
'De evacuatie, de zorgen om het lot van familieleden 
en vrienden, de angsten over het oorlogsgeweld, de 
emoties bij de terugkeer in het verwoeste gebied en 
het leven tijdens de wederopbouwperiode. Welke 
impact hadden die ervaringen op individuele men
sen, die probeerden een zo normaal mogelijk leven te 
leiden? Hoe heeft het hun leven beïnvloed, ook wat 
betreft hun normen en waarden, hoe stonden ze in 
het leven en hoe heeft die periode de opvoeding van 
hun kinderen beïnvloed? En wat hebben de oorlogser
varingen van ouders betekend voor hun kinderen en 
kleinkinderen? Als historisch museum willen wij alle 
aspecten van de Slag om Arnhem in kaart brengen.’
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17 september 1944. Generaal R.E. Urquhart, commandant 
van de Ist British Airborne Division, wacht op vliegveld 
Fairford op het moment dat hij in een Horsa glider zal 
stappen om te vertrekken naar Nederland.
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Bij dit project zal nauw worden samengewerkt met 
de welzijnsorganisatie 'Solidez’. Die gaat op zoek 
naar vrijwilligers om de verhalen van burgers op 
te tekenen. Die vrijwilligers krijgen een training, 
waarin ze leren interviewen en te herkennen wat 
er interessant is voor het museum om te weten. 
Ook krijgen ze een training voor het schrijven op 
het web. Begonnen wordt in de zes dorpen van de 
gemeente Renkum. Daarna wordt het project uitge
breid naar omliggende gemeenten als Arnhem en Ede. 
De verhalen zullen worden gebruikt in een grote ten
toonstelling in september 2014, wanneer het zeventig 
jaar geleden is dat de Slag om Arnhem plaats vond. 
Op die expositie in het Airborne Museum zullen de 
oorlogsbelevenissen van de gewone mensen uit de 
regio centraal staan. De verhalen zullen ook te lezen 
zijn op de website van het Airborne Museum. Op de 
site kan iedereen reageren op de verhalen en eigen 
ervaringen toevoegen. Binnenkort komt er ook een 
speciale website in de lucht: airbornememories.nl. 
Mensen die verhalen willen optekenen én mensen die 
een verhaal te vertellen hebben, kunnen mailen naar 
info@airbomememories.nl.

Schoonmaakactie vijver 
levert bijzondere vondsten op
In het kader van het herstel van de beken en de vijvers 
in de gemeente Renkum is ook de grote vijver onder
aan de Van Borsselenweg in Oosterbeek, vlakbij het 
kruispunt met de Benedendorpsweg en de Veerweg 
uitgebaggerd. Voordat het eigenlijke baggeren begon, 
heeft een gespecialiseerd bedrijf de vijver onderzocht 
op de aanwezigheid van explosieven. Daarbij kwamen 
zoals verwacht de nodige granaten en andere soorten 
munitie uit de modder tevoorschijn, evenals onder
delen van wapens en een Britse parachutistenhelm. 
Maar er kwamen ook voorwerpen tevoorschijn uit 
andere perioden, zoals kluisjes, geldkistjes en frames 
van bromfietsen.
Een aantal voorwerpen uit de Slag om Arnhem is korte 
tijd tentoongesteld geweest in het Airborne Museum. 
De voorwerpen bevonden zich daar in een doorzichtige 
bak met water. Dit was nodig om ze te beschermen 
tegen de invloed van zuurstof. Helaas kon deze metho
de van exposeren slechts kort worden toegepast.
Bijzonder was de vondst in de vijver van een aantal 
8-millimeter filmpjes in een 17e eeuws kistje.In een 
laboratorium werden die filmpjes schoongemaakt, 
waarbij het bleek dat het ging om vakantiefilmpjes uit 
de eerste helft van de jaren zestig van de vorige eeuw. 
Bij het Airborne Museum wilde men graag weten wie 
er op deze filmpjes zichtbaar waren en daarom wer
den wat stukjes vertoond op TV Gelderland. Helaas 
werd hierover geen duidelijkheid verkregen, maar wel 
meldde zich (anoniem) iemand, die verklaarde dat hij 
jaren geleden het betreffende kistje bij een inbraak 
had buitgemaakt en het vervolgens in de vijver had 
gegooid!

Paul Tirion ontvangt erepenning 
van de gemeente Renkum
Het was voor Paul Tirion een volledige verrassing toen 
hij tijdens een bijeenkomst in het Airborne Museum 
op vrijdagavond 10 augustus van burgemeester Jean 
Paul Gebben de erepenning van de gemeente Renkum 
kreeg uitgereikt. Die penning is Paul toekend voor al 
het werk dat hij doet voor verschillende sportvereni
gingen, stichtingen en instellingen in de gemeente. 
Paul Tirion, die Penningmeester is van de Stichting 
Airborne Museum, heeft ook een belangrijke rol 
gespeeld bij de totstandkoming van het vernieuwde 
museum. Voor dit project benaderde hij sponsors en 
bedrijven en vroeg hij subsidie aan. Daardoor kon de 
zaak financieel sluitend worden gemaakt. Tijdens de 
verbouwing en vergroting van het museum was hij 
coördinator renovatie en innovatie.

Momenteel is hij voorzitter van de regionale stich
ting ‘Airbome Feelings’ en zit hij in de werkgroep die 
zich bezighoudt met het plaatsen van ‘luisterkeien’ 
op locaties, die een belangrijke rol hebben gespeeld 
in de Tweede Wereldoorlog.

Oorlogsfoto’s langs de route 
van de Airborne Wandeltocht
Op verzoek van de Politie Sport Vereniging in 
Oosterbeek zijn in september 2011 voor het eerst op 
een aantal plaatsen langs de route van de Airborne 
Wandeltocht grote foto’s neergezet, waarop is te zien 
hoe die locatie er uitzag tijdens de Slag om Arnhem 
in september 1944 of na de Bevrijding in 1945. Dit 
is gedaan omdat veel wandelaars niet uit de regio 
Arnhem komen en zich vaak niet bewust zijn wat 
er zich in de oorlog allemaal heeft afgespeeld in het 
gebied waar ze doorheen lopen.
Een werkgroepje, bestaande uit Jan Hovers en Berry 
de Reus van het Airborne Museum en Robert Voskuil 
van de Vereniging Vrienden, keek welke foto's even
tueel geschikt waren om te gebruiken en maakte de 
uiteindelijke selectie.
Tijdens de Airborne Wandeltocht van 2011 bleek er 
veel belangstelling te zijn voor de grote foto's. Veel 
mensen stonden even stil om ze te bekijken. Daarom 
zijn ze ook bij afgelopen Airborne Wandeltocht, die 
op 1 september 2012 werd gehouden, opnieuw langs

Op 10 augustus ontving Paul Tirion (rechts) in het Air
borne Museum de erepenning van de gemeente Renkum 
uit handen van Burgemeester Gebben.
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de route gezet. De borden met de afbeeldingen ble
ven staan tot eind september, zodat ze ook tijdens de 
Airborne herdenking konden worden bekeken.
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Presentatie tweede deel 
van het beeldverhaal over 
Slag om Arnhem
Donderdag 23 augustus vond in het Airborne 
Museum de presentatie plaats van het twee
de deel van het beeldverhaal over de Slag om 
Arnhem, getiteld 'Slag om Arnhem, septem
ber 1944, Een historisch beeldverhaal, Deel 
2: 'Hotel Hartenstein’. Vorige jaar verscheen 
het eerste deel uit deze serie, getiteld ‘De 
Brug'. Het eerste exemplaar werd aangebo
den aan de burgemeester Jean Paul Gebben 
van de gemeente Renkum. Ook dit nieuwe 
boek is gemaakt door Hennie Vaessen en Tine 
Bouwhuis in hun studio in Oosterbeek. In dit 
deel ‘Hotel Hartenstein’ worden de lotgevallen 
van militairen en burgers in en om Oosterbeek 
op indringende wijze in beeld gebracht.

Het maken van een dergelijk beeldverhaal of stripboek 
kost een jaar werk. Op basis van historische versla
gen en foto's wordt een script geschreven. De feiten 
worden gecontroleerd door mensen van het Airborne 
Museum en andere deskundigen.
De stripboeken zijn geen simpele plaatjesboeken. 
Studio Vaessen brengt de zaken op een realistische 
manier voor het voetlicht en neemt de lezers zeer seri
eus. De zaken worden niet fraaier weergegeven dan ze 
waren. Alle figuren spreken hun eigen taal: De Britten 
spreken Engels, de Duitsers Duits en de Nederlanders 
Nederlands. Dit versterkt de authenticiteit. De strip
boekenserie is bestemd voor lezers van 12 jaar en 
ouder. Er is ook een Engelstalige uitgave verschenen. 
Het stripboek ‘Hotel Hartenstein’ kost Euro 14,95 en 
is o.a. verkrijgbaar in het Airborne Museum. Zie ook 
: info www,graphicnovell944.com

De voorkant van 
het nieuwe strip- 

t boek over de Slag 
Xe om Arnhem.

Aan de Beneden-Weverstraat in Oosterbeek stond tijdens de Airbome 
Wandeltocht een van de borden met een grote foto van dezelfde locatie 
tijdens de Slag om Arnhem.
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"1 British Airborne Division 'Phantom'. 
Reporting the Battle for Arnhem 1944" 
Dit is het tweede boekje dat Asher C.J. Pirt heeft 
geschreven over rol van het GHQ Liaison Regiment, beter 
bekend onder de naam PHANTOM, tijdens de slag om 
Arnhem.
Volgens de schrijver is er al veel gezegd en geschre
ven over deze eenheid en is dit boekje het definitieve 
verslag. Hij vermeldt dat dit verslag gebaseerd is op 
war diaries, berichten-logboeken, brieven en een door

