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Op 17 september 1944 springen Britse parachutisten
boven de Renkumse Heide uit hun Dakota's.
(Foto: collectie lmperial War Museum, London)
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EEN NIEUWE CONSERVATOR
VOOR HET AIRBORNE MUSEUM
Op 1 mei 2014 begon de nieuwe conservator bij het
Airborne Museum. Na een spannende sollicitatieprocedure met meer dan 100 gekwalificeerde kandidaten
viel de keuze op Marieke Helsen. Wie is zij?
De Slag om Arnhem
Geboren in Hui sse n, groe id e Marieke op met verhalen
uit vervlogen t ijd en over de Slag om Arnhem, 'een brug
te ver' en 'het mannenei land '. Maar pas toen ze in aa nrak ing kwam met het visue le materiaa l van de oorlo g,
werd ze zich ec ht bewust van de werkelijke inhoud van
de verha len va n haa r vader [ 1929- 1995 ). "Thui s beza ten we dri e houte n kisten m et opsc hr ift. Het waren
de zogenaa md e evacuat iekisten waarm ee het gezin
van m ij n vader na de eva cuatie weer naa r hu is keerde.
W e hadd en ni ets i·, vert eld e hij". Een and er verhaa l
van haa r vader gaat over een midd ag wann ee r haar
vad er en zij n broers zich vervee ld en. "Ze besloten hun
slaapkamer anders in te ric hten. Di e nac ht kwam een
granaatscherf door het raam prec ies waar eerst ee n
bed had gestaa n ......

Explosieven Opruim in gsd ienst kwam rege lmat ig lang s
om de bommen en gra naten op te blazen. Op ee n dag
bleef de metaaldetector maar piepen. We besloten
met z' n drieë n verder te grave n en haalden een sloot
leeg die gedem pt was met metaa l: muniti eki sten ,
helm en, geweren .....
Bij de gem ee nte Arnh em heeft ze het depot opgezet en
we rkte ze aa n de uitwerking va n de opgravi ng. Sa m en
met ac ht vrijwilligers werden de vondste n gewassen,
gereg istreerd, besc hreven en geco nse rvee rd .
Daarna was Mari eke t ien jaa r werkzaam bij de afde ling Archeolog ie in Mu seum 'Het Valkhof in Nijm ege n.
Hier was ze vera ntwoorde lijk voor de co llecti e Arc heolog ie en het Provin ciaa l Depot voor Bodemvondsten
Gelderland. Ze sc hreef het informatise ring sp lan van
Mu se um Het Val khof en diverse reg ist rati eprotoco llen
voor Adlib, het mu sea le reg istrati esystee m Zo hee ft
Na de evac uati e kreeg het gezi n gelukki g onderdak
ze de digitali se rin g van de mu se um co llect ies vormge in Gram sberge n. Later kregen ze linn engoed , kled ing
geven met het uiteind elijke
en de dri e kisten om hu n
doel de objecte n digitaa l
nieuwe bezittin ge n in te
én voor ee n groot publi ek
vervoere n op de terugweg
toegankel ij k te maken. Het
naa r Hui sse n. "Eén van
res ultaat daarva n is onder
deze kisten staat nu nog in
"Om de huidige collectie goed
andere te zien op de webmijn hui skame r."
te digitaliseren is veel tijd en
site Collect ieGe ld erland .
mankracht nodig. Vrijwilligers
nl. Daar staat ook al ee n
Studie en werk
en verschillende samenweraanta l objecten op uit de
Aan de Katho li eke Univerco llectie van het Airborne
kingsverbanden zijn hiervoor
site it Nijmege n stud ee rd e
Mu se um .
Marieke af in de Cu lturele
van belang."
Haar
baa n bij Mu se um Het
Antro po log ie. Ee n antropo Valkhof co mb ineerde ze
loog best ud ee rt de cultuur
met ee n fun cti e in het on van and eren : gewoo ntes,
derwijs. "Ik behaalde m ijn
norme n en waarden,
eerstegraads lesbevoegdhe id en doceerde met heel
verha len en objecten . Deze cultu ur kan geografisc h
vee l plezier Maatschappijleer- en wetenschappen in
ver w eg zijn of zich in een andere tij d bevin den. Aan
het voortgezet onderwij s."Na die tien jaar kreeg ze de
de Universiteit van Amsterdam spec iali see rd e zij zich
kans om als docent vo ltijds aan de slag te gaan op het
in Mu seo log ie. Ze st ud ee rd e af op de vraag hoe ee n
HBO [H oge r Beroeps Ond erwijs). "Een gewe ldig leuke
tentoo nstellin g de bee ldvorming va n bezoekers kan
baa n di e helaas oph ield door bez uiniging en. "
be'invloeden. Aa nsluite nd werkte ze in het Nijmeegs
Volkenkundi g Muse um . Haa r kenn is van culturele an Defensie
tropolog ie blee k ook goed to epas baar in het archeo loAls co nservato r, afd elin gshoofd en adjun ct- directeur
gische werkveld. Jaren werkte Marieke als archeo lo og
bij het Marini ersm use um in Rotterdam, ging
in Nijm ege n en Arnhem en groef ze IJ ze rtijd boe rderijMarieke als burger bij Defensie werken in de militaire
en, inheems Romeinse nederzettingen en gra fvelde n
were ld. In haar t ij d bij het Mariniersmuseum was ze
op. Stoere herinneringen bewaart ze aa n de opgrav in g
vaak te vinden op het ministerie van Defensie in Den
in de Schuytgraaf [h et geb ied ooste lij k van het dorp
Haag , schreef ze be leidsstukken , werkte ze sa men
Driel) waar het we rk gevaarlijk was. "Vaak vonden
met de Rijksd ienst voor Erfgoedi nspectie, maakte ze
we scherpe munitie uit de Tweede Were ld oorlog. De
➔
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NAJAARSBIJEENKOMST VVAM
OP 15 NOVEMBER 2014
Op donderdag 24 april 20 14 werd onder grote be langstelling in het Airborne Mu se um de tentoo nste lling "Van Huis en Haard - Airborne Memo ri es " geope nd. Deze te ntoo nstellin g, alsmede de vele interviews die in
het ac hterli ggend e jaa r zijn afg enomen, betekene n voor veel ouderen het
op ni euw meemaken va n de Slag met alle daarop vo lgend e ontberin gen.
Zij moesten toen, vee lal nog als kind , sch uilen in de kelders onder hun
hu is. Daarna moesten zij ofwe l vluchten voor het voortdurende geweld of
werden na de Slag weggejaagd uit het toen als frontlijn ingerichte gebied
boven de Nederrijn. Het initi atief voor deze interviews en de tentoonstellin g zijn door deze betrokkenen met grote in stemming ontvangen. Hieruit
blijkt eens te meer dat ni et allee n de veteranen elk jaar in de septemberdage n met egards mo eten worden behandeld; ook degenen die als burger
in het oorlogsgeweld terecht kwamen di ene n erke nning te krij gen voor
da tgene wat in die t ijd en in de periode daarna door
hen is opgebrach t.

Marieke He/sen, de nieuwe Conservator van het Airborne Museum
(Foto: Collectie Airborne Museum].

te ntoo nstelli ngen en we rkte ze in de bunkers in Den
Haag waar een deel van de co llectie wo rd t bewaa rd.
" Ik heb ee n maan d op de kazerne gewoond, mi lita ire n
gevraag d te filmen t ij den s hu n Afgha nistan-m iss ie en
zelfs een piratenboot uit Somali ë aangeschaft." Het
wa s een enerverende en leerzame tij d voor Marieke,
maar haar hart lag in de regio van haar familiegesc hieden is.

