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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 sollicitatiepro
cedure met meer dan 100 gekwalificeerde kandidaten 
viel de keuze op Marieke Helsen. Wie is zij? 

De Slag om Arnhem 
Geboren in Huissen, groe ide Marieke op met verhalen 
uit vervlogen t ijden over de Slag om Arnhem, 'een brug 
te ver' en 'het mannenei land '. Maar pas toen ze in aan
raking kwam met het visue le materiaa l van de oorlog, 
werd ze zich echt bewust van de werkelijke inhoud van 
de verha len va n haa r vader [ 1929- 1995). "Thuis be
za ten we dri e houten kisten met opschr ift. Het waren 
de zogenaamde evacuat iekisten waarmee het gezin 
van m ijn vader na de evacuatie weer naa r hu is keerde. 
W e hadden niets i·, vertelde hij". Een ander verhaa l 
van haa r vader gaat over een middag wanneer haar 
vader en zij n broers zich verveelden. "Ze besloten hun 
slaapkamer anders in te richten. Di e nacht kwam een 
granaatscherf door het raam precies waar eerst een 
bed had gestaan ...... 

Na de evacuati e kreeg het gezin gelukkig onderdak 
in Gramsbergen. Later kregen ze linnengoed, kled ing 
en de drie kisten om hun 
nieuwe bezittingen in te 
vervoeren op de terugweg 

Explosieven Opruim ingsd ienst kwam rege lmat ig langs 
om de bommen en granaten op te blazen. Op een dag 
bleef de metaaldetector maar piepen. We besloten 
met z' n drieën verder te graven en haalden een sloot 
leeg die gedempt was met metaa l: muniti eki sten , 
helmen, geweren ..... 
Bij de gemeente Arnhem heeft ze het depot opgezet en 
werkte ze aan de uitwerking va n de opgravi ng. Samen 
met acht vrijwilligers werden de vondsten gewassen, 
gereg istreerd, beschreven en geconserveerd . 
Daarna was Marieke t ien jaa r werkzaam bij de afde
ling Archeolog ie in Museum 'Het Valkhof in Nijmegen. 
Hier was ze vera ntwoordelijk voor de collectie Arche
olog ie en het Provinciaa l Depot voor Bodemvondsten 
Gelderland. Ze schreef het informatiseringsp lan van 
Museum Het Valkhof en diverse reg ist ratieprotocollen 
voor Adlib, het musea le reg istrati esysteem Zo heeft 
ze de digitali se ring van de museumco llect ies vormge-

geven met het uiteindelijke 
doel de objecten digitaal 
én voor een groot publi ek 

naa r Huissen. "Eén van 
deze kisten staat nu nog in 
mijn huiskamer." 

Studie en werk 
Aan de Katho li eke Univer
site it Nijmegen stud eerd e 
Marieke af in de Cu lturele 
Antro polog ie. Een antropo
loog bestudee rt de cultuur 

"Om de huidige collectie goed 
te digitaliseren is veel tijd en 
mankracht nodig. Vrijwilligers 
en verschillende samenwer
kingsverbanden zijn hiervoor 
van belang." 

toegankel ij k te maken. Het 
resultaat daarvan is onder 
andere te zien op de web
site Collect ieGelderland . 
nl. Daar staat ook al een 
aanta l objecten op uit de 
co llectie van het Airborne 
Museum. 
Haar baan bij Museum Het 
Valkhof combineerde ze 
met een functie in het on
derwijs. "Ik behaalde m ijn 

van anderen : gewoontes, 
normen en waarden, 
verha len en objecten . Deze cultuur kan geograf isch 
ver weg zijn of zich in een andere t ij d bevinden. Aan 
de Universiteit van Amsterdam specialiseerde zi j zich 
in Museolog ie. Ze studeerde af op de vraag hoe een 
tentoonstelling de beeldvorming va n bezoekers kan 
be'invloeden. Aa nsluitend werkte ze in het Nijmeegs 
Volkenkundig Museum. Haa r kenn is van culturele an 
tropolog ie bleek ook goed toepasbaar in het archeo lo
gische werkveld. Jaren werkte Marieke als archeoloog 
in Nijmegen en Arnhem en groef ze IJze rtijd boerderij
en, inheems Romeinse nederzettingen en grafvelde n 
op. Stoere herinneringen bewaart ze aan de opgraving 
in de Schuytgraaf [het geb ied oostelij k van het dorp 
Driel) waar het we rk gevaarlijk was. "Vaak vonden 
we scherpe munitie uit de Tweede Wereldoorlog. De 

eerstegraads lesbevoegdheid en doceerde met heel 
vee l plezier Maatschappijleer- en wetenschappen in 
het voortgezet onderwij s."Na die tien jaar kreeg ze de 
kans om als docent vo ltijds aan de slag te gaan op het 
HBO [H oger Beroeps Ond erwijs). "Een geweldig leuke 
baan die helaas oph ield door bezuinigingen. " 