Aanvulling voor de Roll of Honour
In september vorig jaar verscheen de langverwach
te vijfde druk van de Roll of Honour van de Slag om 
Arnhem. In dit standaardwerk over de geallieerde mili
tairen die tijdens de gevechten in de septemberdagen 
van 1944 (of ten gevolge daarvan) in de regio Arnhem 
en elders het leven lieten, staan veel nieuwe gegevens 
in vergelijking met de vorige uitgave. De publicatie 
werd door de liefhebbers dan ook enthousiast begroet 
en we ontvingen ook opbouwende kritiek. Zo infor
meerde een van de Poolse lezers belangstellend naar 
het ontbreken van de naam van een TWeede Luitenant 
van de Ist Polish Independent Parachute Brigade Group. 
Bij het controleren daarvan kwam boven water dat de 
informatie over nog een Poolse officier in de gedrukte 
versie van het manuscript nergens terug te vinden 
was. Dit was des te merkwaardiger omdat beide man
nen wel degelijk vermeld worden in de concepttekst 
en in de eerste proef. Een van de vele medewerkers 
aan de totstandkoming van het boek haalde daarna 
per ongeluk een streep door de twee Polen, en nie
mand van de overige direct betrokkenen (Jan Hey, 
Philip Reinders en ondergetekende) viel dat kennelijk 
op. Hoe het ook zij, de desbetreffende parachutisten 
verdienen het uiteraard om wel degelijk genoemd 
te worden, en hun gegevens volgen dan ook hierna. 
Met dank aan Mateusz Mroz!
Brigade Headquarters - Kwatera Glowna:
24.9 KOLASINSKI, Tadeusz; Ppor.; 1907; age 36. Ppor. 
Kolasinski was killed during the Rhine Crossing from 
Driel to Oosterbeek on 24 September 1944. He was 
buried by local Air Raid Wardens in the Onder de 
Bomen General Cemetery at Renkum (map 39-28-13) 
in September/October 1944. Oosterbeek 25.B.11.
26.9 JAWORSKI, WadawJ.; Ppor.; 14818; age 31. Ppor. 
Jaworski was wounded during the Crossing of the 
river Rhine (from Driel to Oosterbeek) on the night of 
23 September 1944. He probably died the next day. FB in 
the garden of the Ter Horst family, Benedendorpsweg, 
map E.6. Oosterbeek 25.B.20.
(Geert Maassen)
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Frederic Kelly gemaakt interview met Neville Hay uit 
1967. Verder baseert hij zich op het in 1951 verschenen 
boek 'Phantom was there’ van Reginald Hills, die ove
rigens niet in Arnhem was. In de praktijk blijkt dit een 
zeer zwakke basis. Met voetnoten zijn wel de verschil
lende bronnen aangegeven.
In zijn eerste hoofdstuk geeft Pirt een beschrijving 
van de diensttijd van luitenant Neville Hay, comman
dant van de Ist British Airborne Phantom patrouille, 
die uit 5 man zou hebben bestaan. Behalve luite
nant N.A. Hay waren dat een onderofficier, George 
Hobkirk, en nog drie niet nader genoemde soldaten. 
In het in 1996 door de WAM uitgegeven naslagwerk 
'Who was Who during the Battle of Arnhem' staat 
dat ook kapitein J.P. Ashbury in Arnhem was. Dit is 
echter onjuist, want die landde bij Groesbeek binnen 
de Duitse linies en werd krijgsgevangen gemaakt. 
Volgens Martin Middlebrook in zijn boek 'Arnhem’ 
(1994) was de sterkte 10 man. De officiële sterkte 
van een ‘Phantom’ patrouille was in 1944: 1 officier, 
1 onderofficier en 8 of 10 manschappen, uitgerust met 
een jeep, 2 motorfietsen en soms een White scout. 
Hoofdstuk 1 van 416 bladzijden is voor een groot deel 
gebaseerd op het genoemde interview van Kelly en 
enkele documenten uit het War Office. In dit hoofdstuk 
wordt ook wat nader ingegaan op de gebruikte radioap
paratuur, de Wireless set no 22, maar dan met een extra 
versterker. Dat kan de Amplifer RF no 2 geweest zijn die 
ook bij de WS no. 19 gebruikt werd, maar daar wordt 
geen nader informatie over gegeven. Ook ontbreken er 
afbeeldingen van zowel de radio als de amplifier. Deze 
zouden een duidelijk beeld hebben kunnen geven. Ook 
het stukje over de gebruikte antennes is voor een leek 
onduidelijk. Zoals in de tekst staat is een tekening dui
delijker, maar die staat niet in het boekje afgedrukt. 
Overigens was daar niets bijzonders aan te zien, want 
het waren de gebruikelijke draad antennes.
Ook de reden waarom ‘Phantom’ tijdens de Slag om 
Arnhem wel verbinding had met Engeland en de rest 
van de divisie niet of nauwelijks, komt op de pagina’s 
14 en 15 niet uit de verf. Het volgende hoofdstuk, dat 
iets meer dan 2 bladzijden beslaat, gaat over de lan
ding en de daar opvolgende acties. De vermelding van 
een contact met twee Amerikaanse liaison officieren 
lijkt merkwaardig, want er waren geen Amerikaanse
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liaison officieren bij de le Britse Airborne Divisie. 
Misschien heeft hij de twee Amerikaanse officieren 
van de US Air Support Unit ontmoet?
Vervolgens wordt op twaalf bladzijden (met de nodi
ge lege ruimte) de inzet van ‘Phantom' bij het hoofd
kwartier Hartenstein beschreven. Ook hier weer voor
namelijk gebaseerd op het genoemde interview met 
Hay. Een nadere analyse van de tekst laat zien dat het 
eigenlijk een uitgewerkte beschrijving van het radio- 
logboek is, soms opgehangen aan het verhaal van 
Neville Nay. We komen nauwelijks iets nieuws tegen. 
Een vreemde indruk maakt het verhaal dat Neville Hay 
over de spoorbrug in Oosterbeek naar Hartenstein zou 
zijn gereden, waarbij hij langs de auto van de Duitse 
Generaal Kussin kwam, die gesneuveld op de achter
bank lag. Waarschijnlijk wordt bedoeld de spoorover- 
gang bij Wolfheze, want de Dreijenseweg was in Duitse 
handen. De evacuatie is een apart hoofdstuk van vier 
bladzijden. Het laatste hoofdstuk, de evaluatie, twee 
pagina’s groot, geeft geen nieuwe inzichten in het 
optreden van ‘Phantom’. Dat alle informatie van de 
le Airbome Divisie alleen via 'Phantom’ ging is onjuist. 
Als aanhangsel staan de berichten die ‘Phantom’ 
gezonden heeft vermeldt, maar die had u al eerder 
gelezen. Ze komen ook voor in het boek “Phantom" van 
Philip Warner uit 1982. Als aanhangsel B is een kaartje 
uit de National Archives met de locaties van de diverse 
radiostations in Park Hartenstein afgedrukt, waaruit 
de positie van Phantom af te lezen is. De overige afkor
tingen zijn voor een niet verbindingsman duister. Als 
afsluiting een postzegel groot fotootje van Neville Hay. 
Een deel van de informatie uit het boekje was al eer
der beschreven in het boekje van Pirt: “GHQ Liaison 
Regiment”. Als beide boekjes waren samengebundeld 
had dat een aantrekkelijker werk opgeleverd.
Het boekje telt 70 pagina’s, echter hiervan zijn 35 niet 
of nauwelijks beschreven. De relevante tekst bestaat 
dus uit 35 pagina’s, met gemiddeld 31 regels. Verwacht 
echter niet veel nieuws, maar voor iemand die alles 
over Arnhem wil lezen, is het aardig.
“1 British Airborne Division ‘Phantom’ Reporting the 
Battle for Arnhem 1944" door Asher C.J. Pirt werd uit
gegeven bij Walmer in 2011 (ISBN 978-1-4709-1321-2) 
De uitgave telt 70 pagina’s en kost ca. 7 Euro.
(Wybo Boersma)
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Overweldigende belangstelling voor 
de lezing van Judy Urquhart
Van 12 tot en met 14 oktober 2012 bezocht Judy 
Urquhart, dochter van Major-General R.E. Urquhart 
CB, DSO, Oosterbeek. Op vrijdagmiddag 12 oktober 
bracht zij een bezoek aan het Airbome Museum, waar 
zij werd rondgeleid door directeur Jan Hovers en door 
Wybo Boersma van de WAM. Journalisten van o.a. 
Radio- en TV Gelderland maakten van de gelegenheid 
gebruik om verslag te doen van haar bezoek. Ook de 
volgende dagen stond zij in de belangstelling van de 
Pers en er verscheen o.a. een groot artikel over haar 
in de krant 'De Gelderlander’.
Op zaterdagmiddag stond de lezing over haar vader 
gepland, die was georganiseerd door de WAM. Al 
vroeg stroomde de Concertzaal in Oosterbeek vol en 
het was duidelijk dat heel veel mensen waren afge
komen op deze bijzondere bijeenkomst.
In haar lezing 'The Road to Arnhem’ ging Judy in op 
de levensloop van haar vader, die werd geboren in 
1901 in een Schotse familie, als zoon van een arts. De
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8Eerste Wereldoorlog bepaalde zijn beroepskeuze. Hij 
verliet school in 1919 en volgde een officiersopleiding 
op Sandhurst, waarna hij in 1920 werd geplaatst bij de 
Highland Light Infantry. Dit was het begin van een lange 
en succesvolle militaire carrière, waarin hij de eerste 
20 jaar diende in het Verenigd Koninkrijk, in Malta 
en in India. In oktober 1940 keerde hij uit India terug 
naar Engeland, waarna hij in juni 1942 naar Egypte 
werd gezonden om deel te nemen aan de strijd in de 
woestijn van Noord-Afrika. Medio 1943 kreeg hij in 
de rang van Brigadier het bevel over de 231e ‘Malta’ 
Brigade voor de invasie van Sicilië.
Tijdens de strijd in Sicilië in 1943 onderscheidde 
Urquhart zich doordat hij situaties goed kon beoor
delen en in korte tijd gevechtsacties kon organiseren. 
Maar hij nam risico’s. Zowel in Noord-Afrika als in 
Sicilië werd hij, zoals hij later zelf schreef, regelma
tig geconfronteerd met onbetrouwbare radioappara
tuur. Daarom ging hij, wanneer de radiocommunicatie 
moeilijk bleek, vaak persoonlijk voorin de linies kijken 
hoe de strijd verliep. Maar toen hij dit later, tijdens 
de Slag om Arnhem, weer deed, raakte hij ingeslo
ten door de Duitsers en was hij 36 uur geïsoleerd van 
zijn troepen. Dat waren 36 kostbare uren. ‘Dit was zijn 
grootste fout’, aldus Judy.
Voor Urquhart was het een verrassing, toen hij in 
januari 1944 door Montgomery tot commandant van 
de le Britse Airbome Divisie werd benoemd. Hij had 
geen ervaring met het commando voeren over lucht
landingstroepen, maar tijdens de eerste helft van 1944 
maakte hij zich tijdens intensieve trainingsoefenin
gen vertrouwd met deze relatief nieuwe manier van 
het uitvoeren van militaire operaties.
Hoewel Urquhart na de oorlog in familiekring nau
welijks sprak over de Slag om Arnhem, bleef het, 
volgens Judy, een belangrijk deel van zijn leven. In 
1958 schreef Urquhart zijn eigen boek, dat verscheen 
onder de titel 'Arnhem’. De jaren daarna werd hij tal
loze malen geïnterviewd voor boeken, artikelen en 
documentaires over de Slag om Arnhem.
Bij zijn overlijden in 1988 erfde Judy zijn gehele per
soonlijke archief. De auteur John Baynes maakte bij 
het schrijven van zijn boek ‘Urquhart of Arnhem,The 
Life of Major General R E Urquhart CB, DSO’, dat ver
scheen in 1992, dankbaar gebruik van dit archief.
Maar pas na het overlijden van haar moeder in 2006,
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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.
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Herbegrafenis van soldaat van 
het Wiltshire Regiment
Bijna op de dag af 68 jaar nadat hij was gesneuveld, 
vond op 3 oktober 2012 op de Airbome Begraafplaats 
in Oosterbeek de herbegrafenis plaats van de stof
felijke resten van soldaat Lewis Curtis van het 5th 
Battalion, The Wiltshire Regiment. Dit gebeurde met mili
taire eer en in aanwezigheid van nabestaanden, een 
delegatie van het Britse Ministry ofDefence, een ere
wacht bestaande uit militairen van het 5th Battalion, 
The Rijles (de opvolgers van het Wiltshire Regiment), 
leden van de Regimental Association en belangstellen
den. Bij de groep was ook de 87-jarige veteraan Robert 
Purver, die zelf ook in het gebied van de Schuytgraaf 
had gevochten, in dezelfde compagnie als Curtis.
Lewis Curtis sneuvelde op 2 oktober 1944 in de 
Betuwe, tussen Eist en de Rijn, in de nasleep van de 
Arnhem operatie. Zijn eenheid maakte deel uit van 
de 43e Wessex Divisie, die tevergeefs had gepoogd 
de 1ste Airborne Divisie bij Oosterbeek te ontzet
ten. Zij kwamen, zoals we nu weten, helaas te laat, 
hoewel het 5th Battalion nog wel de belangrijke taak 
had om in de nacht van de terugtrekking van de 1ste 
Airborne Divisie een afleidingsmanoeuvre uit te voe
ren aan de Rijn, ter hoogte van Zetten. Zowel het 4e 
als het 5e bataljon van het Wiltshire Regiment speelden 
een belangrijke rol in het dicht houden van de oos
telijke flank van de corridor door de Betuwe, zodat 
de toegang tot Driel vanuit Nijmegen gewaarborgd

Soldaat Letuis Curtis uan het 
5th Battalion, The Wiltshire 
Regiment, die op 2 oktober 
1944 sneuvelde in het gebied 
van de SchuytgraaJ, ooste
lijk 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.
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was. Hierbij leden de Wiltshires zware verliezen. De 
stoffelijke resten van Lewis Curtis werden in 2003 
gevonden in het gebied waar wordt gebouwd aan de 
nieuwe Arnhemse wijk de Schuitgraaf, die is gelegen 
zuidelijk van de Rijn en oostelijk van het dorp Driel. 
Zijn veldgraf lag bij de voormalige boerderij De Laar. 
Dit deel van de Betuwe werd in december 1944 door 
de Duitsers onder water gezet. Daardoor werden bijna 
alle aanduidingen van veldgraven weggespoeld, zodat 
na de Bevrijding in 1945 veel stoffelijke overschotten 
van gesneuvelde militairen niet werden ontdekt.
Toen in 2003 het gebied werd onderzocht op achterge
laten explosieven, werd het veldgraf ontdekt en wer
den de stoffelijk resten geborgen door de Bergings-en 
Identificatie Dienst Koninklijke Landmacht (BIDKL). 
Na een langdurig onderzoek door de BIDKL, met aan 
het hoofd de adjudant Geert Jonker, kon het stoffelijk 
overschot uiteindelijk worden geïdentificeerd.
De dag voor de herbegrafenis nam Geert Jonker een 
groep, met daarbij de nabestaanden van Lewis Curtis, 
mee naar het gebied van de Schuytgraaf, om daar een 
korte battlefield tour te leiden en ze de locatie van 
Curtis’ voormalige veldgraf te wijzen. Zowel bij de 
plaats van het veldgraf, als bij het monument voor het 
Wiltshire Regiment in de Schuytgraaf werden bloemen 
gelegd. Aansluitend bezocht de groep het Airborne 
Museum in Oosterbeek.

toen het ouderlijk huis moest worden leeggemaakt, 
ging Judy zich zelf intensief verdiepen haar vaders 
archief. Ook bezocht zij mensen, die haar vader hadden 
gekend en waarmee hij had samengewerkt en reisde 
ze naar gebieden waar hij had gevochten.
Judy sprak tijdens haar lezing met veel genegenheid 
over haar vader. De bijzondere foto’s uit het familie
archief die zij toonde, gaven nog een extra dimensie 
aan haar verhaal.
Na afloop van de lezing kwamen veel mensen met 
haar praten en ook moest ze verschillende exempla
ren van haar vaders boek signeren.
De volgende dag, zondag 14 oktober, hadden Wybo 
Boersma en Robert Voskuil op haar verzoek een bat
tlefield tour georganiseerd. Daarbij werden vooral 
plaatsen bezocht waar zij tijdens eerdere officiële 
bezoeken, door gebrek aan tijd, nooit was geweest. 
Voor haar was één van de hoogtepunten van de tour 
een bezoek aan het terrein, oostelijk van boerderij ‘De 
Boschhoeve’, waar op 17 september 1944 de Horsa 
gliders van het Divisie Hoofdkwartier waren neer
gekomen. Dit kon worden geïllustreerd met behulp 
van grote luchtfoto’s, die op die dag waren gemaakt. 
Voor het eerst stond Judy op de plaats waar 68 jaar 
daarvoor haar vader was geland en waar voor hem 
de Slag om Arnhem echt was begonnen. Dat maakte 
veel indruk op haar.
Een bezoek aan de Airbome Begraafplaats in Ooster
beek op maandagochtend 15 oktober vormde het slot 
van een aantal drukke en emotionele dagen voor Judy 
Urquhart. De Vereniging Vrienden is haar erg dank
baar dat zij speciaal naar Nederland wilde komen om 
haar bijzondere lezing voor ons te houden.

Battlefield tour van de WAM 
trok veel deelnemers
Het is al enige jaren de gewoonte dat de Vereniging 
Vrienden op de zaterdag vóór de september her
denking een battlefield tour organiseert over het 
voormalige slagveld bij Arnhem. Deze tour, getiteld 
‘Sporen van de Slag om Arnhem’, is speciaal opgezet 
voor leden en niet leden, die niet zo bekend zijn in 
de omgeving van Arnhem en Oosterbeek. Er komen 
zoveel mogelijk facetten van de Slag om Arnhem aan 
bod. Dit jaar was de tour op zaterdag 15 september. 
Hoewel er altijd voldoende belangstelling is, was het 
aantal deelnemers deze keer wel bijzonder hoog, 
namelijk bijna 100! Daardoor hadden we twee bus- 
sen nodig en vier gidsen. Opvallend was dat ruim 60% 
van de deelnemers geen lid van de Vereniging was. 
Zij kwamen uit het hele land van Noord-Groningen 
tot Limburg en zelfs een aantal uit België. Deze grote 
belangstelling was waarschijnlijk mede te danken aan 
de actie ‘Gelegerd in Gelderland', die het afgelopen 
jaar veel publiciteit kreeg. De Vereniging heeft aan 
deze actie meegedaan met drie battlefield tours (de 
Grebbelinie, het 11e Bataljon en Sporen van de Slag
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Vergelijkbare programma's bestaan in Amerika en in 
Nederland en ook hiervoor is veel geld nodig.
Een van de manieren om fondsen bijeen brengt is het 
organiseren van Battlefield Tours voor mensen, die 
daarvoor een aanzienlijk bedrag over hebben, of die 
worden gesponsord door bijvoorbeeld grote bedrijven. 
Dit jaar was het mogelijk om deel te nemen aan ‘The 
2012 Arnhem Battlefield Tour’. Deze meerdaagse, door de 
Afghan TYust georganiseerde tour, stond onder leiding 
van Col (retd) John Waddy en Col (retd) Robert Kershaw. 
Voor de voorbereiding had Colonel Waddy o.a. de assis
tentie van de WAM-bestuursleden Gerard Gijsbertsen 
en Robert Voskuil ingeroepen om de route met veel zorg 
uit te stippelen en te verkennen. Dit was extra belang
rijk omdat de totale kolonne uit 15 grote voertuigen 
bestond. Deze kolonne moest op 20 en 21 september 
2012 via allerlei grote, maar ook kleine wegen door het 
voormalige gevechtsterrein bij Arnhem, in de Betuwe 
en in Nijmegen kunnen manoeuvreren.
Aan de tour nam ook een aantal Britse, Amerikaanse en 
Nederlandse oorlogsveteranen deel en de chauffeurs 
van de auto’s waren allen Afganistan-veteranen uit die 
drie landen. Op zaterdag 22 september waren de deel
nemers aanwezig bij de paradropping op de Ginkelse 
Heide en op zondag 23 september nam de groep deel 
aan de herdenking op de Airbome Begraafplaats.

Vereniging Vrienden sponsort Dakota 
vlucht voor twee Arnhem-veteranen
Op 21 september 2012, hebben drie veteranen, waarvan 
twee van de Slag om Arnhem, Harold Padfield en Tom 
Carpenter, een vlucht gemaakt met een Dakota boven 
Arnhem en omgeving. Tijdens de vlucht, die werd uitge
voerd voor de Parachute Group Holland (PGH), sprong een 
aantal parachutisten uit het toestel boven de in sep
tember 1944 gebruikte landingsterreinen bij Wolfheze. 
De kosten van het meevliegen van de Britse vetera
nen werden gesponsord door de Vereniging Vrienden 
van het Airbome Museum. Siebe Postma van de PGH 
schreef ons na afloop: 'Als ik Harold Padfield citeer, 
vond hij het in één woord “Marvellous”. De veteranen 
waren soms zichtbaar geroerd, en erg dankbaar dat ze 
deze vlucht konden meemaken. De sprong, die tijdens 
de vlucht plaats vond boven Wolfheze, is succesvol
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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 Luchtmachtj, Gerard 
Gijsbertsen (WAM), Bob Kershaw en John Waddy.