Airborne Museum 'Hartenstein'
Va naf mei is Marieke Helsen de ni euwe conservato r
van het Airborne Mu se um 'Hartenstein' . Zij staat voo r
ee n ta l van uitdag ingen.
Een grote klus voor Marieke is de digita le ontsluiting
van de mu se umcollectie. Ook het onderzoek en het
aa nvullen van de co llectie hoort hierbij . Het doel is om
met een planmatige protocollaire aanpak de ac hterstand en in de reg istrati e weg te werken. De digitaliser ing van de co llectie za l op zo' n man ier vormg egeven
word en, dat deze optimaa l aansluit bij het actuele
nationale en internationa le be leid van de musea le
erfgo ed sector. De co llect ie za l hiermee toega nkelijk
worden voor een breed pub liek, voor ond erzoeke rs en
voor collega·s .
Om de huidig e co llect ie goed te digitaliseren is veel tijd
en mankracht nodig. Vrijwillig ers en verschillende samenwerking sverbanden zijn hi ervoor van belang, zoa ls
met het Gelders Archief, de Gelderse Mu sea , het NIOD
en de Stichting Mu sea en Herinneringsce ntra 40-45.

4

Op versc hillend e we bsites za l de co llecti e openbaar
worden gemaakt, zoals op digita lecollectienederlan d.
nl, oorlogsbron nen.n l, Europeane. nl en Co llectieGelderland .nl. Het Ai rborne Museum hoopt uitein delij k
een mooie ca talogus te prese nteren over alle topstukken in de co llectie en hun ond erli nge samenhang.
Een belangrij ke aanvu lli ng op de huidige collect ie wordt het immateriële cu lturee l erfgoed van de
verza melde persoon lijke verhalen rondom de Slag
om Arnhem, de 'Airbo rn e Memo ri es·. Deze hebben
als do el het 'leve nd houd en· va n de gesc hiedenis, het
identifice re n, inve ntarise re n, docum entere n, zichtbaa r
maken van deze ·ora l hi story'. Ook dit hoort bij de
taken van de ni euwe conservator.
Verd er za l Marieke zorgen voor ee n tal van ni euwe
intermu sea le tentoonstellingen . Er zal ee n sa menwerking sverband gerea li see rd word en met het Mu se um
Ka stee l Wijchen en Mu se um Arnh em waar objecten
uit de co llecti e van het Airborn e Mu se um binn enkort
vertoond word en. Verder za l Marieke evenementen
verzorgen, zoa ls het W ee kend van het Oorlogsboek'
en soms ee n college geven, zoals over het verzame len van immateriee l culturee l erfgoed [persoonlijke
mondelinge histori sche verha len) aan de 'Museum
Jeugd Universiteit' op 7 december a.s. In haa r eig en
woorden: "Ik heb een wereld baa n! "
[M arieke Helse n, Conservator)

Elk naja ar organ iseert de Vereniging Vriend en v/h
Airborn e Mu seu m in november een najaarslezing. Dit
ja ar za l deze bijeenkomst plaats vinden op zaterdag middag 15 november om 14.00 uur in de Concertzaal
in Oosterbeek. Het za l het geen lezing word en zoals
we gewend zijn. De 70ste herden king za l da n al weer
ac hter ons ligg en , de veteranen zullen op ni euw in het
midd elpunt hebben gestaan en hun gevallen vriend en
zullen zijn herdacht. Het is dan goed om het thema van
de tentoon ste llin g in het mu se um nog ee ns dichtb ij
te brengen. De vetera nen zullen in de komende tij d
ons voorgoed gaan verlaten, maar de kinderen van de
slag blijven nog een tijdje onder ons. Daarom zal de
najaarsbijeenkomst geheel in het teken staan van het
t hema van de tentoonste lli ng in het mu seum. De titel
van die middag za l zij n "Ons eigen verhaa l" .

.. De na jaa rsbijeenkomst van de WAM
zal geheel in het teken
staan van het thema
van de tentoonstelling
1n het museum."
--------

Het programma van de middag is in grote lijnen als volgt:
• Directeur Jan Hovers za l ons inform eren over de erva ring en di e tot dat
moment zijn opgedaan met de tentoonstellin g;
• Een interviewer za l on s betrekken in hoe hij terugkijkt op de diverse
gesprekken die hij voor Airborne Memories heeft gehad;
• Robert Voskuil za l in een presentatie de omvang laten zien van de
plunderingen die in Arnhem en omstreken hebben plaatsgevonden.
• Een aa ntal van onze leden en gasten zullen over hun eigen ervaringen
vertellen. Daa rbij denken w ij aa n mense n afkomstig uit Arnhem/
Oosterb ee k, de Betuwe en Nijmege n;
• Tot slot za l er een groeps- interview worden afgenomen met leden en
niet - leden van de vereniging, over hun ervaringen in die periode.
Op deze wijze wordt het ee n ontmoeting door ons en voor ons. Ons
eig en verhaal du s. Ik zie er naar uit en hoop u die middag te mogen
ontmoete n. [Eric Paap)
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OTO VAN SEM PRESSER

SLAG OM ARNHEM 70 JAAR

Voor dl' ll'ntoon t lling 'Van Huis en Haard', die op 24 april werd geopend in het Airborne Museum, is een
,tlll< lw 011tw rp n, waarop een foto is afgebeeld van mensen, die op last van de Duitsers de stad Arnhem
ontvl ll lltrn. l lun chamele bezittingen hebben ze opgestapeld op een oude kinderwagen en op een fiets
1011 d< •1 h,11 d n. De foto werd gemaakt door de fotograaf Sem Presser.

l l!H ' W , [ ('I" p d fbe eldin g relati ef we inig zichtbaar is van de achterq1oncl, wr, h l Loc h ni et moeilijk om de lokatie te achterha len, mede
01ncl.il d ilu li ler plaa tse in de afge lop en 70 jaar nauwe lijks is ver,111(1 1d. l lel bl ek dat Sem Presse r deze opname had gemaakt op de
1
nd lseweg, op de hoek van de Middenweg, links op de ac htergrond.
vlu hlelin gen lopen in de ri cht ing van de Sc helm seweg . De karakterisl i k uitbouw met de ramen in de rec hterho ek van de foto is nog ongewijzigd aa nwez ig, hetg ee n op ee n recent gemaakte foto goed te zien is.
De Am ste rdamse fotograa f Sem Presse r, di e van Jood se afk omst wa s,
zat sind s 1942 ond erg edoken in de wijk de Ge itenkamp in Arnh em, waar
hij onder andere werk verri chte voo r het Verzet. Hij had ee n va ls pasp oort
ond er de naa m Willem Knol.
Al op maa nd ag 18 se ptember 1944 was Presser met zijn came ra onder
zijn jas de stad in gegaan. Op de Weerdj esstraat ziet hij de eerste Britse

Vluchlcncle burgers op clc Roscncloalscwcg 111 A, nhcm
{Foto Sem Presser/
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parac huti sten en hij neemt ee n
ti ental foto·s. waa rvan enkele later
zee r beke nd werden. In het in 2003
versc henen bo ek "B Company Arrived ·. he eft de auteur, David Van
Buggenum , alle t ien foto's voor het
ee rst bij elkaar kunnen publicere n.
Van de evacu ati e maa kte Pre sse r
ma ar enkele foto's. Er zijn er maa r
drie of vi er bekend , waa rvan de
opn am e op de Ro se nd aa lseweg
er ee n 1s.
(Rob ert Vosk uill