Defensie 
Als conservato r, afdelingshoofd en adjunct-directeur 
bij het Marini ersmuseum in Rotterdam, ging 
Marieke als burger bij Defensie werken in de mil itaire 
were ld. In haar t ij d bij het Mariniersmuseum was ze 
vaak te vinden op het ministerie van Defensie in Den 
Haag , schreef ze beleidsstukken , werkte ze sa men 
met de Ri jksd ienst voor Erfgoedi nspectie, maakte ze 
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tentoonstellingen en werkte ze in de bunkers in Den 
Haag waar een deel van de collect ie wo rd t bewaard. 
" Ik heb een maand op de kazerne gewoond, mi lita iren 
gevraagd te filmen t ij dens hun Afghanistan-missie en 
zelfs een piratenboot uit Somalië aangeschaft." Het 
was een enerverende en leerzame tijd voor Marieke, 
maar haar hart lag in de regio van haar famil iege
schieden is. 

Airborne Museum 'Hartenstein' 
Va naf mei is Marieke Helsen de nieuwe conservato r 
van het Airborne Museum 'Hartenstein' . Zij staat voor 
een ta l van uitdag ingen. 
Een grote klus voor Marieke is de digita le ontsluit ing 
van de museumcollect ie. Ook het onderzoek en het 
aanvullen van de collectie hoort hierbij . Het doel is om 
met een planmatige protocollaire aanpak de achter
standen in de reg istratie weg te werken. De digital ise
r ing van de co llectie za l op zo' n man ier vormgegeven 
worden, dat deze optimaa l aansluit bij het actuele 
nat ionale en internationa le be leid van de musea le 
erfgoed sector. De co llect ie za l hiermee toegankelijk 
worden voor een breed publiek, voor onderzoeke rs en 
voor collega·s. 

Om de huidige co llect ie goed te digitaliseren is veel tijd 
en mankracht nodig. Vrijwilligers en verschillende sa
menwerkingsverbanden zijn hiervoor van belang, zoa ls 
met het Gelders Archief, de Gelderse Musea, het NIOD 
en de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45. 
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Marieke He/sen, de nieuwe Conservator van het Airborne Museum 
(Foto: Collectie Airborne Museum]. 

Op verschillende websites za l de co llecti e openbaar 
worden gemaakt, zoals op digita lecollect ienederland. 
nl, oorlogsbronnen.n l, Europeane. nl en Co llectieGel
derland .nl. Het Ai rborne Museum hoopt uiteindelij k 
een mooie ca talogus te presenteren over alle topstuk
ken in de co llect ie en hun onderlinge samenhang. 
Een belangrij ke aanvu lling op de huidige collec-
t ie wordt het immateriële cu ltureel erfgoed van de 
verzamelde persoon lijke verhalen rondom de Slag 
om Arnhem, de 'Airborne Memori es·. Deze hebben 
als doel het 'levend houden· va n de geschiedenis, het 
identif ice re n, inve ntarise ren, documenteren, zichtbaar 
maken van deze ·ora l history'. Ook dit hoort bij de 
taken van de nieuwe conservator. 

Verder za l Marieke zorgen voor een tal van nieuwe 
intermusea le tentoonstellingen . Er zal een samenwer
kingsverband gerea liseerd worden met het Museum 
Kasteel Wijchen en Museum Arnhem waar objecten 
uit de co llectie van het Airborne Museum binnenkort 
vertoond worden. Verder za l Marieke evenementen 
verzorgen, zoa ls het W eekend van het Oorlogsboek' 
en soms een college geven, zoals over het verzame
len van immateriee l cultureel erfgoed [persoonlijke 
mondelinge historische verha len) aan de 'Museum 
Jeugd Universiteit' op 7 december a.s. In haa r eigen 
woorden: "Ik heb een wereld baa n! " 