Arnhem) en was zowel bij de opening in Bronbeek 
(Arnhem) als bij de sluiting (op de Ginkelse heide) met 
een gezamenlijke stand met de International Guild of 
Battlefield Guides aanwezig. Door deze evenementen 
heeft de WAM weer meer bekendheid gekregen, het
geen zich hopelijk vertaald in nieuwe leden. Met dank 
aan de gidsen Gerard Gijsbertsen, Jaap Korsloot en 
Eugène Wijnhoud. (Wybo Boersma)

Stoffelijk overschot van militair 
gevonden op de Ginkelse Heide
Op 16 september 2012 heeft een 55-jarige inwoner 
van Ede op de Ginkelse Heide de stoffelijke resten 
gevonden van een Britse militair. Hij was met zijn 
metaaldetector aan het zoeken op een plek, op ca. 
500 meter van de schaapskooi. Toen de detector aan
gaf dat er metaal in de grond zat, begon hij te graven. 
Op ongeveer 75 cm diepte vond hij een Britse veldfles 
en wat gespen. Vervolgens stuitte hij op menselijke 
botten en een schedel. Daarbij lagen wat persoonlijke 
attributen en een Mills-handgranaat. Direct werden 
de overheidsinstanties, waaronder de politie, gebeld. 
Hoewel de Edenaar in overtreding was, door met een 
metaaldetector te zoeken in een gebied waar dat offi
cieel verboden is, heeft de politie, omdat de vondst 
zo belangrijk is, afgezien van een proces verbaal. Wel 
kreeg de man een berisping. Het veldgraf werd vervol
gens weer toegedekt met aarde.
Op maandag 17 september arriveerden de mensen 
van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke 
Landmacht (BIDKL). Zij begonnen het stoffelijk over
schot voorzichtig uit te graven. Daarbij kwamen onder 
meer delen van zijn onderbenen met de schoenen 
naar boven, evenals vrijwel het gehele gebit. Ook werd 
een fosforgranaat en een morfinespuit gevonden. De 
BIDKL gaat er van uit dat de militair behoorde bij de 4e 
Parachutisten Brigade, die op 18 september afsprong 
boven de Ginkelse Heide. Wanneer het proces van 
identificatie tot resultaat heeft geleid, zullen we dat 
vermelden in de Nieuwsbrief.

De '2012 Arnhem Battlefield Tour' 
was groot succes
Sinds 15 maart 2007 bestaat in het Verenigd Konink
rijk de Afghanistan Trust, ook wel Afghan Trust 
genoemd. Deze is in het leven geroepen om hulp 
te bieden aan militairen van het Parachute Regiment, 
die tijdens hun inzet in Afganistan zijn gewond. Ook 
families van daar gewonde of gesneuvelde militai
ren kunnen een beroep doen op deze organisatie. 
De A/ghan Trust kan bijvoorbeeld helpen bij revali- 
datieprogramma's voor gewonde militairen en bij 
(aangepaste) huisvesting. Ook kan de organisatie 
bijdragen aan de reiskosten van familie, die bijvoor
beeld hun gewonde zoon willen bezoeken of die een 
herdenkingsbijeenkomst voor een gesneuveld fami
lielid willen bijwonen. Het Britse Parachute Regiment 
betreurt op dit moment 24 in Afganistan gesneuvelde 
militairen. Daarnaast zijn er ongeveer 150 militai
ren, die zodanig gewond zijn geraakt dat zij het leger 
moesten verlaten. De A/ghan Trust helpt hen bij het 
vinden van ander werk en het opbouwen van een 
nieuw leven in de burgermaatschappij.
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Johan Snoek overleden
Wij kregen het bericht dat op 31 augustus 2012 Johan 
Snoek is overleden. Hoewel zijn naam niet direct voor 
iedereen bekend zal klinken, zal hij door anderen 
altijd in verband worden gebracht met Brigadier Shan 
Hackett, de commandant van de 4e Parachutisten 
Brigade. Zoals velen weten, werd Brigadier Hackett 
zwaar gewond gedurende de gevechten in de Perimeter 
in Oosterbeek. Hij werd naar het St Elisabeth’s Gasthuis 
in Arnhem gebracht, waar hij werd geopereerd door 
dokter Lipmann Kessel van de 16th Parachute Field 
Ambulance. Deze operatie redde ongetwijfeld zijn 
leven. Ongeveer een week later werd Hackett 'ontvoerd’ 
door het Arnhemse Verzet en met een auto naar Ede 
gebracht. Hij verborg zich daarophet adres Torenstraat 
5, het huis van de drie zusters De Nooij. Op 1 oktober 
kwam daar nog een vierde zuster bij, mevrouw Rie 
Snoek-de Nooij uit Renkum met haar zoon Johan en 
haar dochter Marie. Hackett was nog steeds erg ziek 
en moest in bed blijven. Pas na een paar dagen mocht 
Johan hem bezoeken. Hackett beschreef hem later als 
‘a tall fair young man with a long face’. Op dat moment 
was Johan 24 jaar oud. Het zou nog een paar maanden 
duren voordat Hackett sterk genoeg was om serieus na 
te denken over een ontsnapping naar geallieerd gebied. 
Het eerste idee was om bij Renkum de rivier over te ste
ken, maar dit plan werd verlaten. Johan stelde voor om 
te proberen via Sliedrecht te ontsnappen. Hackett ging 
hiermee akkoord en Johan vertelde later: 'Toen we eind 
januari begonnen aan onze gevaarlijke fietstocht naar 
Sliedrecht, had Hackett gezegd dat ik de leiding had. Ik 
had echter nooit in dat soort termen gedacht. We doen 
het toch samen, lachte ik. Ik had niet het idee dat ik 
boven hem stond, maar aan de andere kant wilde ik 
niet dat hij boven mij stond. Gedurende de reis accep
teerde hij altijd mijn voorstellen en was zeer positief 
Waarom was dit gebied uitgekozen? Johan was gebo
ren in Gorkum. Hij had daar nog familie en hij had 
kontakten in het lokale Verzet. In februari 1945 hielp 
Johan mee om Brigadier Hackett met behulp van een 
kano dwars door de Biesbosch naar geallieerd gebied 
te brengen.
Na de oorlog werd Johan voorgedragen voor een van 
de 'Verzetsmedailles', zoals de King George Medalfor 
Courage in the cause o/Freedom, maar dit is blijkbaar niet 
doorgezet. De tekst van de voordracht is echter in de

verlopen, alle springers bereikten de dropzone veilig.’ 
Op YouTube staan een paar filmpjes van de vlucht. U 
kunt ze vinden door Parachute Group Holland in te typen.

Informatiecentrum 'Slag om Arnhem’ 
bestaat vijf jaar
Op vrijdagmiddag 13 september werd het eerste lus
trum gevierd van het ‘Informatiecentrum Slag om 
Arnhem’. Dit informatiecentrum, dat is gevestigd 
naast de John Frostbrug in Arnhem, is onderdeel van 
het Airbome Museum in Oosterbeek. Vijf jaar geleden 
werd het geopend om met name de eigen Arnhemse 
bevolking, maar ook geïnteresseerde toeristen voor te 
lichten over wat er zich in september 1944 op deze plek 
had afgespeeld. De hevige strijd tussen de Britse lucht
landingstroepen en de Duitsers om de verkeersbrug 
in Arnhem spreekt bij veel mensen nog altijd tot de 
verbeelding en de belangstelling blijft dan ook groot. 
In 2007, het jaar van de opening, werd verwacht dat 
er tussen de 2.500 en 5.000 bezoekers per jaar. Voor 
2012 staat de teller echter al op ruim 11.000 bezoekers, 
waarvan ruim twee-derde afkomstig is uit het buiten
land. In totaal werden erin de eerste vijfjaar van het 
bestaan al bijna 75.000 mensen uit binnen- en bui
tenland door de vrijwillige medewerkers ontvangen. 
En dit aantal groeit nog steeds gestaag! Reden voor 
een feestelijke bijeenkomst voor de medewerkers en 
andere betrokkenen!

archieven bewaard gebleven en een deel daaruit luidt: 
'De heer Snoek was actief bij het helpen van militairen 
die na de operatie bij Arnhem wilden ontsnappen. Hij 
bracht een zwaar gewonde hoge officier naar het huis 
van zijn tante in Ede. Daar kreeg deze officier onderdak 
tot 30 januari 1945. Er werden verschillende pogingen 
ondernomen om deze officier in veiligheid te brengen, 
maar door zijn zwakke conditie en door de problemen 
om de Rijn over te komen, mislukte dit. Uiteindelijk 
besloot de heer Snoek ongeveer 60 kilometer te fietsen 
om kon takt op te nemen met een oude vriend. Via hem 
lukte het om een ontsnappingsroute met een boot naar 
de geallieerde linies te vinden. De heer Snoek keerde 
terug naar Ede en nam de officier en twee anderen met 
behulp van fietsen mee naar zijn kontaktpersoon in 
Sliedrecht. Vandaar werden ze met succes overgebracht 
naar bevrijd gebied. De heer Snoek gaf vervolgens de 
gegevens over deze route door aan de lokale ontsnap- 
pingsgroep, waardoor vervolgens ongeveer 50 personen 
op deze manier konden worden overgebracht naar de 
geallieerde linies. Daarnaast vervoerde en verborg de 
heer Snoek twee geheim-agenten, die actief betrokken 
waren bij het laten ontsnappen van personen. De heer 
Snoek heeft zich al die tijd loyaal en moedig opgesteld.’ 
(Niall Cherry)

Vormgeving Nieuwsbrief: Hildebrand DTP, Wageningen.
Druk: Drukkerij Verweij Wageningen B.V.
E-mail adres WAM: info®vriendenairbomemuseum.nl.
Telefoon: (0318) 63 96 33.
Postadres: WAM, t.a.v. Ivar Goedings, Postbus 8047, 
6710 AA, Ede.
Penningmeester en Coördinator Airbome News Flash: 
Vincent Luyten.
Website van de WAM: www.vriendenairbomemuseum.nl

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging Vrien
den van het Airbome Museum, Oosterbeek en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven aan 
het Airbome Museum, de activiteiten van de Vereniging 
Vrienden en de geschiedenis van de Slag om Arnhem. 
Redactie; drs. Robert P.G.A. Voskuil, Wybo Boersma en 
Joop Bal.
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse num
mers Nieuwsbrief: Wybo Boersma, Ede.
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Oosterbeek, 23-25 september 1944. Een Sturmhaubitze 
42, Aus/ührung G, van de Sturmgeschütz Brigade 280 
op De Dam, met op de achtergrond het huis ’t Maerlant 
(Fangmanweg).

dat er (dus) negen bij de Slag waren betrokken. Hun 
105mm kanon was het meest geschikt voor het soort 
gevechten waarvan in Oosterbeek sprake was, want 
hiermee konden de Duitsers
huizen waarin Britten zich hadden verschanst, letter
lijk in puin schieten. De afbeelding past in een reeks 
Duitse foto’s die alle in de omgeving Fangmanweg - 
De Dam - Weverstraat zijn gemaakt, kennelijk in de 
periode 23-25 september 1944. Van de hier getoonde 
foto is de naam van de maker niet overgeleverd. (Geert 
Maassen, met dank aan Marcel Zwarts)
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In Memoriam Jan Hey (1931-2012)
Op 8 november 2012 overleed in zijn woonplaats 
Hengelo de heer Jan Hey. Bij veel leden van de WAM 
is hij vooral bekend als de samensteller van de ‘Roll of 
Honour, Battle of Arnhem, September 1944’. De eerste 
uitgave van deze Roll of Honour verscheen in 1986 en 
die werd in de loop der jaren gevolgd door een aantal 
nieuwe, uitgebreidere edities. Het afgelopen jaar ver
scheen de vijfde druk. Maar Jan Hey heeft nog onein
dig veel meer gedaan op het gebied van onderzoek 
naar tijdens de TXveede Wereldoorlog gesneuvelde 
militairen en burgers. Zo werkte hij de archieven van 
het Rode Kruis door, om alle graflocaties in Nederland 
per gemeente in kaart te brengen van zowel gealli
eerde als Duitse militairen. Ook werkte hij al jaren aan 
een monumentale serie boeken, getiteld ‘Losses of the 
US 8th and 9th Air Forces’. Deze uitgaven bevatten een 
schat aan informatie over de luchtmacht-militairen, 
die omkwamen bij de inzet van de Amerikaanse lucht
macht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn onder
zoek heeft meerdere malen geresulteerd in de iden
tificatie van vermiste en onbekende militairen. Jan’s 
encyclopedische kennis was bekend tot ver over onze 
grenzen en hij deelde die kennis graag met iedere seri
euze onderzoeker, die hem benaderde met vragen.
Hoewel Jan’s gezondheid het afgelopen jaar snel was 
achteruit gegaan, kwam hij op 3 oktober 2012 toch 
nog naar de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek om 
de bijzetting van het stoffelijk overschot van soldaat 
Lewis Curtis bij te wonen (zie Nieuwsbrief nummer 
128, december 2012). Dat was kenmerkend voor het 
karakter van Jan Hey. Zijn leven stond in het teken van 
het idee, dat geen enkel gesneuveld oorlogsslachtoffer 
mocht worden vergeten.

Een 'nieuwe’ Duitse foto
Degenen onder de lezers die serieuze publicaties over 
de geschiedenis van de Slag om Amhem hebben gele
zen, zullen weten dat we een groot aantal foto’s uit 
Duitse bron kennen dat in september 1944 aan de zui
delijke Veluwezoom werd gemaakt. Van vele daarvan 
is bekend wie de makers waren, en waar precies en 
wanneer de opnamen werden vervaardigd, maar er 
zijn er ook genoeg waarvan we eigenlijk helemaal 
niets weten.
De bijgaande foto is er eentje uit een soort tussen- 
categorie. Een tijd geleden werd een z.g. eerste
graads afdruk hiervan verworven via E-bay, en de 
kenners zagen meteen dat de fotograaf de camera 
had gehanteerd op De Dam in Oosterbeek. Hij had 
een Sturmhaubitze 42 (Sd.K/z 142/2), Aus/ührung G, 
van de Sturmgeschütz Brigade 280 in het vizier, en 
op de achtergrond zien we het huis ’t Maerlant aan 
de Fangmanweg.
Deze 'stormhouwitser' (een gemotoriseerd kanon) 
behoorde tot een van de drie compagnieën van de 
brigade die sinds 19 september 1944 in de omgeving 
van Arnhem waren. Welke daarvan daadwerkelijk 
zijn ingezet, en tot welke eenheid dit rupsvoertuig 
behoorde, is helaas niet bekend. Het enige dat we 
weten, is dat elke compagnie drie StuH.42s had, en
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Lezing over de GUder Pilots 
was geweldig succes
De leden van de WAM, die op zaterdagmiddag 
27 oktober 2012 in de Concertzaal de lezing van Luuk 
Buist over de rol van de Glider Pilots tijdens de Slag 
om Arnhem bijwoonden, waren het er na afloop alle
maal over eens: het was een ’top’-lezing! Alle ingre
diënten voor een goed verhaal waren dan ook voor
handen. Luuk kent het onderwerp als geen ander, hij 
is een uitstekend spreker en hij had een prachtige 
Power Point presentatie gemaakt, waarmee hij zijn 
voordracht illustreerde. Hij gaf voor de pauze een 
overzicht van de geschiedenis en de organisatie van 
het Glider Pilot Regiment, de gebruikte typen zweef
vliegtuigen en de operaties waaraan de glider pilots 
deelnamen voor September 1944. Na de pauze begon 
hij zijn verhaal met de landingen bij Wolfheze, waarbij 
hij ook de officiële RAF-film over dit onderwerp liet 
zien. Omdat de meer dan 1200 zweefvliegtuigpiloten 
bijna overal in Arnhem en Oosterbeek aan de strijd 
hadden deelgenomen, had Luuk een keuze gemaakt 
en behandelde hij een aantal bijzondere voorvallen, 
waarbij zij betrokken waren. Fascinerend waren hier
bij de achtergrondverhalen die Luuk vertelde over een 
aantal Britse foto’s, die tijdens de strijd waren geno
men, maar waar tot nog toe weinig over bekend was.