Dczclfclc lokatie in juni 2014. {Foto Robert Vos/wil/

In dit bij zo nd ere kroonja ar, wann ee r het zeventig jaar
geleden is dat de Slag om Arnhem plaats vo nd, worden er tal van activiteiten in on ze reg io georganiseerd,
di e bij dit belangrijke feit st ilstaa n. Ee n goed overz icht
daarvan is te vind en op de website
www.airbornefeelings.nl.
Het Airborn e Mu se um staat in dit kroonj aa r met name
sti l bij het vee lal onvertelde verhaal van de evac uati e van de burgers met de tentoo nste lling Van Huis
en Haard -Airb orne Memori es·. De te ntoon stelling
hand elt over de mee r dan 150.000 mense n uit Arnhem
en omgevin g di e op stel en sprong moesten evacu eren en vee lal pas na ac ht m aa nd en in hun veelal
geplunderde en/of verwo este hu ize n terugk ee rd en.
Vervolg ens stond en ze voor de zware taa k hun leven
en omgevin g weer op te bouwen. In vee l gevallen werd
er ni et meer omgekeken en ni et meer gesproke n
over dit dramatisc he hoofd stuk in hun leve n. Nu er
steeds m in der mense n nog uit ee rste hand kunnen
getuig en over deze period e, zijn er aa n de hand van het
burgerparticipatiep roject 'Airborn e Memori es· talloze
verhalen va stgelegd , die de bas is vormd en voor de
tentoo nstelling. Ruim ee n maand na de op ening op 24
april, hadden reeds 16.500 mense n het mu se um bezoc ht. De tentoonste lling maakt vee l emoties los bij de
b zoek rs. Kinderen en kleink ind eren van de evac ués
rea li se ren zich ee rst nu pa s wat hun oud ers en grootoud ers hebbe n doorstaan . En voor vee l va n hen di e het
m eemaa kten is de tentoon stelling een kata lysator om
voor het ee rst over deze levensbe palend e periode te
spreken. Ook vee l buitenland se bezoekers zijn geroerd
door de persoonlij ke ervaring en die in de tentoon stelli ng gepresenteerd worden. Vee lal was dit directe
gevolg van de Slag om Arnh em niet bekend bij hen.
Ond anks de omvang van dit proj ect is het niet het
enig e dat het mu se um dit kroonj aa r in petto heeft.
Ee n gre ep uit on ze activiteiten:
Bullet Proof Trees
Het nu prac htig e en vred ige Park Hartenste in vormde
in septemb er 1944 het hart van de perim eter. waa r
zwaar gevochten werd. In middels moet j e hee l go ed
kijken om de door de natuur bijna uitg ewiste spore n
nog te kunn en zien. Maar er wordt wel eens gezegd
datje zes zage n verd er bent, wann eer er een zieke of
omgeva llen boom in stukken gezaagd moet worde n.
Aan de bu itenkant zien de bom en van het park er ru sti ek en fraa i uit, ma ar ond er hun bast gaan er nog talloze kogels en granaatscherven verborgen. Uiterlij ke
sc hijn bedri egt dus. Park Harten stein is daarm ee ee n
typ isc h voorb ee ld van wat de bekende Nederlandse
ku nste naar Armando betitelt als ee n 'Sc huldig Land schap· . Armando verklaart het land sc hap sc huldig,
ni et omdat het gruwelijkheden heeft laten passeren ,
maar omdat het getu igeni s weigert. Wat er ook ge -

SLAG OM
BATTLE OF
ARNHEM

beurt, het groe it gewoo n door. Het bos is ni et sc huldig
aa n lijd zaa mh eid, ma ar aan het wisse n van sporen.
En dat terwij l het alles heeft zien gebeuren : "Vee l
bosra nden. Vee l sc huldi g geboomte. Het st ikt hi er van
de sc huld, boom voor boom", lui dt ee n aa ntekening in
Armando's 'Dagbo ek va n ee n dader· uit 1973.
In het mu se um hebbe n we on s afg evraa gd of en ho e
we de verstopte sporen van de hevige gevechten weer
zichtbaar zo ud en kunn en m aken. Dit heeft geleid tot
een sa menwerking met het Arlab [sa menwerking
Koninklijke Acade mi e van Bee ldend e Kun ste n/Uni versite it Leiden/TU Delft) en res ulteerde in ee n uni eke
applicat ie voor smartphon es en iPads/tab lets di e we
hopelijk in de aa nkomende herd enking speriode kun nen lancere n. Wann eer je de app gedown lo ad hebt kun
j e je smartphon e of tab let op het tekstbordj e ri chten
en kijk j e letterlijk in het binnenste van de boom op
di e plek. Je ziet dan driedim ension aa l de kogels en
granaatscherven die zich op die plek in de boom bevin den. Het sca nn en van de bom en is ec hter in de zo mer
mo eilijk doord at ze da n vee l voc ht va sthoud en. Het
hangt er nog eve n om of we se ptemb er gaan halen. In
ee n kom en de ed itie van dit mag azin e zullen we nader
ing aa n op de opm erkelijke totstandkoming van de app.
Samenwerking met 'Museum Arnhem·
Op het ee rste gezicht ligt ee n sa m enwerking tu sse n
een m ili tair-h istorisch museum en een mu se um voor
moderne kun st niet zo voo r de hand . Rond het gebouw van Museum Arnhem vonden ec hter gedurende
de Slag hevige gevec hten pla ats. Mu se um Arn hem
staat dit najaar daarom helema al in het teken va n
de herd enking en rond Market Garden en de Slag om
Arnh em.

In de westza len komt ee n grote solotentoonstellin g
van de Poolse kun stenaar Miro slaw Balka, getiteld
FRAGMENT. De tentoon ste lling in de oo stza len is ee n
groep stentoon stelling, getiteld Realms of Memory.
Hieraa n doen Anne Wenze l [kerami sc he bee lden ) en
Raqu el Maulwurf (teken ing en) mee.
Het Airborne Mu se um werkt sa men bij de invulli ng van
➔
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de overig e delen van het mu se um. Het collecti ef Suze May Sho uit Arnh em gaat aa n de hand van orig inele ob j ecten en foto - en fi lmb ee ld en reco nstru eren wat er zich in se ptember 1944 in en rondom het Mu se um Arnh em
heeft afg es pee ld . Daa rvoor zullen vee l collecti eond erd elen van het Airborn e Mu se um in dit ·a rchi ef ee n belang rijke rol spelen. Dit zal waa rsc hijnlijk de vorm krijg en van ee n in stallatie in de koepel m et satelli etond erdelen el ders in het mu se um . Het Suze May Sho collect ief bestaat uit Rose ll Heijm en, Jessica Helbac h en Conni e Nij m an.
Een tentoon stelling van hen is vaa k als ee n wand eling, waa rb ij je wordt aang emoedigd om van de hoofdroute af
te w ij ken om vervo lgens hee r lijk te verdwalen, maa r nooit de weg kwijt te raken. Met deze sa m enwerking hopen
we dat li efh ebbers van beide mu sea ee ns bij elkaa r over de vloer kom en om ee n kij kj e te nemen.