[M arieke Helsen, Conservator) 
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NAJAARSBIJEENKOMST VVAM 
OP 15 NOVEMBER 2014 
Op donderdag 24 april 2014 werd onder grote belangstelling in het Air
borne Museum de tentoonste lling "Van Huis en Haard - Airborne Memo
ri es" geopend. Deze tentoonstelling, alsmede de vele interviews die in 
het achterli ggende jaa r zijn afgenomen, betekenen voor veel ouderen het 
opnieuw meemaken va n de Slag met alle daarop vo lgende ontberingen. 
Zij moesten toen, veelal 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 initiat ief voor deze interviews en de tentoonstel
ling zijn door deze betrokkenen met grote instemming ontvangen. Hieruit 
bli jkt eens te meer dat niet alleen de veteranen elk jaar in de september
dagen met egards moeten worden behandeld; ook degenen die als burger 
in het oorlogsgeweld terecht kwamen dienen erkenning te krijgen voor 
datgene wat in die t ijd en in de periode daarna door 
hen is opgebrach t. 

Elk najaar organ iseert de Vereniging Vriend en v/h 
Airborn e Museu m in november een najaarslezing. Dit 
jaar 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 lez ing worden zoals 
we gewend zijn. De 70ste herdenking za l dan al weer 
achter ons liggen , de veteranen zullen opnieuw in het 
middelpunt hebben gestaan en hun gevallen vrienden 
zullen zijn herdacht. Het is dan goed om het thema van 
de tentoonste lling in het museum nog eens dichtb ij 
te brengen. De vetera nen zullen in de komende tijd 
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 
thema van de tentoonste lling in het museum. De titel 
van die middag za l zijn "Ons eigen verhaa l" . 

Het programma van de middag is in grote lijnen als volgt: 

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

--------

• Directeur Jan Hovers za l ons informeren over de erva ringen die tot dat 
moment zijn opgedaan met de tentoonstelling; 

• Een interviewer za l ons 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 aantal van onze leden en gasten zullen over hun eigen ervaringen 
vertellen. Daa rbij denken wij aan mensen afkomstig uit Arnhem/ 
Oosterbee k, de Betuwe en Nijmegen; 

• 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 een ontmoeting door ons en voor ons. Ons 
eigen verhaal du s. Ik zie er naar uit en hoop u die middag te mogen 
ontmoeten. [Eric Paap) 
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D OTO VAN SEM PRESSER 
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 fbeelding relati ef we inig zichtbaar is van de achter
q1 oncl, wr, h l Loch niet moeilijk om de lokatie te achterha len, mede 
01ncl.il d ilu li ler plaa tse in de afge lopen 70 jaar nauwelijks is ver-
,111(1 1 d. l lel bl ek dat Sem Presser deze opname had gemaakt op de 
1 nd lseweg, op de hoek van de Middenweg, links op de achtergrond. 

vlu hlelingen lopen in de ri cht ing van de Schelmseweg . De karakteris
l i k uitbouw met de ramen in de rechterhoek van de foto is nog ongewij
zigd aanwezig, hetg een op een recent gemaakte foto goed te zien is. 

De Amsterdamse fotograa f Sem Presse r, di e van Joodse afkomst wa s, 
zat sinds 1942 onderg edoken in de wijk de Ge itenkamp in Arnhem, waar 
hij onder andere werk verri chte voor het Verzet. Hij had een va ls paspoort 
onder de naa m Willem Knol. 

Al op maandag 18 september 1944 was Presser met zijn camera onder 
zijn jas de stad ingegaan. Op de Weerdjesstraat ziet hij de eerste Britse 

parachuti sten en hij neemt een 
ti ental foto·s. waa rvan enkele later 
zee r bekend werden. In het in 2003 
verschenen boek "B Company Ar
r ived ·. heeft de auteur, David Van 
Buggenum, alle t ien foto's voor het 
eerst bij elkaar kunnen publiceren. 

Van de evacuatie maakte Presser 
maar enkele foto's. Er zijn er maar 
drie of vier bekend, waa rvan de 
opname op de Rosendaa lseweg 
er een 1s. 

(Robert Voskuill 

Vluchlcncle burgers op clc Roscncloalscwcg 111 A, nhcm 

{Foto Sem Presser/ 

Dczclfclc lokatie in juni 2014. {Foto Robert Vos/wil/ 
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SLAG OM ARNHEM 70 JAAR 
In dit bij zondere kroonjaar, wanneer het zeventig jaar 
geleden is dat de Slag om Arnhem plaats vo nd, wor
den er tal van activiteiten in onze reg io georganiseerd, 
die bij dit belangrijke feit st ilstaan. Een goed overzicht 
daarvan is te vinden op de website 
www.airbornefeelings.nl. 