1.
2.

Eerste college voor
de 'Museum Jeugd Universiteit’
Op 11 november van het afgelopen jaar werd in het 
Airborne Museum voor het eerst een college gege
ven, dat was georganiseerd door de ‘Museum Jeugd 
Universiteit’. Deze landelijke organisatie, die in 2009 
werd opgericht, heeft als doel het stimuleren van 
museumbezoekbij de jeugd. Ieder halfjaar wordt een 
reeks colleges georganiseerd, speciaal voor kinderen 
van 8 tot en met 12 jaar. In ieder van de deelnemende 
musea wordt een college gegeven over een onderwerp, 
dat betrekking heeft op het collectiegebied van dat 
betreffende museum.
De sprekers zijn wetenschappelijk medewerkers van 
het museum, wetenschappers uit de academische 
wereld of experts uit het vakgebied. De kinderen 
krijgen tijdens de colleges ook ruim de gelegenheid 
om vragen te stellen. Het eerste college dat in het 
Airborne Museum werd gehouden ging over 'spiona
ge met luchtfoto’s in de oorlog’, een techniek die ook

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jaarvergadering op 23 maart a.s.
De 33e Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarver
gadering van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum, zal worden gehouden op zaterdag 23 maart 
2012 in de Concertzaal, Rozensteeg 3 te Oosterbeek, 
aanvang 14.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:

Opening
Notulen Algemene Ledenvergadering
17 maart 2012
Algemeen Verslag 2012
Financieel Verslag 2012
Begroting 2013
Verslag Kascommissie
Bestuursverkiezing
Benoeming reservelid Kascommissie
Rondvraag
Sluiting

Ad 3 en 4: Het Algemeen Verslag, het Financieel Verslag 
en het Verslag van de Kascommissie liggen een half 
uur voor de aanvang van de vergadering ter inzage bij 
de ingang van de zaal. U kunt het Algemeen Verslag 
en het Financieel Verslag ook aanvragen door een mail 
of een briefje te sturen aan de WAM. Ad 7: Dit jaar 
is aftredend: Vincent Luiten. Hij stelt zich herkies
baar. Volgens artikel 8 van de statuten kunnen leden 
tegenkandidaten stellen. Een voordracht hiertoe dient 
uiterlijk tien dagen voor de vergadering schriftelijk bij 
de secretaris van de WAM te worden ingediend. Dit 
voorstel moet zijn ondertekend door tenminste tien 
leden en bij het voorstel dient een bereidverklaring 
van de kandidaat gevoegd zijn. De kandidaat dient 
meerderjarig te zijn en lid te zijn van de vereniging. 
Na afloop van de vergadering is er een PAUZE.
Na de pauze houdt Wybo Boersma een lezing over 
‘Operatie Biting’, de raid op Bruneval, 27 februari 
1942. De Britse inlichtingendienst had ontdekt dat de 
Duitsers bij dit plaatsje, hoog op een klif aan de Franse 
kust een nieuw soort radarapparaat hadden geplaatst. 
Omdat men daarvan meer wilde weten, werd een 
militaire actie voorbereid. Bij deze operatie werd in de 
nacht van 27 februari 1942 de C-compagnie van het 2e 
Parachutistenbataljon, onder commando van majoor 
Frost bij Bruneval gedropt. Een kleine groep mannen 
slaagde er onder leiding van de RAF radarspecialist 
Flight Sergeant Charles Cox in een aantal essentiële 
onderdelen van de Würzburg-radar los te maken en die 
mee te nemen. Vrijwel alle parachutisten wisten ver
volgens onder hevig Duits vuur het strand, onderaan 
de klif te bereiken, waar zij na enige tijd door boten 
van de Britse Marine werden opgepikt.
Van donderdag 27 tot zondag 30 juni organiseert 
de WAM een battlefield tour naar Bruneval en 
naar Dieppe. In die laatstgenoemde plaats vond op 
19 augustus 1942 ‘Operatie Jubilee’ plaats, waarbij de 
2e Canadese Infanterie Divisie en andere eenheden 
een grote landing op de kust uitvoerden. Deze opera
tie werd een mislukking, maar er werden wel lessen 
geleerd, die bij de latere landingen in Noord-Afrika en 
in Normandië van zeer veel nut bleken te zijn.
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27 Oktober 2012. Voorzitter Ben Kolster bedankt Luuk
Buist voor zijn interessante lezing over de Glider Pilots.
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11 November 2012. Tijdens het college 'spionage met 
luchtfoto's in de oorlog’ voor kinderen van de Museum 
Jeugd Universiteit, toont docent Robert Voskuil een kleine 
luchtcamera uit de Tweede Wereldoorlog.

een belangrijke rol heeft gespeeld bij Operatie Market 
Garden. Als spreker was WAM-bestuurslid Robert 
Voskuil uitgenodigd. De bijna 50 aanwezige kinderen 
kregen eerst uitleg over luchtfotografie, o.a. aan de 
hand van een meegebrachte luchtfotocamera uit de 
oorlog en vervolgens werd op een groot scherm een 
serie luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog getoond. 
Een deel daarvan werd in stereo geprojecteerd. Alle 
kinderen hadden een kleine stereobril gekregen, zodat 
ze de foto’s op het scherm in 3-D konden bekijken. De 
kinderen vonden het zeer interessant en noemden het 
’cool’, om een moderne uitdrukking te gebruiken. Ook 
de docent, die op de universiteit gewend is onderwijs 
te geven aan volwassen studenten, vond het een bij
zondere ervaring om nu voor een jeugdig publiek te 
staan. Volgend jaar doet het Airborne Museum weer 
mee met dit programma.

2 _____.
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 toe
ziend 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 kan worden gehouden.

'Drone' vliegt boven 
het huis van Chris van Roekel
De filmmaker Jan Cees ter Brugge uit Hilversum is al 
enige tijd bezig met het maken van een documentaire 
over de Britse parachutist Douglas J. Charlton, die tij
dens de Slag om Arnhem deel uitmaakte van No.1 
Platoon, R Company, Ist Parachute Battalion. Charlton 
vocht o.a. in de wijk westelijk van het St Elisabeths 
Gasthuis en nam op 19 september 1944 deel aan de 
mislukte aanval op Onderlangs. Met een klein res
tant van zijn eenheid bereikte hij op 20 september 
het gebied van de Oude Kerk in Oosterbeek, waar hij 
tot het eind deelnam aan de gevechten.
Volgens Ter Brugge is de nu 89-jarige Douglas Charlton 
een ideale persoonlijkheid om te interviewen, niet 
alleen omdat hij veel heeft meegemaakt, maar ook 
omdat hij zeer goed kan vertellen, een uitstekend 
geheugen heeft, kan relativeren en beschikt over 
typische Britse humor. De documentairemaker heeft 
inmiddels zowel in het Engelse Boumemouth, waar 
Charlton woont, als tijdens de herdenkingen bij
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uit 1944 wordt een overzicht gegeven van de plaat
sen waar de eenheid zich bevond op de verschillende 
tijdstippen tijdens de slag. 'Toen-en-nu’ foto’s maken 
het de lezer gemakkelijker om de historische plekken 
terug te vinden en te bezoeken.
De website is in het Engels en zal regelmatig worden 
aangevuld en uitgebreid. Als u op enigerlei wijze bij 
kunt dragen aan deze website, door bijvoorbeeld het 
beschikbaar stellen van informatie, dan kunt u con
tact opnemen met één van beide initiatiefnemers. Dat 
kan via het e-mailadres dat op de website is vermeld. 
(Jeroen Niels)

Website ’4th Parachute Brigade 
Headquarters, 17-26 September 1944'
Onlangs hebben Philip Reinders en ik (Jeroen Niels) een 
nieuwe website toegevoegd aan de omvangrijke informa
tievoorziening, die over de slag om Arnhem beschikbaar 
is: http://4thparachutebrigadeamheml944.euy. Centraal 
staat 4th Parachute Brigade Headquarters tijdens de slag 
om Arnhem.
Voorlopig is de website is opgebouwd uit drie onder
delen. Allereerst is de War Diary integraal opgenomen. 
Aan de hand van dit verslag kan de lezer nauwgezet 
de activiteiten van deze eenheid volgen. Inleidend 
worden de plannen voor Market Garden uiteengezet, 
waarna aansluitend de periode van 17-26 September 
1944 van dag tot dag minutieus wordt beschreven. Het 
verslag wordt aangevuld met grotendeels onbekend 
fotomateriaal, zoals foto's van het gevechtsgebied en 
portret- en groepsfoto’s van de betrokken personen. 
Het tweede onderdeel is een zogeheten Nominal Roll. In 
dit deel vindt de lezer informatie over iedere persoon, 
die onderdeel uitmaakte van deze eenheid. Naam, 
rang, legernummer en onderdeel zijn hierbij stan
daard vermeld, aangevuld met andere gegevens. Waar 
mogelijk hebben we ook persoonlijke verslagen, die 
we door de jaren heen hebben verzameld, toegevoegd. 
Als laatste zijn we momenteel bezig met het uitwer
ken van een Battlefeldtour. Met behulp van luchtfoto’s
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Arnhem interviews opgenomen. Deze gaan over de 
belevenissen van Charlton tijdens de oorlog, maar ook 
over zijn vooroorlogse leven.
Tijdens de strijd in het Benedendorp in Oosterbeek 
vocht Charlton o.a. bij het huis van de familie Breman, 
dat nu wordt bewoond door Chris en Roelie van 
Roekel. Omdat Jan Cees ter Brugge zijn documentai
re wil illustreren met luchtopnamen van dit gebied, 
had hij op 23 oktober 2012 een bedrijf ingehuurd, 
dat met behulp van een kleine drone (een onbemand 
vliegtuigje) filmopnamen uit de lucht kan maken. Een 
medewerker van het bedrijf monteerde na aankomst 
in Oosterbeek een videocamera in de drone en vervol
gens kon het apparaat opstijgen. Het werd radiogra
fische bestuurd en met behulp van een monitor kon 
vanaf de grond precies worden gekeken wat er vanuit 
de lucht op beeld werd vast gelegd. Chris van Roekel 
keek met veel belangstelling toe hoe het de camera 
zijn huis en omgeving op deze ongebruikelijke manier 
vanaf verschillende hoogtes filmde.
Het is nog niet bekend wanneer de documentaire 
klaar is, maar we houden u op de hoogte.

Voor verder inlichtingen zie: 
www.documentatiegroep40-45.nl; 
www.vriendenairbornemuseum.nl;
Mailen mag ook: 
w.boersma@wxs.nl of 
telefoon 0318-639633.

Battlefield tour over
'De bevrijding van de stad Groningen'
Op zaterdag 20 april 2013 organiseert de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum in samenwer
king met de Documentatiegroep ’40-’45 een battlefield 
tour met als onderwerp: ‘De bevrijding van de stad 
Groningen'.
Tijdens de bevrijdingsoperaties in Nederland in het 
voorjaar van 1945 is er tussen 14 en 18 april 1945 
hevig gestreden om de stad Groningen. Daarbij zijn 
grote delen van de binnenstad in vlammen opgegaan. 
Toch zijn er nog veel locaties en sporen van deze strijd 
terug te vinden Ook is er een schat aan fotomateri
aal bewaard gebleven. Dit maakt, met de uitleg van 
ter plaatse door goed bekende gidsen, de ‘Slag om 
Groningen’ tot een ideaal onderwerp voor een battle
field tour. De gidsen voor die dag zijnWybo Boersma, 
geboren en getogen Groninger en als kind getuige 
van de gevechten en Joel Stoppels, battlefield gids in 
Groningen. Beide gidsen zijn lid van de International 
Guild of Battlefield Guides.
De battlefield tour begint om 10.00 uur bij het VW 
kantoor op de Grote Markt in Groningen. Voor de deel
nemers die per auto komen zijn er aan de rand van 
de stad P & R parkeerplaatsen, vanwaar een bus u 
naar de Grote Markt brengt. Komt u met de trein dan 
is er een busverbinding met de Grote Markt. Lopend 
is het dan 15 minuten. De deelnemers krijgen onder 
het genot van een kop koffie eerst een uitleg over de 
acties van de 2e Canadese Infanterie divisie. Vervolgen 
gaan we ongeveer twee uur wandelen met verschil
lende stops. Na een uitgebreide lunch vervolgen we 
onze wandeling en rond 16.30 uur zijn we weer terug 
op de Grote Markt.
De kosten voor leden van de Vrienden Airborne 
Museum en de Documentatiegroep ’40-’45 zijn € 25,- 
per persoon (inclusief koffie, lunch en een speciaal 
gemaakte battlefield gids). Niet leden betalen € 27,50. 
De kosten graag voor 2 april 2013 overmaken op 
rekening nummer 51 13 751 t.n.v. Vrienden Airbome 
Museum te Oosterbeek, met vermelding van naam 
en adres.