-

FOTO'S VAN ARNHEM IN 1945 GESCHONKEN
Afgelopen febr uari kreeg het Airborn e Mu se um ee n
prac htig e sc henk in g in de vorm van ee n co llectie foto·s
van Arn hem in 1945 . De foto's werden gema akt do or
de hee r Paul Mutsaerts en ze kwamen tevoorsc hijn ,
to en na zij n overlijd en zijn hui s werd opg eruimd. Zijn
do chter bes loot onlang s de afb ee ldin gen [m et de
negat ieven. die er ook nog waren! over te drage n aa n
het Airb orn e Mu se um. Pau l Mutsae rt s [1921 - 199 9]
woond e in de Hoofd straa t in Velp en had ee n confec ti eateli er aa n de Rietgrac htstraat in Arnh em. Hij was ee n

verwo ed amateur-fotogra af. Kort na de Bevrijding in
1945 maa kte hij ee n interessante se r ie opnamen van
het verwo este Arnh em . Roland Bo ekhorst heeft in m iddels van ee n groot aantal foto's de lokati e opg espoord,
o. a, door gebruik te maken van Google Street Vi ew.
In de collecti e zitten ook afb eeldingen van ee n nee r gesc hoten Stirlin g bomm enwerp er, die waarschijnlijk
nee rkwam in de Betuwe [zie illu stratie).
[Rob ert Voskuill

"Ook veel buitenlandse bezoekers
zijn geroerd door de persoonlijke
ervaringen die in de tentoonstelling
gepresenteerd worden. Veelal was
dit directe gevolg van de Slag om
Arnhem niet bekend bij hen."

Presentatie in de Euseb iustore n
In se ptember wordt er ee n besch eid en prese ntati e
gerea li see rd in versch illend e etages van de to re n van
de Arnh em se Euse biu skerk . Het Airborn e Mu se um
werkt aan ee n duurzam e sam enwerking m et de Eu sebiu skerk om te komen tot ee n perm anente tentoonstelling in de kap ellen en de toren van de kerk over de
Slag om Arnhem . Als opmaat wordt er in ee n dee l van
de to ekom stig e tentoon stelli ng sru imtes alvast ee n
tijd elijke prese ntati e getoond ond er de t itel "D e slag
om Arnh em - 70 jaar onvoltoo id verleden". De door
ons mu se um ontwikkelde prese ntati e bestaat uit grote
fotoban ieren met korte teksten in het Nederlands,
Eng els en Duits.
Er worden drie thema 's belicht:

1. Slag om Arnh em - samenvatting van de militaire
strijd van dag tot dag;
2. Het verhaal van de burg ers - gevolgen van de Slag
om Arnhem voor de bewon ers: verwo esting
binenstad, evac uatie, wederopbouw;
De volledig vernielde toren van de Eusebiuskerl< in Arnhem in 1945.
{Foto Pa ul Mutsaerts. Collec tie Airborne Museum]
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3. Toekom stvisie samenwerk in g Airborne Mu se um/
Eu se biu skerk [plann en en arti sts impress ionsl.
[J an Hoversl

Een tijdens een bevoorradingsvlucht in september 1944 neergeschoten Stirling bommenwerper.
gefotografeerd in 1945. Vermoedelijke lokatie• ergens in de Be tuwe ten zuiden van Arnhem.
{Foto Pa ul Mutsaerts. Collectie Airborn e Museum]

► --------

BATTLEFI ELD TOU R NAAR ZEEUWS-VLAANDEREN
EN WALCHEREN VAN VRIJDAG 3 TOT EN MET
ZONDAG 5 OKTOBER 2014.
Op 1 november 1944 landden Britse . Franse, Noorse, Belgisch e en Nederlands e commando's bij Vli ss ing en [O peratie lnfatuate Il en bij Westka pelle [Operati e lnfatuate lil. De bevrijdin g van Walch eren, de ope nin g van
de Sch elde met de toegang tot de haven van Antwerp en wa s begon nen.
De weken ervoor hadd en ee nh eden van het 1e Canad ese leger na hevige
gevechten Ze euws-Vlaand eren veroverd .

De Vereniging Vrienden van het
Airborn e Mu se um in Oosterbeek
organi see rt in 20 14 een excurs ie
naar Zee uws-Vlaanderen en Walcheren. Een unieke gelegenhe id
om dit voormal ige strijdgebied van
nab ij te bekijken.
➔
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Programma:
Dag 1: Ca nada/Polen mu se um, Adegem Belg ië, Albertkanaa l, Eede (waar Kon ing in
Wi lhelmina op 13 maart 1945 voor het eerst wee r voet op Nede rland se bodem zette ,
na haa r bij na vij f jaar lange ba llin gsc hap in Engela nd, oversteek bij de Braa kman ,
Bres kens, oversteek naar Vli ss ingen.
Dag 2: Vliss ing en, tankg racht en verded igin gsbu nkers bij Ko ud ekerke, Zouteland e,
land ing sgeb ied bij Westkap elle, Domburg, Oostkapelle, Serooskerke,
mu se um Dishoek en het gevechtsterrein .
Dag 3: De Sloedam , Privé mu seu m in Osse nd rec ht en de Ca nadese begraafp laats
Berge n op Zoo m.
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MINISTORY 120
HERINNERINGEN AAN
ONZE; BELEVENISSEN
AAN DE KLINGELBEEKSEWEG IN ARNHEM,
SEPTEMBER 1944
door: Anton van Mens

De exc urs ie wo rdt geleid door Wybo Boersma, oud -directeur va n het Airborne Mu se um en gids van de
'International Gu ild of Battlef ield Gu id es· en Jaap Korsloot, lid Vereniging Vrienden va n het Airborne Mu seum.
Re isso m € 350,- p.p. op ba sis van 2-pe rsoo nska m er. Toe slag 1- persoo nskam er 50,-.
Vroegtijdig aanmelden is gewenst. Er is nog plaats maar het aantal beschikbare kamers is beperkt.
Voor info rmatie en boe kin gen, Vereni ging Vriende n v/h Airborn e Mu seu m, p/a Bin nenh of 38, 6715 OP Ede.
Telefoon: 0318-639633. U krijgt dan ee n bo ekin gsform uli er toegezonden.
E-mail: w.boersma@wxs.nl. Voor verdere gegevens zie ook: www.vriendenairbornemuseum.nl