Het Airborn e Museum staat in dit kroonjaa r met name 
sti l bij het veelal onvertelde verhaal van de evacu-
atie van de burgers met de tentoonste lling Van Huis 
en Haard -Airborne Memories·. De tentoonstelling 
handelt over de meer dan 150.000 mensen uit Arnhem 
en omgeving die op stel en sprong moesten evacu 
eren en veelal pas na acht maanden in hun veelal 
geplunderde en/of verwoeste hu ize n terugkee rd en. 
Vervolg ens stond en ze voor de zware taa k hun leven 
en omgeving weer op te bouwen. In veel gevallen werd 
er niet meer omgekeken en niet meer gesproken 
over dit dramatische hoofdstuk in hun leven. Nu er 
steeds minder mensen nog uit eerste hand kunnen 
getuigen over deze periode, zijn er aan de hand van het 
burgerpart icipatiep roject 'Airborn e Memori es· talloze 
verhalen vastgelegd , die de basis vormden voor de 
tentoonstelling. Ruim een maand na de opening op 24 
april, hadden reeds 16.500 mensen het museum be
zocht. De tentoonste lling maakt veel emoties los bij de 
b zoek rs. Kinderen en kleink inderen van de evacués 
rea li seren zich eerst nu pas wat hun ouders en groot
ouders hebben doorstaan . En voor veel va n hen die het 
meemaakten is de tentoonstelling een kata lysator om 
voor het eerst over deze levensbepalende periode te 
spreken. Ook veel buitenland se bezoekers zijn geroerd 
door de persoonlij ke ervaringen die in de tentoonstel
li ng gepresenteerd worden. Veelal was dit directe 
gevolg van de Slag om Arnhem niet bekend bij hen. 
Ondanks de omvang van dit proj ect is het niet het 
enige dat het museum dit kroonjaa r in petto heeft. 
Een greep uit onze activiteiten: 

Bullet Proof Trees 
Het nu prachtige en vred ige Park Hartenste in vormde 
in september 1944 het hart van de perimeter. waa r 
zwaar gevochten werd. In middels moet j e heel goed 
kijken om de door de natuur bi jna uitgewiste sporen 
nog te kunnen zien. Maar er wordt wel eens gezegd 
datje zes zagen verd er bent, wanneer er een zieke of 
omgeva llen boom in stukken gezaagd moet worden. 
Aan de bu itenkant zien de bomen van het park er rus
tiek en fraa i uit, maar onder hun bast gaan er nog tal
loze kogels en granaatscherven verborgen. Uiterlij ke 
schijn bedriegt dus. Park Hartenstein is daarmee een 
typ isch voorbeeld van wat de bekende Nederlandse 
ku nstenaar Armando betitelt als een 'Schuldig Land
schap· . Armando verklaart het landschap schuldig, 
niet 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 gewoon door. Het bos is niet schuldig 
aan lijdzaamheid, maar aan het wissen van sporen. 
En dat terwij l het alles heeft zien gebeuren : "Vee l 
bosra nden. Vee l schuldig geboomte. Het st ikt hier van 
de schuld, boom voor boom", luidt een aantekening in 
Armando's 'Dagboek va n een dader· uit 1973. 

In het museum hebben we on s afgevraagd of en hoe 
we de verstopte sporen van de hevige gevechten weer 
zichtbaar zouden kunnen maken. Dit heeft geleid tot 
een sa menwerking met het Arlab [sa menwerking 
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten/Uni 
versite it Leiden/TU Delft ) en resulteerde in een unieke 
applicat ie voor smartphones en iPads/tablets die we 
hopelijk in de aankomende herdenkingsperiode kun 
nen lanceren. Wanneer je de app gedownload hebt kun 
je je smartphon e of tab let op het tekstbordje ri chten 
en kijk je letterlijk in het binnenste van de boom op 
die plek. Je ziet dan driedimensionaa l de kogels en 
granaatscherven die zich op die plek in de boom bevin 
den. Het sca nnen van de bomen is echter in de zomer 
moeilijk doordat ze dan veel vocht vasthouden. Het 
hangt er nog even om of we september gaan halen. In 
een komende ed it ie van dit magazine zullen we nader 
ingaan op de opmerkelijke totstandkoming van de app. 