'Arnhem, Myth and Reality.
Airborne Warfare, Air Power and the 
Failure of Operation Market Garden'
Zelden heb ik de afgelopen jaren een boek over 
'Arnhem' gelezen, dat zo fascinerend is. De schrijver, 
Sebastian Ritchie, is historicus bij de Air Historica! 
Branch, een afdeling van de Britse Royal Air Force. Het 
is dan ook niet te verwonderen dat het boek voor een 
groot deel gaat over de acties van de luchtmacht tij
dens operatie Market Garden. Hierbij stelt de schrijver 
het bestaande beeld bij, dat de luchtmacht gefaald zou 
hebben bij deze operatie. Na een uiteenzetting over 
airborne operaties in het algemeen, gaat de schrijver 
nader in op de planning van Market Garden, de omzet
ting van operatie ‘Cornet’ naar ‘Market Garden’, de 
inlichtingen, de keuze van de landingsterreinen en de 
Air Support. Verschillende huidige opvattingen worden 
hierbij onderuit gehaald. Het boek is een must voor 
iedereen die geïnteresseerd is in de achtergronden en 
het verloop van Market Garden.
‘Arnhem, Myth and Reality, Airborne Warfare, Air 
Power and the Failure of Operation Market Garden’ 
door Sebastian Ritchie werd in 2011uitgegeven bij 
Robert Hale Ltd in London (ISBN 978-0-7090-8991-9). 
Het Engelstalige boek telt 272 pagina’s en is geïllus
treerd, Prijs € 25,95. (Wybo Boersma)

Vormgeving Nieuwsbrief: Hildebrand DTP, Wageningen.
Druk: Drukkerij Verweij Wageningen B.V.
E-mail adres WAM: info@vriendenairbomemuseum.nl.
Telefoon: (0318) 63 96 33.
Postadres.' WAM, t.a.v. Ivar Goedings, Postbus 8047, 
6710 AA, Ede.
Penningmeester en Coördinator Airbome News Flash: 
Vincent Luyten.
Website van de WAM: www.vriendenairbomemuseum.nl

COLOFON
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging Vrien
den van het Airbome Museum, Oosterbeek en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven aan 
het Airbome Museum, de activiteiten van de Vereniging 
Vrienden en de geschiedenis van de Slag om Arnhem. 
Redactie: drs. Robert P.G.A. Voskuil, Wybo Boersma en 
Joop Bal.
Coördinatie verzending, archivering & distributie losse num
mers Nieuwsbrief: Wybo Boersma, Ede.
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Wil Rieken benoemd tot 
'Lid van Verdienste’
Tijdens de Jaarvergadering van deVerenigingVrienden 
op zaterdag 23 maart is Wil Rieken uit Doorwerth 
benoemd tot ‘Lid van Verdienste' van de WAM. Wil 
kreeg deze onderscheiding vanwege 'haar langja
rige en bijzondere verdiensten voor de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum in het algemeen 
en de bevordering van de herinnering van de Slag om 
Arnhem in al zijn aspecten, in het bijzonder’, zoals het 
in de begeleidende oorkonde werd vermeld. Wil woon
de als jong meisje aan de Utrechtseweg in Oosterbeek, 
tegenover het toenmalige Huize De Dennekamp (nu 
staat daar het Gemeentehuis van Renkum). In sep
tember 1944 maakte ze daar de Slag om Arnhem mee. 
In dat deel van het dorp werd hevig gevochten, onder 
andere door mannen van het lOth Parachute Batallion. 
Toen in september 1945 de Airborne Begraafplaats 
in Oosterbeek werd aangelegd, behoorde Wil 
Rieken bij de eerste groep schoolkinderen, die 
daar, tijdens de eerste herdenkingsdienst, bloe

men legde op de graven van de gesneuvelde Britse 
militairen. Zij was daarmee een van de eerste 
'Bloemenkinderen’, zoals die later werden genoemd. 
Tegenwoordig maakt Wil Rieken deel uit van de groep 
vrijwilligers, die op de Airborne Begraafplaats het pro
tocol regelt tijdens de jaarlijkse herdenking. Daarnaast 
verzet zij erg veel werk voor deVerenigingVrienden. Zo 
helpt zij bij de organisatie van evenementen en werkt 
zij als notuliste, adviseur en extern vertegenwoordiger 
van de WAM. Daarnaast is zij sinds het begin van de 
jaren '90 actief als vrij williger in het Airborne Museum, 
waar u haar regelmatig kunt aantreffen achter de balie 
van de ontvangstruimte.

Vereniging heeft nieuwe website
Sinds enige weken heeft de WAM een nieuwe web
site. Deze maakt deel uit van de vernieuwde website 
van het Airborne Museum, die op 4 mei jl. is geopend. 
Het gedeelte van de WAM is nog in opbouw en zal in 
de toekomende tijd verder worden ontwikkeld. Wij 
houden u op de hoogte.
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Wil Rieken legt als 11-jarig meisje bloemen op het graf 
van Trooper Edmond op de Airborne Begraafplaats in 
Oosterbeek.

23 Maart 2013. Wil Rieken ontvangt uit handen van Ben 
Kolster de oorkonde, die behoort bij haar benoeming tot 
'Lid van Verdienste’.
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'Verhalen-secretaire' 
in gebruik genomen
In de grote zaal van het Airbome Museum staat sinds 
3 mei jl. een zogenaamde ‘verhalen-secretaire’ met 
een ouderwetse typemachine. In werkelijkheid gaat 
het echter om een computer. De bedoeling is dat 
bezoekers aan het museum hun eigen (korte) verhaal 
over de Slag om Arnhem intikken. Dat kan voor de 
oudere generatie een eigen ervaring zijn, maar het 
is ook mogelijk dat kinderen het verhaal intypen, 
dat opa altijd heeft verteld. Als het verhaal door een 
specialist is goedgekeurd, komt het in het archief. Op 
die manier hoopt men bij het museum dat nog meer 
persoonlijke verhalen over de Slag om Arnhem en de 
periode daarna bewaard blijven.

Met behulp van een behendigheidsspel op een beeld
scherm gaan kinderen na welke kleuren parachutes in 
september 1944 werden gebruikt bij het droppen van 
voorraden.

boek van Rob Buis, 'Mysterie van het meesterwerk’, 
speelt zich af in het Airbome Museum en dat bracht 
burgemeester Gebben op het idee om daar iets mee 
te gaan doen. Met schrijver Rob Buiskool wisselde hij 
van gedachte over hoe je de jeugd de geschiedenis 
nou echt zou kunnen laten beleven. Met als resultaat 
datTom & Katja als ‘geschiedenisdetectives’ en ‘jeugd 
museum-ambassadeurs’ werden geïntroduceerd. 
Het is de bedoeling dat de 'geschiedenisdetectives’ 
Tom & Katja ook worden geïntroduceerd in andere 
Gelderse musea. Dit gebeurt in het kader van het pro
ject ‘Beleef de Spannende Geschiedenis’, dat door een 
aantal Gelderse organisaties wordt ondersteunt.
Ook de WAM heeft een ruime financiële ondersteu
ning geleverd aan dit nieuwe educatieve project. Die 
bijdrage is gebruikt voor de aanschaf van een inter
actieve game, waarbij kinderen, maar ook volwasse
nen, iets kunnen leren over het gebruik van verschil
lende kleuren parachutes om aan te duiden wat voor 
materiaal (munitie, wapens, voedsel, medicijnen, 
etc.) er werd gedropt. Dit gebeurt met behulp van een 
beeldscherm waarbij je met behulp van kennis en 
behendigheid zo snel mogelijk de juiste kleur para
chute moet trachten te combineren met wat er wordt 
gedropt.

Interactieve speurtocht voor de jeugd
Het aantal jeugdige bezoekers aan het Airborne 
Museum is in de loop der jaren gestaag toegenomen. 
Al in de tachtiger jaren van de vorige eeuw ontwik
kelde Chris van Roekel voor die jongeren het zoge
naamde 'Scholenproject’. Chris was directeur geweest 
van een basisschool in Arnhem en wist als geen ander 
hoe je kinderen enthousiast kon maken voor muse- 
umbezoek. Dit zeer succesvolle Scholenproject werd 
gebruikt, totdat het museum in 2009 werd vernieuwd. 
Sindsdien heeft de ontwikkeling niet stilgestaan en 
zijn er nieuwe educatieve methoden ontwikkeld, die 
het voor de huidige jeugd, die opgroeit in het 'digitale 
tijdperk’, nog interessanter, spannender en leerzamer 
maken om het museum te bezoeken. Op 4 april jl. 
vond de officiële ingebruikneming plaats van een 
unieke ‘familieroute’, waarbij de ‘geschiedenisdetec
tives’ Tom & Katja een hoofdrol spelen. Tom & Katja 
zijn de twee hoofdpersonen uit de jeugdboeken van 
de Arnhemse schrijver Rob Buiskool. Aan de hand van 
‘Tom & Katja-pijlen' op de grond, gaan gezinnen op 
onderzoek uit in het museum om allerlei opdrach
ten uit te voeren. De route vol ‘onderzoeks-gadgets’ 
en spannende games loopt door het gehele museum. 
Hester Ketel, hoofd educatie bij het Airborne Museum, 
heeft de route ontwikkeld. “Natuurlijk hadden we al 
speurtochten voor kinderen, maar dit is voor het hele 
gezin”, aldus de maakster van de route. De achterlig
gende gedachte was dat ouders toch nog te veel aan 
het woord waren om uit te leggen wat er allemaal is 
gebeurd tijdens Operatie Market Garden. De 'Tom & 
Katja route’ stimuleert kinderen om zelf op onderzoek 
uit te gaan, waardoor ze meer zien en onthouden. Er 
wordt een appèl gedaan op hun nieuwsgierigheid en 
inventiviteit bij deze familieroute. Via een vragenlijst 
bij de ingang wordt eerst gekeken welk type speurder 
een kind is: een denker (Tom) of een doener (Katja). 
Het initiatief om iets te gaan doen met de twee hoofd
personen uit de Tom & Katja boeken kwam van de 
burgemeester van de gemeente Renkum, de heer 
Gebben. Een paar jaar geleden raakte hij betrokken bij 
de boeken, omdat zijn zoon die graag las. Het tweede

Onder de goedkeurende blikken van enkele museum- 
vrijtuilligers probeert bibliotheekmedewerker Pieter 
Augustinus in het Airbome Museum de nieuwe 
'verhalen secretaire’ uit.

ü
Q

Ss «Q

O



3

I 
s 
t 
$ 
ï

Parachute Group Holland 
op de Social Evening
Tijdens de Social Evening, die op 15 februari jl. werd 
gehouden in het Airbome Museum, gaven leden van 
de Parachute Group Holland (PGH) gedetailleerde uitleg 
over de werking van een parachute. Zij deden dit op 
een zeer duidelijke en enthousiaste manier. Het grote 
aantal bezoekers keek met belangstelling toe en er 
werden veel vragen gesteld. De PGH maakt gebruik 
van parachutes van het klassieke ronde type. De 
organisatie geeft uitgebreide opleidingen parachu
tespringen, die meestal tijdens weekends worden 
gegeven. Inmiddels hebben zich verschillende leden 
van de WAM opgegeven voor een dergelijke cursus 
en een daarvan is onze de secretaris, Ivar Goedings. 
Zie ook de website: www.paragroupholland.nl.

2
zI
£

Tijdens de Social Evening op 15 februari jl. werd in het 
Airborne Museum uitleg gegeven over de werking van 
de parachute van het klassieke ronde type.

Oud-Commando (89) krijgt 
alsnog zijn onderscheidingen
In Nieuwsbrief no.125 van februari 2012 stond een foto 
(‘film-still’) van de Nederlandse Commando Herman 
Gobetz, genomen in park Hartenstein in september 
1944. Hij is onder meer te herkennen aan de karak
teristieke wijze waarop hij zijn baret draagt. Tijdens 
de strijd om Oosterbeek zette Gobetz zich o.a. in door 
uit de lucht gedropte voorraden te bemachtigen, vaak 
onder zwaar vijandelijk vuur. Ook schakelde hij een 
Duitse sluipschutter uit met zijn Tommy Gun. Zelf 
raakte hij lichtgewond door een schampschot. Aan 
het eind van de Slag om Arnhem werd Gobetz krijgs
gevangen gemaakt en werd hij afgevoerd naar een 
Duits krijgsgevangenenkamp in Dresden. Een eer
ste ontsnappingspoging mislukte, maar op 22 april 
1945 wist hij samen met twee andere commando’s 
definitief te ontsnappen. Na de oorlog vertrok hij 
naar Zuid-Afrika. Daardoor kreeg hij nooit de ver
schillende onderscheidingen, die hem in de jaren 
kort na de oorlog werden toegekend. Dit jaar werden 
deze onderscheidingen alsnog aan de nu 89-jarige 
Herman Gobetz uitgereikt. Dat gebeurde op 2 maart 
2013 door de commandant van het Nederlandse Korps 
Commandotroepen, kolonel Jan Swillens, tijdens een 
plechtigheid in het Fort Klapperkop in Pretoria, bij 
het monument van de South Ajrican National Defence 
Forces. Gobetz kreeg het Oorlogsherinneringskruis met 
de gesp voor 'Bijzondere krijgsverrichtingen Amhem- 
Nijmegen-Walcheren 1944’ en de Britse onderschei
dingen '1939-1945 Star’, ‘Birma Star’, ‘French-Germany 
Star’, 'Defence Medal’ en ‘Victory Medal’. Ook Wybo 
Boersma van de WAM heeft informatie aangeleverd, 
die bijgedragen heeft aan deze succesvolle actie.
Er zijn verschillende andere Nederlandse Commando s 
geweest die, doordat ze na de oorlog in het buitenland 
woonden, hun onderscheidingen nooit gekregen heb
ben, maar die mannen zijn inmiddels allen overleden.
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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.

De Nederlandse Commando Herman Gobetz op weg 
naar Zuid-Afrika in 1945.
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Informatiepaneel bij schuttersputten 
4e Parachutistenbrigade gerealiseerd
Tijdens de Slag om Arnhem, op dinsdag 19 sep
tember 1944, nam het hoofdkwartier van de 4e 
Parachutistenbrigade posities in tussen de spoor
lijn Utrecht-Arnhem en het huidige terrein van 
Sportcentrum Papendal, ten noordwesten van 
Oosterbeek. In 2004 zijn aldaar bewaard gebleven 
schuttersputten blootgelegd voor het publiek. Steeds 
meer mensen weten inmiddels de weg naar deze 
historische locatie te vinden, waardoor de vraag naar 
achtergrondgegevens toeneemt.
Daarom werd een particulier initiatief gestart om 
deze plek te voorzien van een informatiepaneel. 
Doel daarvan is de bezoeker enige relevante histori
sche gegevens te verschaffen. Ook was het de inten
tie de bestaande afzetting te vernieuwen, zodat de 
locatie ook de komende jaren zichtbaar kan blijven. 
De initiatiefnemers, Jeroen Niels en Philip Reinders, 
hebben mede dankzij de hulp van velen (onder wie 
de terreineigenaar en de nodige donateurs) hun doel 
bereikt, en op 18 september 2012 kon het informatie
paneel onthuld worden. (Geert Maassen)

Oosterbeekse scholier neemt 
handgranaat mee naar school
Het landelijke nieuws werd er mee gehaald: op 
5 maart jl. nam een scholier van de Bemulphusschool 
in Oosterbeek tijdens de lunchpauze een scherpe 
handgranaat mee naar school! Hij had die gevon
den in een park op de Dennenkamp, niet ver van het 
Gemeentehuis. De jongen stopte de granaat in zijn

Vormgeving Nieuwsbrief: Hildebrand DTP, Wageningen.
Druk: Drukkerij Verweij Wageningen B.V.
E-mail adres WAM: info@vriendenairbomemuseum.nl.
Telefoon: (0318) 63 96 33.
Postadres: WAM, t.a.v. Ivar Goedings, Postbus 8047, 
6710 AA, Ede.
Penningmeester en Coördinator Airbome News Flash: 
Vincent Luyten.
Website van de WAM: www.vriendenairbomemuseum.nl
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Redactie: drs. Robert P.G.A. Voskuil, Wybo Boersma en 
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jaszak en liep er mee naar de directeur van de basis
school om het projectiel te laten zien. Die handelde 
adequaat en bracht het explosief voorzichtig naar bui
ten. Daarna belde hij de politie, die de Explosieven 
Opruimingsdienst Dienst (EOD) inschakelde. De 
school werd ontruimd. Het bleek te gaan om een 
Britse 'Mills 36’ handgranaat uit de Slag om Amhem. 
De granaat werd naar een terrein in de buurt gebracht, 
waar hij op anderhalve meter diepte tot ontploffing 
werd gebracht.
Burgemeester Jan Paul Gebben van de gemeente 
Renkum was opgelucht dat de zaak zo goed was afge
lopen. Maar dit voorval was voor de burgemeester 
wel de aanleiding om voor te stellen het betreffende 
gebied verder te laten onderzoeken. Hij gaf opdracht 
om het park achter de school af te zetten en gelast
te een uitgebreid explosievenonderzoek in het hele 
gebied van de Dennenkamp. Het is namelijk de bedoe
ling om het hele park De Dennenkamp binnenkort op 
te knappen. Voordat werd begonnen met het onder
zoek werd een voorlichtingsavond voor de bewoners 
georganiseerd. Volgens de projectleider wordt gewerkt 
met een computerondersteunde oppervlaktedetectie. 
Heel diep wordt niet gegaan. Dat heeft volgens hem 
ook met de gevechten destijds te maken. Soldaten 
groeven schuttersputten van hooguit 1,5 meter diep. 
Die lieten in de strijd explosieven achter zoals hand
granaten en geweerpatronen. Dus hoofdzakelijk klein
kaliber munitie.
Het onderzoek heeft inmiddels plaats gevonden, maar 
het is nog niet bekend wat er aan explosieven is aan
getroffen.