DE INZET VAN ~JEDBURGH
TEAMS' IN NEDERLAND
Tijd ens de Tweede Were ldoorlog we rd door de Bri tse
'Specia l Operation s Executive· in sa menwerk ing met
het Ame rik aanse 'Offi ce of Strateg ie Service· ee n
spec iale een heid opgericht, waaru it de zoge naamde
'J edburgh teams· werden sa m engesteld. Deze team s
bestond en uit drie man, ee n offic ier-co m ma nd ant, ee n
twee de off icier en ee n se rgeant- rad iote leg rafist. Zij
mo este n on der mee r het ve rzet in de bezette geb ieden
ond ersteun en. Beha lve Britse, Ame rik aa nse en Franse
mi lita iren heeft ook ee n aanta l Nede rlanders dee l uit
gemaakt va n ee n Jedb urg h team. Met name t ijden s de
operati e Market Ga rd en, maar ook daarna, zijn deze
team s in Nederland actief geweest. Tot nu toe is hier
maa r wein ig over gesc hreve n. We l is er ee n boekje
'Achter de lini es· over het tea m in Twente, terwijl in
ve rsc hillend e boeken de teams bij Nijmegen en Veg hel
dee ls besc hreve n wo rd en. Ook is er ee n uitgebre id
boek ove r de tea ms tijd ens Market Garden, getiteld
"Ab un da nce of Valor", gesc hreven door Will lrwin , ee n
Amerikaa n, maar ee n totaa l ove rzicht va n de Nederlandse in zet was er to t nu toe ni et. Het is de verdienste
va n Jelle Hoo ive ld dat hij in de loop der j aren vee l
materi aal over dit on derwe rp verzame ld heeft en in
deze publicati e het totaa l overzicht geeft. Vee l fo uten,
gemaakt door eerde re auteurs wo rd en in zijn boek
rec htg ezet.
Het boek is sc hematisc h opgebouwd , te beg inn en
met de oorspro ng van Jedburg h tea m s, de opleid in g
en vervo lgens va n dag tot dag de in zet tijd ens Operatie Market Garden. Dan de in zet van de teams in de
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w inter va n 1944- 1945 en het team tijd ens de operat ie
Am herst in april 1945. Versc hillend e Nede rland s
Jedburgh offici eren ontving na de oorlog hoge ondersc heid ingen, waaro nd er vier Militaire Willem s- Ord es.
Het boek is rij k ge1llu stre erd, maar op de bronverme l ding van de foto' s is nog wel wat aan te m erken. Foto's
va n bijvoorbee ld het IWM in Lond en worde n noga l
ee ns aangegeve n als afk om st ig va n andere in stituten.
Ook de teksten bij de ve le, de els onbe kend e, foto's zijn
so m s onvo lled ig.
Deze publi ca ti e is tot stan d gekomen m et m edewer king va n het Instituut voor Mi litaire Historie in Den
Haag. Dat komt vooral tot uiting in de voortreffe lijke
kleurenkaarten en slagordes. Wel wordt er daa rb ij
va nuit gegaa n da t de lezer op de hoogte is va n de mi lita ire teken s, waarmee ee nh eden aa ngeduid worden.
Dit za l ni et alt ij d het geva l zijn. De vele noten m et bronverme lding laten ook de hand van het Instit uut zien.
Met het versc hijn en "Op erati e Jedburgh" wordt ein de lijk rec ht gedaan aa n ee n klein e, ma ar ni et on belangrijk e groep Nederland se Spec ial Farces. Het boek is
zeer de moeite waard en niet allee n voor de 'Arn hem ·
ge·1nteresseerden . Voor de prij s hoeft u het ni et te laten
li ggen.
Opera tie Jed burgh, Ge hei m e gea llieerde mi ss ies in
Nederland 1944- 1945" door Jelle Hooiv ld w rd uitgegeven bij Boom, Amsterd am (201 4). ISB N: 978 90 8953
256 5, 288 pag , gei ll. Prij s€ 19,90. 'Oper li J dburgh'
is te koop in het Airborne Mu seum in Oo terb e k,
maar is ook te bestellen bij d r gu li r bo khand el.
(Wybo Boersma )

Inleiding
Ei nd 20 13 vond Wybo Boe rsma bij ee n verzame laar
ee n notitieboekje va n iema nd die de Slag om Arn hem
had m eege ma akt aan de Kling elbeekseweg in Arnhem. Het blee k een dagboekje m et aa ntekenin gen te
zijn van de heer T. van Me ns. De tekst , die dee ls in inkt
en deels in potlood was gesc hreve n, was mo eilij k leesbaa r en daarom typte Wybo di e helemaal over. Omdat
er maar we inig dagboeken beke nd zijn uit dat dee l va n
Arnh em , heeft Robert Voskui l het dee l over de gevechte n op de Klin gelbeek en de vlucht van de fam ili e Va n
Mens naar de Hoog kamp bewerkt voor publicat ie in dit
Air born e Magazine en van noten voorzien.
Uit on derzoe k van Geert Maasse n in Ge lders Archief
kwam naa r vore n dat in het adresboek va n Arn hem uit
1942 wordt genoemd: H. va n Mens, Kl ing elbeeksc heweg 14. De desbetreffende won ingk aart bevestigt deze
inform atie. Anton [Tonni e) van Me ns was ee n zoo n uit
dit gezin. Bij navraag bij de huidi ge bewo ners van het
huis Klin gelbeekseweg 14, blee k dat de sc hr ijver va n
het dagboekj e, Anton va n Mens, nog tot lang na de
oorlog in het hui s had gewoond. Vo lgens hun informa tie is hij geruime t ijd geleden overleden.
Zondag 17 september 1944
Zon dagoc htend vroeg klinkt er 10 m inuten lang lu chtalarm, maar we zien en hore n ni ets. Een kwart ier later
is er opn ieuw lu chtalarm, maa r weer vo lgen geen
akti es . Nadat de si renes voor de 3° keer zij n afgegaan,
zien we bomm enwe rp ers in fo rm ati es van zes ove r vl iege n, bege leid door jagers. Ze cirkelen lange tijd
dreigend rond. Ik ga bij W. de sc huilkeld er in. Na eni ge
tijd weerk lin kt ee n do nderend geraas en gesuis, waarna enig e krake nde slage n vo lgen, die je horen en zien
doen vergaan. Kort daarop weer ee n geweldig gesu is
en aa ntal harde slagen . De deu r van de sc huilke lder
ramme lt als ee n bezetene. Vlu chtelingen komen naar
binnen re nn en en ve rtellen dat ze aa n de overkant van
de Rijn een groot aa ntal witte st repen naar bene den
heb ben zien gaan , waarna geweld ige zwarte rookko lommen ontsto nd en. Bij het vo lgende geraa s doen we
de handen voor onze oren. Opnieuw klinken er geweldige exp losies. Het elektri sc he licht wordt flauwe r en
flauwer en flitst plotseling uit. We zitten met vee rti en
ma n in een kleine, donkere sch ui lke lder. Er wordt

ee n kaars aangestoke n en het ziet er sc hi lderac hti g
uit. Zo zitten we eni ge uren onder de gro nd, terwijl de
bomm enwe r pers bove n on ze hoofd en ronk en en in de
Betuwe wo rdt gebombardeerd. Na eni ge tijd fli tst het
licht weer aa n. De sirenes loe ien het se in ·vei lig ·. We
gaa n de st raa t wee r op en vi nd en grote bo msc herven,
zwa re stukken staal. Dakpan nen zij n kapot, eve nals
ee n aanta l ruiten. In hui s ligge n de sc hilderijen op de
grond . Tien minu ten later loe ien op ni euw de siren es.
Mosqu ito j achtbomme nwe rp ers sc heren laag over de
sta d en werpen op versc hillend e plaat se n bo mm en af.
Later hooren we dat de Willem ska zerne is afgebra nd.

-

Deel van een plAltcgrond van Arnhem
van het huis van de familie Mens.