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

Een medewerker van de Explosieven Opruimings Dienst 
toont de Britse Mills 36 handgranaat, die op 5 maart jl. 
door een scholier werd meegenomen naar de Bernulphus 
School in Oosterbeek.
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Excursie met als onderwerp: ‘Wat de 
aarde bewaarde, bodemvondsten uit 
de Slag om Arnhem in hun historische 
context’
Op zaterdagmiddag 12 oktober houdt de WAM een 
wandelexcursie met als onderwerp: ‘Wat de aarde 
bewaarde’. Hans van de Velden en Robert Voskuil 
gidsen de deelnemers langs verschillende locaties in 
Oosterbeek. Hans zal daar vertellen wat hij in vroeger 
jaren op deze locaties aan overblijfselen uit de slag om 
Arnhem heeft gevonden, terwijl Robert daarbij een 
korte historische toelichting zal geven. Hans neemt 
foto’s van een aantal van zijn vondsten mee.
Veel van het materiaal dat de le Britse Airborne divi
sie gebruikte tijdens de Slag om Arnhem bleef na de 
evacuatie achter. De Duitsers namen een deel mee als 
oorlogsbuit. Na de oorlog werden de restanten opge
ruimd. Maar ook werden veel voorwerpen en muni
tie in oude schuttersputten, loopgraven of op andere 
plaatsen begraven. Vooral bij bouwwerkzaamheden is 
hiervan in de jaren na de oorlog veel teruggevonden. 
Hans van der Velden heeft vooral in de jaren tach
tig en negentig van de vorige eeuw veel materiaal uit 
de oorlog opgegraven. In die tijd kon dat nog zonder 
veel bemoeienis van de overheid. Nu gelden er zeer 
strenge regels en er mag in het gebied van de gemeen
te Renkum absoluut niet zomaar worden gegraven. 
Alleen bij grote uitzondering wordt er een speciale 
vergunning verleend.
Veel van de door Hans van der Velden opgegraven

objecten heeft hij overgedragen aan het Airborne 
Museum. Een deel is tentoongesteld in het souter
rain van het museum.
De excursie op 12 oktober begint om 14.00 uur bij de 
ingang van Airborne Museum Hartenstein en eindigt 
om 16.30 uur bij restaurant Schoonoord, waar we nog 
wat napraten bij een drankje.
De excursie is alleen voor leden van de Ver
eniging. Er is dus geen mogelijkheid voor intro
ducés. Het maximaal aantal deelnemers is 30. 
Opgave voor 5 oktober 2013 en uitsluitend per 
e-mail via: w.boersma@wxs.nl en gelijktijdige over
making van € 10 op (postbank)rekening: IBAN: 
NL33INGB0005113751 t.n.v. Vrienden v/h Airbome 
Museum te Oosterbeek, onder vermelding van: ‘Bat- 
tlefield tour 12 oktober'.
U krijgt per e-mail bericht of u ingeschreven staat. Ook 
als de tour volgeboekt is krijgt u per e-mail bericht.
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Nieuwe voorzitter
Stichting Airborne Museum
In de bestuursvergadering van de Stichting Air
bome Museum van 4 juni 2013 is de heer Cees van 
den Vlekkert benoemd tot nieuwe voorzitter van 
het bestuur van de Stichting Airborne Museum. 
Op 1 mei van dit jaar trad de heer Driekus Heij 
terug als voorzitter van het bestuur. Heij is zeven 
jaar voorzitter geweest van het bestuur van het 
Airbome Museum. Met het bereiken van de 72-jari- 
ge leeftijd, heeft hij gemeend het roer te moe
ten overdragen aan een jongere generatie. Het 
bestuur is de afgelopen periode al versterkt met 
de toetreding van twee nieuwe leden, mevrouw 
Adelheid Ponsioen en de heer Cees van den Vlekkert. 
Cees van den Vlekkert (66) heeft ruime ervaring op 
het gebied van management, marketing & sales. 
Hij bekleedde jarenlang diverse directiefunc
ties binnen de ANWB, ondermeer op de terrei
nen Hulpverlening (wegenwacht), Reizen, Retail 
en Marketing & Sales. Zijn expertise biedt een 
waardevolle aanvulling op de bestaande ken
nis binnen het Airborne Museum, dat zich in een 
scherp concurrerende vrijetijdsmarkt bevindt. 
Adelheid Ponsioen (58) brengt museale ken
nis, ervaring en cultureel ondernemerschap in. 
Zo was zij vele jaren directeur bedrijfsvoering bij
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Een van de vitrines met bodemvondsten in het Airborne
Museum.
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Scott Reveil geeft tijdens de presentatie van het boek 
‘Arnhem, A Feu; Vital Hours’ op 21 juni jl. een korte uitleg 
over de totstandkoming van deze publicatie. Links zijn 
mede-auteurs Niall Cherry en Bob Gerritsen.

'Kampina Airborne’
Het eind vorig jaar verschenen boek ‘Kampina 
Airborne, gevluchte en ondergedoken geallieerde 
airborne-militairen in natuurgebied de Kampina’ 
door Peter van der Linden, vertelt het verhaal van de 
grote groep geallieerde militairen, die tijdens Operatie 
Market Garden met hun zweefvliegtuigen voortijdig en 
ver verwijderd van hun landingszones neerkwamen 
op Noord-Brabants grondgebied. Zij behoorden bij de 
1ste Britse Airborne Divisie en bij de Amerikaanse 
82e en 101e Airborne Divisie. Ook maakten Britse en 
Amerikaanse zweefvliegtuigpiloten en piloten van 
het Amerikaanse IX Troop Carrier Command deel uit 
van deze groep. Ze werden, nadat ze achter de vijan
delijke linies waren neergekomen, opgevangen door 
het leden van de plaatselijke Verzetsgroepen en die 
verstopte hen in de omgeving met hulp van boeren en 
van de plaatselijke geestelijkheid. Het ging hierbij in 
eerste instantie om twee grote groepen. Een groep zat 
verscholen in de Loonse en Drunense duinen en werd 
na een aantal weken verplaatst naar het natuurge
bied Kampina tussen de dorpen Oisterwijk en Boxtel. 
Daar sloten ze zich aan bij een groep geallieerden 
militairen, die daar al verborgen zaten. Zo ontstond 
een eenheid van bijna 90 man. In de avond van 24 
oktober verlieten deze militairen de Kampina en gin
gen, gesteund door het Boxtels verzet, in de richting 
van Boxtel. Men had namelijk informatie gekregen 
dat de Duitsers Boxtel hadden verlaten, nadat een
heden van het Britse landleger ten oosten van het 
dorp waren gesignaleerd. Als bevrijders werden de 
airborne-militairen met hun Nederlandse helpers in 
Boxtel binnengehaald. De volgende morgen (25 okto
ber) trok het Britse landleger Boxtel binnen en werden 
de mannen, die zes weken achter de Duitse linies ver
borgen hadden gezeten, verenigd met hun geallieerde 
strijdmakkers.
Het is goed dat auteur Peter van der Linden heeft dit 
relatief onbekende aspect van Operatie Market Garden 
nu uitgebreid heeft beschreven en heeft gepubliceerd 
in een aantrekkelijk boek.
Het boek ‘Kampina Airborne’ telt 238 pagina’s, drie 
kaarten en meer dan 150 zwart-wit foto’s, waarvan

‘Arnhem, A Few Vital Hours’
Een Australiër, een Engelsman en een Nederlander 
gingen een Bar binnen... Dit lijkt het begin van een 
bekende grap, maar op 21 juni 2013 was dit het 
begin van presentatie van een nieuw boek over de 
Slag om Arnhem in de kantine van het Museum 
Vliegbasis Deelen. Het boek werd geschreven door de 
Australische auteur Scott Reveil in samenwerking met 
Niall Cherry en Bob Gerritsen.
Hoewel er al honderden boeken over dit onderwerp 
zijn verschenen, is het merkwaardig dat er maar 
zo weinig publicaties in het Engels bestaan over de 
Duitse kant van de Slag. Dit nieuwe boek over een 
Duits opleidingsbataljon, dat bekend werd als de 
Kampfgruppe Krajft, is een zeer belangrijke aanvulling 
op de geschiedschrijving, temeer daar dit ene bataljon 
een enorme invloed heeft gehad op het verloop van 
de Slag om Arnhem.
Het boek beschrijft de geschiedenis van het SS Pan- 
zer-Grenadier-und-Ersatz Battalion 16, beginnend bij de 
oprichting van dit trainings- en reserve bataljon. Dan 
volgen de periode voor de Slag om Arnhem, de acties 
van het bataljon op die dramatische middag van 17 
september 1944 en in de tijd daarna. Kampfgruppe Krajft 
bleef aktief, tot het op 7 oktober 1944 werd opgeheven. 
Door gebruik te maken van zowel Britse als Duitse 
bronnen, waaronder het gevechtsrapport van Sturm- 
bannfuhrer Sepp Krafft, worden de acties van Kampf
gruppe Krafft in het westelijk deel van Oosterbeek 
gedurende die Few Vital Hours beschreven in fascine
rend detail.
Alle drie auteurs hebben een passie voor en een gron
dige kennis over de Slag om Arnhem. Scott en Bob 
schreven gezamenlijk het eerder verschenen boek 
‘Retake Arnhem Bridge’, dat ik eveneens kan aanbe
velen. Niall is de auteur van zeven boeken, waarvan 
drie over de Slag om Arnhem. Hun oog voor details 
komt naar voren in het hoofdstuk 'Staring the Facts’, 
waarin ze de fouten in andere publicaties corrigeren. 
Een biografie over Krafft, zijn inlichtingenrapport en 
een Roll of Honour completeren het boek. 'Arnhem, 
A Few vital Hours' telt 152 pagina’s en bevat veel 
nieuw materiaal. Het boek is geïllustreerd met 120 
foto’s en 14 kaarten. Net als alle eerdere uitgaven van 
RN Sigmond Publishing is het fraai uitgevoerd. Zeer 
aanbevolen!
In Nederland is het boek o.a. verkrijgbaar in het Air- 
bome Museum en bij boekhandel Meijer & Siegers in 
Oosterbeek. De prijs bedraagt € 39,50. In het Verenigd 
Koninkrijk kunt u zich wenden tot Niall Cherry, de 
vertegenwoordiger van de Vereniging Vrienden van 
het Airbome Museum. (Graham Francis, UK member 
WAM)

het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en 
regiodirecteur bij het vervoersbedrijf Connexxion. 
Na de recente benoemingen van Cees van den Vlek
ken en Adelheid Ponsioen ziet het bestuur van de 
Stichting Airborne Museum er als volgt uit: Cees 
van denVlekkert (voorzitter), Wim Duyts (secreta
ris), Paul Tirion (penningmeester), Adelheid Pon
sioen en Robert Jan Dil. Directeur is Jan Hovers. 
(Persbericht) II



25 oktober 1944. Nadat de geallieerde militairen zijn ontsnapt van achter de Duitse linies en in Boxtel zijn aangekomen,
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vele niet eerder zijn gepubliceerd. Als bijlage bevat 
het boek een grote gekleurde plattegrond van dat deel 
van Noord-Brabant, waarin het verhaal zich afspeelt. 
Hierop staan 69 gemarkeerde locaties van o.a. de 
landings- en schuilplaatsen, loop- en vluchtroutes, 
etc. Achterin het boek staan lijsten met de namen 
en gegevens van alle betrokken militairen en van de 
Nederlandse verzetsmensen, die in het boek voor
komen. Ook de vliegtuig gegevens worden vermeld. 
Naast een Nederlandse editie is er ook een Engelstalige 
uitgave verschenen, onder de titel 'Kampina Airborne, 
Airbome evaders of the Kampina forest’. Het boek is 
te bestellen bij de auteur, Peter van der Linden, e-mail 
adres: vanderlinden2@home.nl. De prijs van beide edi
ties bedraagt € 19,95 + verzendkosten.
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tonen ze aan elkaar een paar buitgemaakte Duitse pistolen.

Op RAF Ringway, maar tijdens de Ttueede Wereldoorlog 
Britse militairen hun parachutistenopleiding kregen, wer
den de eerste parachutesprongen gemaakt uit een grote 
mand, die onder een ballon was gehangen.

van andere bekende officieren, die in Arnhem voch
ten, zoals Des Voeux en Smyth.
De prijs van de CD bedraagt £ 15 plus £ 1,50 verzend
kosten in het Verenigd Koninkrijk en £ 2 voor verzen
ding naar het vaste land van Europa. Voor informatie 
over de kosten van verzending naar andere delen van 
de wereld, kunt u zich wenden tot Niall Cherry.
De opbrengst van de verkoop wordt verdeeld tussen 
de 'Arnhem 1944 Fellowship’ en ‘Airborne Assault’. 
Indien u geïnteresseerd bent in de CD, kunt u kontakt 
opnemen met Niall Cherry. (Niall Cherry)

No 1 Parachute Training School. 
Ringway
Door een samenwerking tussen de 'Arnhem 1944 
Fellowship’, 'No 1 Parachute Training School PJI 
Association’ en 'Airbome Assault Duxford’ kon eind 
2012 uit particuliere bron het 'gastenboek’ worden 
aangekocht van ‘No 1 Parachute Training School 
RAF Ringway’. Dit gastenboek werd tijdens de oor
log samengesteld door de eerste commandant van 
No 1 PTS, Squadron Leader, later Wing Commander, 
Maurice Newnham. Dit boek is nu gescanned en op 
CD gezet. De 'Arnhem 1944 Fellowship' heeft toestem
ming gekregen om deze CD in de verkoop ter bren
gen. De CD bevat een groot aantal foto's, documenten, 
krantenknipsels, bijdragen van bezoekers en talloze 
handtekeningen van bekende en minder bekende 
militairen uit de Britse Airborne Divisies.
Er staan foto’s in van de eerste parachutesprong, 
waarbij in het water werd geland en een fotogra
fisch verslag van de bezoeken van Koning George VI, 
Winston en Clementine Churchill en Major General 
Roy Urquhart. Bijzondere handtekeningen zijn die van 
George Duke of Kent, Alan Brooke, kort voordat hij 
Chief of the Imperial Staff en adviseur van Winston 
Churchill werd, van de generaals Urquhart en Gale, en

mailto:vanderlinden2@home.nl
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Japanse belangstelling voor 
het Airborne Museum.
De afgelopen tijd hebben verschillende filmploegen 
uit Japan opnamen gemaakt in het Airbome Museum 
in Oosterbeek. Er blijkt in Japan veel belangstelling

te bestaan voor de beroemde filmster Audrey Hepbum 
en die woonde tijdens de oorlog in Arnhem. Om een 
indruk te krijgen van de Slag om Arnhem en in het 
bijzonder van het lot dat de burgerbevolking trof, werd 
door de verschillende Japanse regisseurs de hulp inge
roepen van de staf van het Airbome Museum. De films 
komen volgend jaar op de Japanse TV.

Op 19 augustus jl. filmde een Japanse televisieploeg bij 
het Airborne Museum in Oosterbeek.

Vormgeving Nieuwsbrief: Hildebrand DTP, Wageningen.
Druk; Drukkerij Verweij Wageningen B.V.
E-mail adres WAM: info@vriendenairbomemuseum.nl.
Telefoon: (0318) 63 96 33.
Postadres.' WAM, t.a.v. Ivar Goedings, Postbus 8047, 
6710 AA, Ede.
Penningmeester en Coördinator Airborne News Flash: 
Vincent Luyten.
Website van de WAM.' www.vriendenairbomemuseum.nl

'Kampfraum Arnheim’
‘Kampfraum Amheim’, door Harlan Glenn en Remy 
Spezzano, is niet weer een boek over de Slag om 
Arnhem in september 1944. Zoals de ondertitel: ‘A Photo 
study of the German Soldier fighting in and around 
Arnhem, September 1944’ al zegt is het 'een fotostudie 
van de Duitse militair in de strijd om Arnhem’. Het is 
dan ook een kijkboek, samengesteld uit bekende en 
onbekende foto’s van acht Duitse oorlogsfotografen. Ze 
laten de Duitse militair in actie zien, voornamelijk in 
het gebied bij Amhem (Ist British Airbome Division), 
maar ook in de omgeving van Nijmegen (82nd US 
Airbome Division). De foto’s zijn in groot formaat (de 
meeste op formaat 27 x 18 cm) afgedrukt en ze zijn 
van een uitzonderlijk goede kwaliteit, zodat alle details 
goed uitkomen. Elk hoofdstuk is voorzien van een 
korte inleiding over dat deel van Nederland, waar de 
betreffende fotograaf zijn foto’s heeft genomen. Goede 
kaarten verduidelijken de Duitse en geallieerde posi
ties, zodat ook de plaats van de opnamen duidelijk is, 
evenals het verloop van de strijd.
Harlan Glenn geeft bij iedere foto een uitgebreide uit
leg over de uitrusting en bewapening van de Duitse 
militair, met soms een zijsprong naar de uitrusting van 
de geallieerde parachutisten. Een enkele vergissing die 
hierbij is gemaakt, mag de auteur worden vergeven. 
We zien dat niet alleen Waffen SS eenheden maar ook 
landmacht, luchtmacht en marine eenheden, ingezet 
werden tegen de geallieerde Airbome troepen.
Het boek is een must, niet alleen voor de geïnteres
seerde in de operatie Market Garden, maar voor ieder
een die interesse heeft in de Duitse militair, zoals hij 
uitgerust was tijdens de gevechten in het laatste oor
logsjaar. De steun van vele experts uit Amerika en 
Nederland zien we terug in de kwaliteit van dit boek. 
'Kampfraum Amheim, A study of the German Soldier 
fighting in and around Amhem, September 1944’ door 
Harlan Glenn en Remy Spezzano werd uitgegeven bij 
RZM Imports, 184 North Street, Stamford, CT 06901 
USA, E-mail: info@rzm.com ; ISBN: 978-0-9657u584- 
9-9; Deze Engelstalige uitgave telt 306 pagina’s en is 
geïllustreerd met een groot aantal foto’s en kaarten. 
Het boek is in Nederland verkrijgbaar in het Airbome 
Museum en kost daar € 70. (Wybo Boersma)

'We fought at Arnhem’
In dit boek beschrijft de auteur, Mike Rossiter, de Slag 
om Arnhem aan de hand van de belevenissen van 
drie veteranen, Ron Jordan (REME), Tom Carpenter 
(9th Field Company Royal Engineers) en Pat Gorman 
(llth Parachute Battalion). Over alle drie genoemde 
eenheden zijn al boeken verschenen, maar door de 
opzet die Rossiter volgt, waarbij de veteranen vanaf 
hun jeugd worden gevolgd, krijgen de gebeurtenissen 
een meer persoonlijk karakter. Hun verhalen spelen 
zich dan ook niet alleen af bij Arnhem, maar ook op 
andere plaatsen, waar ze tijdens de oorlog werden 
ingezet. Het boek geeft ook een beeld van de achter
grond van de mannen die bij Amhem vochten.
Jammer dat het boek wat mank gaat door enkele 
onzorgvuldigheden, die te vermijden waren geweest. 
Zo was Krafft’s eenheid geen deel van de 9e SS divi
sie (pag. 113), stond op de Rijnkade in Amhem geen 
88 mm geschut, had de Eerste Britse Airbome Divisie 
17-ponder kanonnen geen 18-ponders (pag. 176), 
en lijkt het onwaarschijnlijk dat ze een in Rusland 
gemaakte Thompson machinegeweer gebruikten 
(pag. 224). Maar aan het geheel van het boek doet dit 
niets af. Het is vlot geschreven en laat zich gemakke
lijk lezen. 'We fought at Arnhem’ door Mike Rossiter, 
werd uitgegeven bij de Bantam Press London in 2011, 
ISBN 978-0-5930-6591-4. Het boek telt 371 pagina’s en 
is geïllustreerd met foto’s. De prijs bedraagt £ 16,99, 
ca. € 24,-. (Wybo Boersma)
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John Waddy lid van verdienste WAM
Op 20 september werd Colonel (Retd) John Waddy OBE 
benoemd tot 'Lid van verdienste van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum’, Dit gebeurde 
tijdens een informele bijeenkomst na afloop van de 
Jaarvergadering van de Arnhem 1944 Fellowship, die 
werd gehouden in de Concertzaal in Oosterbeek. John 
ontving deze benoeming ‘For his outstanding and 
inspiring contribution to the objectives of the Society 
and the great personal example he is to all who are 
committed to and engaged in the work of the Society 
of Friends of the Airbome Museum ‘Hartenstein’ at 
Oosterbeek’. Deze tekst werd vermeld op de oorkonde, 
die hij ontving.
John Waddy heeft altijd veel belangstelling gehad 
voor de activiteiten van de Vereniging Vrienden. Hij 
schreef verschillende artikelen voor de Nieuwsbrief 
en hield ons op de hoogte van in Engeland uitgeko
men publicaties. Verschillende keren kwam hij spe
ciaal naar Oosterbeek om voor de WAM battlefield 
tours te leiden over het voormalige gevechtsgebied

van de Slag om Arnhem. Door zijn encyclopedische 
kennis van de Slag om Arnhem blijft hij een van de 
belangrijkste experts op het gebied van de Britse 
luchtlandingsoperaties in september 1944.

Social Evening WAM
Op vrijdag 28 februari 2014 zal er voor leden van de 
WAM weer een ‘Social Evening’ worden gehouden 
in het Airbome Museum. Als een van de programma 
onderdelen staat gepland een korte lezing van Willem 
Kleijn over de rol die de Luftwaffe bunker Diogenes in 
Schaarsbergen heeft gespeeld in de periode van de 
Slag om Arnhem.
Het museum is open van 19.30-22.00 uur.
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Poolse parachutisten centraal in 
het derde deel van stripboek over 
de Slag om Arnhem
In september 2013 verscheen het derde en laatste 
stripboek van de trilogie over de Slag om Arnhem. 
De serie werd gemaakt door Henny Vaessen enTine 
Bouwhuis van Studio Vaessen uit Oosterbeek. De 
presentatie vond plaats in Driel, omdat in dit deel 
de strijd van de Poolse Parachutisten Brigade in 
dit gebied centraal staat. Het spreekt vanzelf dat 
Generaal Stanislaw Sosabowski in het verhaal een 
hoofdrol speelt. In het boek wordt ingegaan op de 
training van de Poolse Brigade in Schotland, het 
onklaar maken van het Drielse Veer, de gevechten, 
de Valburg Conferentie en de poging van de Polen om 
de Rijn over te steken. Het laatste gedeelte van het 
boek, getiteld 'Overwinnaars en Verliezers’, wordt een 
beeld gegeven over de afloop van de Slag om Arnhem, 
de evacuatie van de burgerbevolking en van Operatie 
Pegasus. Ook wordt in beeld gebracht hoe Generaal 
Sosabowski na de slag om Arnhem geheel onterecht 
door het Britse opperbevel van zijn commando over 
de brigade wordt ontheven.
Henny enTine hebben er een helder en aansprekend 
verhaal van gemaakt, waarbij je moet bedenken dat 
het niet eenvoudig is om de vaak gecompliceerde 
situaties in een enkele tekeningen samen te vatten. 
Het boek 'Adelaar en Pegasus’ telt 48 pagina's en 
werd uitgegeven bij Pelikaanpers in Oosterbeek. Prijs: 
€ 14,95. Ook de eerste twee delen zijn nog steeds 
verkrijgbaar.

John Waddy ontvangt uit handen van voorzitter Ben 
Kolster de oorkonde die behoort bij zijn benoeming tot Lid 
van Verdienste van de WAM (20 september 2013).
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Duitse kant van de slag om Arnhem
Op 23 november hield Ingrid Maan in de Concertzaal 
in Oosterbeek een lezing over 'de Duitse kant van 
de slag om Arnhem’. Er bleek zeer veel belangstel
ling voor dit onderwerp, want er waren bijna 140 
toeschouwers! In haar inleiding ging Ingrid in op de 
sociale en economische omstandigheden in Duitsland 
in de eerste helft van de twintigste eeuw, die er toe 
hebben bijgedragen dat een deel van de Duitse bevol
king gevoelig was voor het opkomende militarisme. 
Vervolgens liet Ingrid de verhalen van een aantal 
Duitse veteranen, die in of bij Arnhem hadden gevoch
ten, de revue passeren. De afgelopen j aren had zij die 
mannen opgespoord en geïnterviewd. Deze verhalen 
zullen ook centraal staan in het boek dat Ingrid op dit 
moment aan het schrijven is.

De receptie was zo geanimeerd, dat de laatste gasten 
pas ver na de officiële sluitingstijd het museum ver
lieten. Als laatsten vertrokken Berry en zijn vriendin 
Jeanette, hun auto volgeladen met cadeaus, waaron
der een groot aantal flessen whisky en de nodige boe
ken over militaire geschiedenis.
Met Berry’s vertrek is er een tijdperk afgesloten, dat 
begon bij de opening van het Airborne Museum in 
Huize Hartenstein in 1978. Er is in die jaren tussen 
1978 en 2013 enorm veel werk verzet in het museum. 
Daarom laten we Berry in het eerste nummer van 2014 
nog eens uitgebreid aan het woord over die periode.

Berry de Reus beschrijft de stukken uit de collectie van 
kapitein-ter-zee Wolters, die afgelopen oktober werden 
overgedragen aan het Airborne Museum.

Oud-Commando Herman Gobetz 
overleden
In Nieuwsbrief nummer 130 van juni 2013, meldden 
wij dat de Nederlandse Commando Herman Gobetz, 
die ook had deel genomen aan de Slag om Arnhem, op 
2 maart 2013 alsnog de medailles had gekregen, die hij 
tijdens de oorlog had verdiend.
Onlangs ontvingen wij onlangs het bericht dat Herman 
Gobetz helaas in de nacht van 24 op 25 september 2013 
is overleden.

Conservator Berry de Reus 
heeft afscheid genomen van 
het Airborne Museum
Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd, nam Berry de Reus op 28 november 2013 na 
35 jaar afscheid als Conservator van het Airborne 
Museum ‘Hartenstein’. Dit gebeurde tijdens een druk 
bezochte receptie, die werd gehouden in de ‘Hall of 
Fame’ van het museum. Het deed Berry duidelijk veel 
genoegen dat naast de huidige staf ook zoveel oud- 
medewerkers en vrijwilligers de moeite hadden geno
men om bij dit afscheid aanwezig te zijn. De direc
teur van het museum, Jan Hovers, sprak niet alleen 
lovende woorden over Berry, maar memoreerde ook 
een aantal bijzondere gebeurtenissen uit zijn carrière. 
Collega’s, vrienden en vriendinnen voerden vervol
gens sketches op, waarin een aantal zaken uit Berry’s 
lange loopbaan de revue passeerde.

Veel belangstelling voor de excursies 
met als thema 'Bodemvondsten'
De eerste door de WAM georganiseerde battlefield- 
wandelingen met als thema ‘Wat de aarde prijs gaf, 
waren een groot succes. De belangstelling was zo 
groot dat er kort na elkaar twee wandelingen moes
ten worden gehouden, een op 12 oktober en een op 
2 november, beide onder leiding van Hans van der 
Velden en Robert Voskuil.
De tours begonnen bij het Airborne Museum, waar 
uitleg werd gegeven over de omstandigheden waar
onder Hans van der Velden in de 80-er jaren van de 
vorige eeuw op het voormalige slagveld kon zoeken 
en graven. Het was een tijd waarin er nog veel kon

Het Airborne Museum verwerft 
bijzondere nalatenschap van 
kapitein-ter-zee Wolters
Een van de Nederlanders die op 17 september 1944 
met de Ist British Airborne Diuision mee ging naar 
Arnhem, was kapitein-ter-zee Arnoldus Wolters. Hij 
had als opdracht om op te treden als assistent en 
tolk voor Colonel Barlow. Deze was plaatsvervangend 
commandant van de Ist Airlanding Brigade en nadat 
de strijd zou zijn gewonnen, zou hij stadscomman
dant van Arnhem worden. Wolters zou dan verbin
dingsofficier worden en assisteren bij het op te zetten 
lokale 'Militair Gezag’. Zoals bekend kwam hier niets 
van terecht en Wolters bleef bij het hoofdkwartier 
van de divisie in Oosterbeek om zich daar voor zover 
mogelijk nuttig te maken. Hij werd vooral bekend 
door het feit dat hij op 24 september 1944 samen 
met Colonel Graeme Warrack, hoofd van de medische 
dienst van de divisie, naar het Duitse hoofdkwartier 
in Arnhem reed om daar te praten over de onhoud
bare situatie, waarin de honderden gewonden bin
nen de Perimeter zich bevonden. Bij dit overleg werd 
besloten tot een kort staakt-het-vuren, zodat enkele 
honderden gewonden uit Oosterbeek konden worden 
geëvacueerd.
Aan het eind van de strijd wist Wolters bij Operatie 
Berlin over de rivier de Rijn te ontkomen.
Afgelopen oktober heeft de kleinzoon van de heer 
Wolters het materiaal uit de oorlog, dat zijn groot
vader had bewaard, overgedragen aan het Airborne 
Museum. Berry de Reus heeft de collectie beschreven 
en we zullen binnenkort aandacht schenken aan aan
tal bijzondere voorwerpen.
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AIRBORNE FOREVER
The life story of an 
Arnhem veteran

II
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De omslag van het r 
in september 2013 | 
uitgekomen boek 
'Airborne Forever'.