BU de hoofdie/Ier A' de lokatie

We leve n nu in ee n onrust ige span nin g. We horen
sch iete n in westelij ke richting. Er zijn nog stee ds
jac htvli eg tuig en in de lucht. Op de Utrech tseweg zien
we heel vee l Du itsers in auto·s en lopend uit westelijke
richt in g kome n. Ze zij n in vo l oorlogsten ue. Het lij kt
we l of ze vluchten. De lu cht is vo l vliegtu ige n, maar er
klinkt geen luchtalarm meer. Er is gee n elec tri cite it
meer. Af en toe sc hiet het Du itse luchtafweergesch ut
dat bij de Rijn staa t. Er zijn ontzette nd veel j ach tvli egtuigen in de lucht, maar we zij n langzame rh and ni et
meer bang voor de Britse Sp itfires . We gaan weer
bomsche rven zoeken. Wanneer we later va naf de
zolde r over de stad uitkijken, kunnen we aa n de rook kolommen zien dat Arnh em op versch illend e plaatsen
brandt. Mari etj e was bij het Fratershuis 11, toen er
ee n Du itse so ldaat aa n kwam fi etse n di e tegen ande r
Du itse militairen r iep: "Lo s, laufen , die Tom m ies sind
bei die Gumm ifab r ikl" 2) De soldaten rende n naar de
auto's en sloegen op de vluc ht. Daa rbij li eten ze in de
haast alles ac hter. Pra chtig e f ietse n, die waren ac hter
geb leven, werden door de burgers m eege nome n. Als
Marietj e verte lt dat de Tomm ies al di chtb ij zijn , ge looft
ni ema nd haar 3)_ Plotseling wordt er geschoten en
de koge ls fluiten over onze hoofden . We bes luite n de
schu ilkelder in orde te maken en slepe n er van alles
➔
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heen, zoa ls geweckte groenten en frui t, boter en ook
klere n. Mij nh eer Dekker staat op het dak va n zijn hui s
en ziet plotseling dat de Oo sterbeekse Rijn brug wordt
opgeb lazen. We zie n ee n inktzwarte roo kkolom. Mijn hee r Dekker zeg t dat hij bij de bru g vee l so ldaten ziet
lopen, maar hij weet niet of het Du itse rs of Engelsen
zijn . Wij blijven nu in de sc huilke lder wa nt er wo rd t af
en toe geschoten.
Vader loopt met ee n Fran se helm in zijn hand. Op ee n
zeker mom ent gaat hij er even op uit om op straat te
kijken. Plotse li ng komt hij weer binnen en zeg t ··De
Tommi es zij n er. Ik heb m ijn ee rste Engelse sigaret te
pakken. Ze lop en op de Kling elbeek".

-

/-let meest oos te/1jke deel van de K/1ngelbeekseweg Jn Arnhem. met /Jnks
hel huis waarin de familie Mens woonde. De bomen op de ach tergrond
staan op het KEMA -terreJn aan de Utrechtseweg.
/foto Robert Voskuil, juni 2014/

Wij antwoord en: "Ach dat kan to ch niet?" We zijn
sto mverb aasd . Wel hore n we af en toe ma chin egewee r -of geweersc hoten. Same n met de hee r V. bes luit
ik sc hoorvoeten d te gaan kijken. En ..... daar lopen de
Tommies langs de stra at, goed geca moufleerd. Het
zij n jo nge kere ls. De burg ers zij n gek va n vreugde.
Plotse lin g horen we ee n kort, sc herp beve l, waarna
de so ldaten allen ach ter een klein e tank [Bre n Gun
Carrier) duiken en m et mach inegeweren beg innen te
sc hi eten. Wij bes luiten terug te gaa n in de sc hui lkelder. Tege n de avo nd gaa n we wee r de straat op.
Nu kom en er grote groepen soldaten voorbij en so ms
ee n aa nta l Jeeps, die vol zitten m et m ilitaire n. Sommig e Jee ps trekken een kanon . De parac hutisten dra gen lichtbruin e uni form en met een hoop za kken, met
daarin o.a. allerlei etenswaren , zoa ls choco lade en
rant soenen. Sommig e hebb en gele sj aa ls om de hals
en ee n enkeling heeft oranje bloemen op de helm.
Wij blijven de hele avo nd bij de so ldaten. Wij krijg en
sigaretten en wij geven ze wa ter. Later op de avo nd
zitten we sa men m et m evro uw Che rkowsk i in de
kamer, die verlicht wordt door ee n kaars. In de buurt
horen nog steeds sc hiete n. We gaan boven slape n en

·s nac hts horen we af en toe artilleri evuur en voortdu re nd voetstap pen va n de Engelse m ilitairen.
Wanneer we af en toe uit het raam kijken, zien we bo ve n Arnhem ee n gele gloe d van brandende gebouwen.
Maandag 18 september 1944
·s Morgens zijn we al vroeg wakker door het vure n va n
allerlei artiller ie batterijen in de buurt. Ook is er vee l
m itrai lleurvuur. De Tomm ies lopen door de tu inen van
de hui ze n. In de stad wordt hevig gevochten. Ondanks
het sc hieten gaa n vee l men se n ko len halen in het
Oolgaardshu is 41, waar Duitse rs heb ben gezeten. Ook
lope n er mensen in de richting van de stad . ·s Mid dag s wordt het Duitse artillerievu ur voortd urend erger.
Op steeds meer plaatse n ontstaan brand en. Ook de
prac htige villa 'Hulkestein' 5) staa t in brand. Het is
ee n indrukwekke nd gezicht en het lij kt zo dichtbij, dat
we soms het id ee hebben dat ons eigen hu is in brand
staa t. In lu cht boven ons hoofd hangt bru ine rook en
dwa r re lt verbrand papier. In de middag wo rdt ontzette nd hard gesc hote n en we blijven ee n groot deel van
de tijd in de sc hu ilkelder. ·s Avonds gaan we weer
naar buiten, waar nog steeds Tommi es voorbij komen.
Om ong evee r nege n gaan we slapen in de sch uilke lder. Boven in het hu is is het te gevaarlijk. We leggen
matra ssen en wat dekens op de vloe r, maar va n slapen
komt niet vee l, omdat er in de buurt veel wo rdt gesc hoten. De Tom m ies slapen in het hu is of lopen rond .
Bij S. slapen er negen in de ke lder, terwij l er twee de
wacht houd en.
Dinsdag 19 september 1944
In de oc htend is er we inig te zien, maar er wordt wel
weer veel geschoten. Plotseli ng stro men de st raten vo l
met so ld ate n, j eeps, kanonnen, een paa r Bren Carriers, motorfi etsen en gewone fietse n. Alles komt uit de
ric hting va n de stad 6)_ Het pleintje bij de Hulkestein seweg staat vo l met oorlogstu ig en het is een totale opstopping. Maar de so ld aten zijn hee l ru stig. Een officier
met een sigaret in zijn mond geeft ko rt en kalm zijn
beve len. De soldaten lade n hun geweren en Stengun s.
Ze krijg en nieuwe mun it ie en so mm ige n gaan weer
lang zaam via de Hulkeste in seweg in de r ichtin g de
Oud e Tol. Voor ons hu is wordt ee n groot kanon opg esteld met de loop in de r ichting va n de Utrec htseweg.
Vee l man nen en mater iaa l gaan ve rd er de Kli ngelbeek
op 7)_ Overal lopen de goed gecamoufleerde so ld aten
door de tuin en en gaan de hui ze n binn en. Vader vraag t
ze of ze zich terugtre kken. Ze antwoord en " No, no" of
"Yes we are". Bij de fam ili e Denkers lopen er tientallen
het huis in. Achter de heg stellen ze ee n zware m itrailleur op. Een van de m ilitairen wij st op ons hu is, waarna
een groep m ilitaire n bij ons naa r binn en loopt. Ze zijn
overa l, ook in onze voortuin, waar ze ac hter struik n
gaa n liggen. Twee van hen komen bij ons in de k uken
om zich ee ns behoorlijk te wa sse n en te sc h r n. We
geve n hen ee n glas limon ade. Een van hen ma kl zijn
Steng un sc hoon en laadt het wapen. Op hel mom nt
➔
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dat de buurvro uw de de ur ope nt, spr ingt hij behoedzaa m naar vore n m et een geladen revo lve r in zijn
hand. Wannee r hij merkt dat het ve ilig is, begi nt hij te
lac hen. De ander, ee n kn ap pe, donkere ke rel, vertelt
dat twee van zij n vrienden zij n gesneuveld en dat hij
ze lf bijn a al zijn uit ru st ing kwijt is geraakt. We vragen
of de hoofdmac ht er aa n ko mt. Ze antwoord en: "In two
or t hree days, and th ey have ta nks··. Mij n vader vraagt
ze : " Is the sit uat ion bad?". Ze antwoo rden: " No, just a
little" . Mijn zus vraagt aan ee n van hen of er gevoc hten
gaat wo rden en hij antwoordt : ··ves, yes" ,waarna hij
dood kalm de t rap op loopt. Rui ten worde n kapotgeslagen om er m itrailleurs neer te zetten. Met vee l lawaa i
worden er met meu bilair barrica des gebo uwd.
Mij n vade r ro ept ee n off icier naa r beneden met de
vraag of de ke ld er onderin het huis ee n goede sc huilplaa ts is. De man kijkt even ro nd en antwoordt: "No,
no, thi s is not safe. You have to go into th e garden I"
We zoeken besc hermin g in de sc huilkelder ac hte r
de kas en al spoe dig bree kt de hel los. Het wo rdt ee n
m idd ag di e j e noo it ve rgeet. Er breken zware gevec hte n uit in onze omgeving . De Dui tsers zitten o.a. op
het KEMA te rrein , aa n de noordkant va n de Ut rec htseweg. Tommi es renn en doo r de t uin. Ze ro epe n:
"Towe r, Germansl_" Het blijkt te gaa n om de top va n
de koepe lgevangeni s, waa rin verm oe delij k een Du itse
obse rvati epost zit. Even later word t di e doo rzeeft m et
koge ls en granaten. Kort daaro p beg inn en oo k de
kanonn en in de wei van W. voo r on s hu is te blaffen.
Het lawaa i is zo erg dat horen en zien j e ve rgaa t. Duits
gesc hut sc hi et voo rtdurend op onze buurt. We horen
het ang staa nj agend e geluid va n de granaten en het
inslaa n in de omliggend e huize n. Mevro uw Sz. wo rdt
haast gek van angst. Bij elk kanonsc hot of inslag van
ee n granaat voel j e de luchtdruk in j e oren. Het lawaa i
van kanonn en, mac hin egeweervuu r en ex plos ies
is oorve rdovend . Tot ove rmaa t va n ramp zetten de
Eng else n ee n mitra illeur op het dak van onze sc hu ilkeld er, waarm ee ze on afg ebroken vuren.
Toc h kome n we hee lhuids door deze m idd ag hee n.
Tegen vijf uur horen we geronk, j ac htvliegtui gen. Een
Tom my komt even bij ons zitten bij het tra pj e en geeft
ons een lekkere sig aret. Hij kij kt even naa r de jac ht vliegtu ige n en zegt: 'Typhoon s· . De toestellen, het zij n
er wel vee rtig, cir kelen rond en kom en steeds lage r.
Dan zien we ee n kr ui s op de vleug els. 'Ge rm ans· ze gt
de Tom m ie teleurg esteld en ook wij kijken treur ig.
Aan het eind va n de m iddag klin kt er zwaa r geronk
en wordt het sc hi ete n plotse ling erg er. Dan zien we
iets dat ik m ijn leve n lang niet m eer za l ve rgeten. Dr ie
zware transportvli egtu ige n m et vier motoren komen
laag en langzaa m ove r het land aa nvli egen. Weste lijk
van on s beg in nen ze parac hu t isten af te we r pe n. Dan
vo lgen er nog mee r vli egtuigen. lede r toestel we rp t
we l de rt ig man af. De parac hutes gaa n direkt open
en we zien hon derden pop petj es bengelen en naa r
benede n komen 8)_Er wo rdt gewe ldig op ge sc hoten.
We zijn ontzettend blij dat deze versterkin gen worde n