bij de Britse Airborne troepen en wordt hij geplaatst 
bij het le bataljon van het Border Regiment. Met deze 
eenheid gaat hij vervolgens naar Noord Afrika, Italië 
en Sicilië. Na terugkeer in Engeland volgt in septem
ber 1944 de inzet bij Arnhem, waar vooral de strijd op 
de Westerbouwing bij hem een onuitwisbare indruk 
heeft achtergelaten. Het boek eindigt met de jaren 
na de oorlog.
Het boek sluit voor een deel aan bij andere publica
ties over het le bataljon The Border Regiment, zoals 
'Het dertiende peloton’ van Haks Walburg Schmidt, 
'When dragons flew’ van Stuart Eastwood e.a. en 
‘Ist BattalionThe Border Regiment Arnhem 17-26 
September 1944’ van Alan T. Green. Als zodanig voegt 
deze publicatie dan ook niet zoveel toe aan de reeds 
bekende militaire geschiedschrijving van de Slag om 
Arnhem, maar het geeft wel een goed inzicht in de 
achtergrond van de Britse Airborne soldaten en het 
militaire leven van de jaren ’40. Wat dat betreft, past 
deze uitgave dan ook goed in de reeks van de levens
beschrijvingen van Airbornes, die in de afgelopen 
jaren verschenen zijn.
Hetis alleenjammer dat verschillende onderschriften bij 
de foto's in het boek fouten bevatten of onvolledig zijn. 
Maar desondanks is het een aardig boek en informatief 
boek. En ook gezien de prijs, hoeft u het niet te laten liggen. 
‘Airbome forever, The life story of an Arnhem vete
ran’, door Laurens van Aggelen, werd uitgegeven 
bij White Elephant Publishing in september 2013, 
ISBN 978-90-79763-06-1. De uitgave telt 205 pagina’s en 
is geïllustreerd met foto's. De prijs bedraagt € 18,95 en 
het boek is o.a. verkrijgbaar in het Airbome Museum.
(Wybo Boersma)

Radiobericht uit de Slag om Arnhem 
brengt op veiling meer dan 9.000 
Britse Ponden op
Op woensdag 6 november jl. werd op een veiling 
in het Verenigd Koninkrijk een berichtenformulier 
te koop aangeboden met de tekst van een radiobe
richt, dat Generaal Urquhart op 24 september 1944 
had opgesteld. Dit bericht was vervolgens verstuurd

worden gevonden, mits je wist waar de Britse en 
Duitse posities hadden gelegen. Regelgeving bestond 
nog nauwelijks en professionele archeologen had
den nog volstrekt geen belangstelling voor de Tweede 
Wereldoorlog.
De eerste locatie, die werd bezocht, lag langs de 
Oranjeweg, westelijk van het Airborne Monument. 
Hier had het RECCE Squadron vanaf de middag van 
18 september 1944 zijn hoofdkwartier. Hans vertelde 
over de bijzondere vondsten die hij in de voormalige 
schuttersputten tegenkwam, waaronder een baret 
met daarin een papieren document, dat meer dan 
veertig jaar na de oorlog nog leesbaar was! Van de 
belangrijkste vondsten had Hans foto’s gemaakt en 
die werden aan de deelnemers getoond. De deel
nemers bezochten tevens het nieuwe monument voor 
het RECCE Squadron, dat op 19 september 2013 was 
onthuld, vlak naast het Airbome Monument.
Vervolgens ging de wandeling naar het park achter 
het Airborne Museum, waar werd ingegaan op een 
vondst van een webbing tas in een voormalige schut- 
tersput. Die tas bleek geheel gevuld met persoonlijke 
eigendommen van één man. Helaas is Hans er nooit in 
geslaagd om de naam van de eigenaar te achterhalen. 
Vlakbij de voormalige tennisbanen vertelde Hans 
over de vondst van een helm van het Oxfordshire and 
Buckingshamshire Light Infantry en langs een pad 
naar de het park ‘De Hemelse Berg’ werd uitgebreid 
ingegaan op de inhoud van een uitgegraven Britse 
mortierput.
De wandeling eindigde bij de ‘Pergola’ in het park 
'De Hemelse Berg', waar in 1992 allerlei Brits verbin- 
dingsmateriaal was gevonden, waaronder een meta
len kist, met daarin ook een stapel ongebruikte Britse 
Message Forms (berichtenformulieren), waarvan de 
meeste nog in goede staat waren. Hans verraste de 
deelnemers door hen allemaal een exemplaar van 
zo’n Message Form cadeau te doen, nu keurig verpakt 
in een plastic hoesje en voorzien van een foto van de 
metalen kist, waarin ze meer dan veertig jaar hadden 
gezeten.
Naar aanleiding van de vele enthousiaste reacties van 
de deelnemers, heeft Hans toegezegd in de toekomst 
voor de WAM meer van dergelijke wandelingen te 
willen organiseren in andere delen van het gebied van 
de Slag om Arnhem. Wij kijken er naar uit!

'Airborne forever, The life story 
of an Arnhem veteran’
In het boek met de bovenstaande titel beschrijft 
auteur Laurens van Aggelen het leven van de Britse 
veteraan johnny Peters, de huidige voorzitter van de 
Arnhem Veterans Club. Peters maakte tijdens de Slag 
om Arnhem deel uit van het 14e peloton van het 
le bataljon van het Border Regiment. Laurens van 
Aggelen kent Johnny al bijna 30 jaar en naar aan
leiding van veel gesprekken die zij samen voerden, 
groeide het idee voor het schrijven van een boek.
Na een korte inleiding over zijn jeugd in Liverpool, 
volgt een beschrijving van Peters militaire loopbaan 
als hij als vrijwilliger in dienst treed bij het Border 
Regiment. Na de militaire training, die met de nodige 
problemen gepaard gaat, meldt hij zich als vrijwilliger
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naar Generaal Browning en naar Veldmaarschalk 
Montgomery. In dit bericht maakte Urquhart o.a. dui
delijk dat de le Britse Airbome Divisie op dat moment 
dichtbij ‘complete disintegration’ was. De dramatische 
toon van het hele bericht maakt duidelijk dat de strijd 
niet langer op deze manier kon doorgaan. Dit bericht 
zal er ongetwijfeld toe hebben bijgedragen dat de 
volgende dag het bevel kwam om het restant van de 
Airbome divisie over de Rijn terug te trekken.
Het exemplaar van het berichtenformulier dat Veld
maarschalk Montgomery ontving, is na de oorlog 
bewaard door zijn adjudant, Captain Noel Chavasse. 
Zijn dochter besloot dit exemplaar eind 2013 te laten 
veilen. De WAM en het Airborne Museum hebben 
in een gezamenlijke actie geprobeerd dit document 
voor het Airbome Museum aan te kopen. Van allerlei 
kanten werd enthousiast gereageerd op de pogingen 
om voldoende geld bijeen te brengen en verschillende 
mensen boden zelfs aan om een geldelijke bijdrage 
te leveren. Onze vertegenwoordiger in het Verenigd 
Koninkrijk, Niall Cherry, heeft vervolgens namens 
de WAM en het Airbome Museum een bod gedaan. 
De prijs van het document was door het veilinghuis 
geschat op 400 Pond, maar uiteindelijk werd het ver
kocht voor 9.400 Pond! Dat bedrag lag helaas ver boven 
het budget van de WAM en het Airbome Museum.

Het Airborne Museum stopt met 
actieve betrokkenheid bij het 
'Vrijheidsmuseum WO2’ in Nijmegen
Het bestuur van het Airborne Museum heeft beslo
ten om haar actieve betrokkenheid bij de ontwikke
ling van het ‘Vrijheidsmuseum WO2' in Nijmegen te 
beëindigen. Wij ontvingen daarover van de Stichting 
Airborne Museum het onderstaande persbericht. 
‘19 november 2013, Afronding initiatieffase Vrijheids
museum WO2 Nijmegen.
In 2010 sloegen het ‘Nationaal Bevrijdingsmuseum 
1944-1945’ in Groesbeek, het ‘Oorlogsmuseum in 
Overloon’ en ‘Airborne Museum ‘Hartenstein’ in 
Oosterbeek de handen ineen. Aangemoedigd door 
organisaties als het ‘Nationaal Fonds voor Vrede, 
Vrijheid en Veteranenzorg (‘vfonds’)’ en de ‘Eenheid 
Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport', 
werd een haalbaarheidsonderzoek gestart naar een 
nieuw museum, waarin de hele geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog centraal staat.
De drie bestaande musea belichten specifieke 
'hoofdstukken’ uit de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog, maar stelden vast dat Nederland geen
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museum kent waar het gehele verhaal van de Tweede 
Wereldoorlog, inclusief aanleiding en nasleep, in bre
dere context wordt verteld. Aldus ontstond de ambitie 
om te onderzoeken of er in ons land behoefte is aan een 
oorlogsmuseum met een Europese en internationale 
dimensie. Het kreeg de voorlopige werktitel 'Museum 
WO2’, inmiddels hernoemd tot ‘Vrijheidsmuseum 
WO2’. Een nieuw instituut, gebaseerd op de kennis en 
ervaring van de drie genoemde musea.
Vanuit de overtuiging dat dit op de langere termijn ook 
de eigen positie versterkt, heeft het Airbome Museum 
meer dan driejaar actief en enthousiast met raad en 
daad bijgedragen aan dit haalbaarheidsonderzoek. 
Inmiddels is de onderzoeksfase afgerond in de vorm 
van een door Bureau Berenschot opgesteld onder
nemingsplan. Dit plan ligt nu voor aan de belangrijk
ste stakeholders. Het ‘Nationaal Fonds voor Vrede, 
Vrijheid en Veteranenzorg’ (‘vfonds’), de Provincie 
Gelderland en de Gemeente Nijmegen staan nu voor 
de beslissing of zij op basis van het plan de volgende 
projectfase zullen steunen.
Voor het Airbome Museum in Oosterbeek, waartoe 
tevens het Informatiecentrum ‘Slag om Arnhem’ 
naast de John Frostbrug in Arnhem behoort, is bij 
het afronden van het haalbaarheidsonderzoek een 
moment gekomen om haar actieve betrokkenheid als 
een van de drie initiatiefnemers te beëindigen. In deze 
volgende fase moet de verantwoordelijkheid voor de 
verdere uitwerking van deze plannen liggen bij partij
en die daar de mogelijkheden en middelen voor heb
ben. Het Airbome Museum moet zich de komende tijd 
juist volop op de eigen positie en ambities richten. Zo 
is 2014 een druk kroonjaar voor het museum, wanneer 
het zeventig jaar geleden is dat de Slag om Arnhem 
plaatsvond. Ook is men momenteel in het museum 
bezig met de bouw van een nieuwe ruimte voor wis
seltentoonstellingen en worden er samen met de 
Gemeente Arnhem nieuwe plannen ontwikkeld rond 
de John Frostbrug en de Eusebiuskerk,
Kortom, het ‘Vrijheidsmuseum WO2’ komt in een 
nieuwe fase, waarin de oorspronkelijke founders niet 
vanzelfsprekend een dragende rol meer hoeven te 
hebben. Dat neemt niet weg dat het Airbome Museum 
de ontwikkelingen van het nieuwe museum met 
grote belangstelling zal blijven volgen. Daar waar dat 
voor het Airborne Museum van belang is, zal uiter
aard onverminderd de samenwerking met dit nieuwe 
museum worden gezocht, net zoals - bijvoorbeeld in 
het kader van de Liberation Route Europe - ook steeds 
samenwerking wordt gezocht met andere musea en 
instellingen.’

Vormgeving Nieuwsbrief: Hildebrand DTP, Wageningen. 
Druk: Drukkerij Verweij Wageningen B.V.
E-mail adres WAM: info0vriendenairbomemuseum.nl.
Telefoon: (0318) 63 96 33.
Postadres: WAM, t.a.v. Ivar Goedings, Postbus 8047, 
6710 AA, Ede.
Penningmeester en Coördinator Airbome News Flash: 
Vincent Luyten.
Website van de WAM: www.vriendenairbomemuseum.nl

info0vriendenairbomemuseum.nl
http://www.vriendenairbomemuseum.nl

	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_001_November_1980
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_002_Januari_1981
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_003_Mei_1981
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_004_November_1981
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_005_Februari_1982
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_006_Juni_1982
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_007_Augustus_1982
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_008_Oktober_1982
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_009_Februari_1983
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_010_Mei_1983
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_011_September_1983
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_012_Oktober_1983
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_013_Februari_1984
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_014_Mei_1984
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_015_Juli_1984
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_016_Oktober_1984
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_017_Februari_1985
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_018_April_1985
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_019_Juli_1985
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_020_Oktober_1985
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_021_Februari_1986
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_022_April_1986
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_023_Augustus_1986
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_024_Oktober_1986
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_025_Februari_1987
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_026_April_1987
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_027_Augustus_1987
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_028_Oktober_1987
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_029_Februari_1988
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_030_Mei_1988
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_031_Juli_1988
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_032_Oktober_1988
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_033_Februari_1989
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_034_Mei_1989
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_035_Juli_1989
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_036_Oktober_1989
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_037_Februari_1990
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_038_Mei_1990
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_039_Juli_1990
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_040_Oktober_1990
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_041_Februari_1991
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_042_Mei_1991
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_043_Juli_1991
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_044_Oktober_1991
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_045_Februari_1992
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_046_Mei_1992
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_047_Augustus_1992
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_048_Oktober_1992
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_049_Februari_1993
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_050_Mei_1993
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_051_Augustus_1993
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_052_November_1993
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_053_Februari_1994
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_054_Mei_1994
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_055_Augustus_1994
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_056_November_1994
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_057_Februari_1995
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_058_Mei_1995
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_059_Augustus_1995
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_060_Oktober_1995
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_061_Februari_1996
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_062_Juni_1996
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_063_Augustus_1996
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_064_November_1996
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_065_Februari_1997
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_066_April_1997
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_067_Augustus_1997
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_068_November_1997
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_069_Maart_1998
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_070_Mei_1998
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_071_Augustus_1998
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_072_Oktober_1998
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_073_Februari_1999
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_074_Mei_1999
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_075_Augustus_1999
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_076_Oktober_1999
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_077_Februari_2000
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_078_Mei_2000
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_079_Augustus_2000
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_080_November_2000
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_081_Februari_2001
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_082_Mei_2001
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_083_Augustus_2001
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_084_December_2001
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_085_Februari_2002
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_086_Mei_2002
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_087_Augustus_2002
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_088_Oktober_2002
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_089_Februari_2003
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_090_Juni_2003
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_091_Augustus_2003
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_092_December_2003
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_093_April_2004
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_094_Juli_2004
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_095_September_2004
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_096_December_2004
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_097_Februari_2005
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_098_Mei_2005
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_099_September_2005
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_100_November_2005
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_101_Februari_2006
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_102_Juni_2006
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_103_Augustus_2006
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_104_Oktober_2006
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_105_Februari_2007
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_106_Mei_2007
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_107_Augustus_2007
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_108_November_2007
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_109_Februari_2008
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_110_Juni_2008
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_111_Augustus_2008
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_112_November_2008
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_113_Februari_2009
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_114_Juni_2009
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_115_Augustus_2009
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_116_November_2009
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_117_Februari_2010
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_118_Juni_2010
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_119_Augustus_2010
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_120_November_2010
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_121_Februari_2011
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_122_Juni_2011
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_123_Augustus_2011
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_124_December_2011
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_125_Februari_2012
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_126_Juni_2012
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_127_September_2012
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_128_December_2012
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_129_Februari_2013
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_130_Juni_2013
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_131_September_2013
	Vrienden_van_het_Airborne_Museum_Nieuwsbrief_132_December_2013