aangevoerd. Even later kom en ee n paa r geva ngene n
uit de Koepe lgeva ngen is aan de Wilh el minastraa t
aa nlopen. Die zij n blij kba ar losge late n. Dan horen we
het zware gebrom va n voert uige n op de Utrec htseweg .
Mij n vader zegt dat het allema al Duitse voertui gen
zij n. Blij kbaa r zij n we wee r Duits. Wat versc hr ikkelij k
te leurstellend I We zijn met stom heid ge slage n. Overa l
op straat zien we SS-sold aten, oo k Ho llandse SS. Bij
ons in ee n loopg raaf zitten nog ee n paar Tom m ies , va n
w ie er ee n zwaar gewo nd is. Ze worde n door de SS
afg evoerd.
Woensdag 20 september 1944
De st rijd blij kt zich ver plaatst te hebbe n in de richt ing
van Oosterbee k. Charles w il die oc hten d vro eg de
konij nen voeren. Plotse lin g horen we sc helle krete n.
"H alt, heraus, stehen bleiben , halt 1" SS sold aten lop en
door de tu in en uit de sc huilkeld er ko m en ee n paa rl
Engelse n. Ee n krij gt va n ee n Duitse r ee n slag m et de
kolf van ee n geweer. Charles m oet bl ijve n staa n tot
eindelijk zijn va der kwa m . Met de hand en in de hoog te
m oeten ze m ee.
Mijnh ee r Ch erkows ki komt m et ee n and ere Rod e
Kru is man, die ee n vlag draa gt, ons halen. We mo eten we g van de Kling elbee k, we moeten vluchten. We
pakken snel wat ding en m ee, zoals kleren, ee n paa r
dekens en ee n beetj e eten. We lopen door de tu in.
Overal li ggen gro te granaatsc herve n, mun it ie en lege
hulze n. Het is ee n enor me romm el. De hu ize n zij n
zwaa r besc hadigd . In on s hui s is ee n granaat ing eslagen. De ram en zijn m et m et sponn ing en al naar
buiten gevallen. Bij de fami li e Groeneveld is ee n dee l
van het hui s door ee n granaa t wegg es lagen. Overal
zien we gra naa t in slagen in de muren van hu ize n. Een
lantarenpaa l ligt afg ekn apt op straat. Daa r li gg en oo k
de wra kken van twee kanonn en en enig e auto·s te
smeulen. Lang s de kant van de weg sta an on ze buren.
"Waa r gaa n julli e naa r to er vragen ze . We ro epen
terug: ·we mo eten vlu chteni-· Al snel sluiten enige
buurtbewoners zich aa n bij de stoet, die op den duur
stee ds lang er wordt. Op de Ut rec htseweg r ij den Du itse
SS -soldaten. We m oeten goed kijken waa r we lopen,
va nwege de ve le munitie die ove ral li gt. Grote gra naat hulze n va n we l ¾ m eter leng te li gge n verspreid op
straat. Ook zien we li chamen va n gesneuve ld e Britse
soldaten ligg en, ond er het bloed. Ze li gg en voo rove r,
m et de arm on der het hoofd . De straa t ligt bezaa id
m et va n de bo m en afgesc hoten ta kken. Hekke n li ggen
sc hots en sc heef ove r de straat. De stoet vlu chteli ngen
maa kt vee l lawaa i omdat we voortdurend trappe n op
al het gebroke n glas dat op st raat li gt. Op de Oranj estraa t staat het vol m et Du itse tan ks. Intu sse n hore n
we da t er in Oosterb ee k en op de KEMA nog zwaar
gevoc hte n wordt.
We lopen in de r ichting va n de Hoog kam p, een Arnhemse w ij k ten noorden va n de spoo r lij n. Als we daar
aa nkom en staa n er al hond erden burge rs te wachten
op hulp. Somm igen hebb en nog we l het nodi ge m ee
➔
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Een Bnts 6-ponder an ti-tankkanon staa t op de hoek van de Klingelbee/( seweg en de Utrechlseweg. /-let stuk geschut staal gericht in westelijke
richtmg en best, 1jl<1 zo de Utrech tseweg bij de KEMA. /-lel huis van de fa m,l,e Van Mens maakt deel uit van de rij huizen op de achtergrond. maar
is nel niet 11chtbaar {Foto Ll. P. McFarlane, collectie Airborne Museum]

kunn en nem en, and eren hebben niets kunn en redden. De Hoogkamp is ges paa rd gebleven voor het
versc hrikkelijke oorlog sgeweld. Slec hts het gebu lder
van de kanonn en in het zui den en de bedrijvigh eid
van de m ewerkers va n het Rod e Kruis bew ij ze n dat
we midd enin ee n oorlog zitten. We treffen het dat we
ond erd ak kr ij gen bij aard ige mense n in ee n hoe khu is
tegenover ee n kerk 9/_Die ker k wo rdt o.a gebruikt
als op slag plaa ts voor eten dat bestemd is voo r de
evac ués. De volgend e dagen zien we voo rtdurend
mann en va n het Rode Kru is en de Brandwee r voe dse l
en linn engoed afleveren voo r de evac ués. Er wordt uitste kend voor iederee n gezorg d. Stromen m ense n ar riveren uit de stadwij ke n bij de Rijn . Het is ee n droevig
gezicht om al die vluchteling en vo orbij te zien kome n.
Bej aa rd en, die haast niet kunn en lope n, stromp elen
over st raa t. And ere oud e mense n word en word en in
ee n kruiwage n of op ee n handkar vervo erd . Mense n
di e ni ets hebben kunnen redd en, kom en huilend
voorbij . De hu lpverleners doen wat ze kunn en. Mannen m et witte helm en, met ee n Rood krui s erop, en
ve rplee gsters helpen de hele dag om de vlu chte ling en
van voedse l en ond erd ak te voo rzien.

Vrijdag 22 september 1944
Nieuwe vluchtelingen kom en aa n, nu ook uit Arnh em Zuid. Grote transportvli egtui ge n werpen parac hutes
uit. Ze word en zwaar ond er vuur genom en door Duits
gesc hut. In de buurt klinkt de hele dag kano ngebuld er.
We zien vee l Engelse Jee ps m et Duitse rs er in. Som s
ligg en er Duitse of Bri tse gewond en ac hter op de
Jee ps. Ze rij den naa r het ziekenhui s. ·s Nac hts slapen
we op strozak ken. Voord at we gaan slapen kijken we
nog even naa r de bra nd en in de ve rte. Achter on s in de
bosse n staa n zwa re Dui tse kanonn en. Ze vuren over
ons heen. We ho re n het afvuren, het flui te n va n de
granaten en dan de inslage n verweg.
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Zaterdag 23 september 1944
In de oc hte nd staa n de mense n in de r ij voor broo d. Als
het rusti g is pro beren vee l mensen nog ee n keer terug
te gaa n naa r hu is om nog wat bezittin ge n te redde n.
Helaas blijkt dat er doo r de Duitse so ldaten op grote
sc haa l wo rdt geplu nd erd en ook burg ers make n zich
hieraa n sc hu ldig. Voo ral w inkels moeten het ontgelden. Mij n va der en m ij nhee r S. gaan ook terug naa r
de Klinge lbee k. Ju ist wanneer ze in ons hui s zijn vindt
er ee n lu chtaanva l plaats, waa r vade r erg va n schro k.
Ge lukki g weten ze be ide n wee r veilig de Hoog kamp
te bereiken, be laden m et allerlei spullen, waaro nd er
kledin g.
·s Avo nd s zijn er plotse lin g alarmerend e beri chten.
We mo eten weg uit Arnh em . Er gaa n allerlei geru chten en overal staa n mense n in gro epj es te praten. Er
wordt geze gd dat alle inwo ners van Arnh em ten zui den
va n de spoorlijn voor m orgenavo nd weg mo eten zij n.
iederee n is ongeru st. Waa r moeten we naa rt oe?
Zondag 24 september 1944
Het off iciële ber icht van de evac uatie wordt met aa nplakbi lj etten bekend gemaa kt. Alle m ense n di e zich
in Arnh em bevind en, tu sse n de Rijn en de spoo rlijn ,
mo eten direkt weg en de rest van de bewoners van de
stad moet voo r maandag avond ac ht uur ·s avo nds de
stad hebben verlaten I Uiteind elij k vertre kken wij in de
ochte nd va n din sdag 26 se ptem ber.
Noten
1/ Met het Fra tershu is wordt Hui ze Kling elbee k bedoeld . Op ee n kaart uit 1943 staat dit gebouw aa nge duid als 'Klooster Kling elbee k' .
2) Met de 'G ummifabri ek' wordt verm oedelijk de wo lfabriek bedoe ld . Di e stond ee n halve kilometer naar
het westen aa n de Kling elbee kseweg.
3/ Blij kbaar was m en nog ni et op de hoogte dat Bri tse
lu chtland ingstro epen bij Wo lfh eze waren geland.
4) Deze [inm idd els uitgebouwd e) villa staat bij de splitsing van de Kling elbee kseweg en de Hulkesteinseweg.
5/ Villa Hulkestein sto nd aa n de zuidkant van de Hulkestijnsweg, op enkele hond erd en meters va n het hu is
van de fa mi lie Mens.
6/ Dit m oeten de troepen zijn van de vi er Bri tse ba talj ons, di e zich na de mi slukte doo rbraa k vi a Bovenover
en Ond er langs in de ochte nd van 19 september 1944,
t eru g gaa n tre kken in de richting Oo sterb eek.
7/ Bedo eld wordt de Klinge lbeekseweg , in westelij ke
ri chtin g.
BI Doo rdat ze er zo ver vand aa n staa n, zien de m ense n
de parac hutes met container s en mand en aa n voor
parac hutisten.
9/ Met de kerk wordt ve rm oe delijk bedoeld de RK kerk
aa n de Bakenbe rgseweg. Zie oo k Min istory 117.
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PROGRAMMA 2014 VERENIGING
VRIENDEN VAN HET AIRBORNE MUSEUM
Zaterdag 13 september: Battlefield tour "70 Jaar na dato in de voetsporen van de 1e Britse Airborne Divisie"
09.30 - 17. 00 uu r: Bustour met wa nd eli nge n langs de voo rn aa mste locat ies va n de Slag om Arnh em
Vrijdag 3 t/ m zondag 5 oktober: BFT "Bevrijding van Zeeland, 1944"
Driedaagse busto ur naar Zeeuws-Vlaanderen en Walc heren. Voor ve rd ere gegevens zie: aa nko ndiging
lders in dit blad en www.vriend enairbornemuseum.n l
Zaterdag 15 november: Thema middag 'Van Huis en Haard"
13. 00 - 17.00 uu r : Presentatie m et GBG examen [Ass ignment 1l Plaats : Airborne Museum.
l let progra m ma sluit aa n bij de gelijkna m ige ex pos it ie in het Airbo rn e Mu se um . Zie aa nko ndiging elders in
dil blad. De m iddag va ngt aa n om 14.00 uur en is in de Co ncertzaa l in Oosterbee k- Laag. Toega ng voor
leden is grat is, niet leden beta len € 2,5 0 entree.
Voor w ij zigingen en aa nvullin gen van het programma zie: www.vriendenairbornemuseum.nl
Voor het program ma va n de Airborne herdenkin ge n 20 14, zie on der meer de we bsites:
www.airborneherdenkingen.nl; www.airbornefeelings.nl; www.liberationroute.com; www.driel-polen.nl

-

De zwaar beschadigde Walburgis Kerk in Arnhem.
gefotografeerd door Paul Mutsaerts in 1945.
{Foto collectie Airborne Museum]
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