Samenwerking met 'Museum Arnhem· 
Op het eerste gezicht ligt een samenwerking tu ssen 
een m ili tair-h istorisch museum en een museum voor 
moderne kun st niet zo voo r de hand. Rond het ge
bouw van Museum Arnhem vonden echter gedurende 
de Slag hevige gevechten plaats. Museum Arn hem 
staat dit najaar daarom helemaal in het teken va n 
de herdenkingen rond Market Garden en de Slag om 
Arnhem. 

In de westza len komt een grote solotentoonstelling 
van de Poolse kun stenaar Miroslaw Balka, getiteld 
FRAGMENT. De tentoonste lling in de oostza len is een 
groepstentoonstelling, get iteld Realms of Memory. 
Hieraan doen Anne Wenzel [kerami sche beelden) en 
Raquel Maulwurf (teken ingen) mee. 
Het Airborne Museum werkt sa men bij de invulli ng van 
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de overig e delen van het museum. Het collectief Suze May Sho uit Arnhem gaat aan de hand van orig inele ob
jecten en foto- en fi lmbeelden reconstrueren wat er zich in september 1944 in en rondom het Museum Arnh em 
heeft afgespee ld . Daa rvoor zullen veel collectieonderdelen van het Airborne Museum in dit ·a rchi ef een belang 
r ijke rol spelen. Dit zal waa rschijnlijk de vorm krijgen van een installatie in de koepel met satellietonderdelen el 
ders in het museum. Het Suze May Sho collect ief bestaat uit Rosell Heijmen, Jessica Helbach en Connie Nij man. 
Een tentoonstelling van hen is vaa k als een wandeling, waa rb ij je wordt aangemoedigd om van de hoofdroute af 
te w ij ken om vervo lgens heer lijk te verdwalen, maar nooit de weg kwijt te raken. Met deze samenwerking hopen 
we dat li efh ebbers van beide musea eens bij elkaa r over de vloer kom en om een kij kje te nemen. 

-

De volledig vernielde toren van de Eusebiuskerl< in Arnhem in 1945. 
{Foto Paul Mutsaerts. Collec tie Airborne Museum] 
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"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 Eusebiustoren 
In september wordt er een bescheiden prese ntati e 
gerea liseerd in versch illende etages van de tore n van 
de Arnhemse Eusebiuskerk. Het Airborne Museum 
werkt aan een duurzame samenwerking met de Eu se
biuskerk om te komen tot een permanente tentoon
stelling in de kapellen en de toren van de kerk over de 
Slag om Arnhem. Als opmaat wordt er in een deel van 
de toekomstige tentoonstelli ngsru imtes alvast een 
tijdelijke presentati e getoond onder de t itel "De slag 
om Arnhem - 70 jaar onvoltoo id verleden". De door 
ons museum ontwikkelde presentatie bestaat uit grote 
fotoban ieren met korte teksten in het Nederlands, 
Engels en Duits. 

Er worden drie thema 's belicht: 

1. Slag om Arnhem - samenvatting van de militaire 
strijd van dag tot dag; 

2. Het verhaal van de burgers - gevolgen van de Slag 
om Arnhem voor de bewoners: verwoesting 
binenstad, evacuatie, wederopbouw; 

3. Toekomstvisie samenwerking Airborne Museum/ 
Eusebiuskerk [plannen en arti sts impressionsl. 

[Jan Hoversl 
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FOTO'S VAN ARNHEM IN 1945 GESCHONKEN 
Afgelopen februari kreeg het Airborne Museum een 
prachtige schenk ing in de vorm van een co llect ie foto·s 
van Arn hem in 1945. De foto's werden gemaakt door 
de hee r Paul Mutsaerts en ze kwamen tevoorschijn , 
toen na zijn overlijden zijn huis werd opgeruimd. Zijn 
dochter besloot onlangs de afbeeldingen [m et de 
negat ieven. die er ook nog waren! over te dragen aan 
het Airborne Museum. Pau l Mutsaerts [1921 - 1999] 
woond e in de Hoofdstraa t in Velp en had een confec ti e
ateli er aa n de Rietgrachtstraat in Arnhem. Hij was een 

verwoed amateur-fotograaf. Kort na de Bevrijding in 
1945 maa kte hij een interessante ser ie opnamen van 
het verwoeste Arnhem. Roland Boekhorst heeft inm id
dels van een groot aantal foto's de lokatie opgespoord, 
o.a, door gebruik te maken van Google Street View. 
In de collectie zitten ook afbeeldingen van een neer
geschoten St irling bommenwerper, die waarschijnlijk 
neerkwam in de Betuwe [zie illustratie). 

[Robert Voskuill 

Een tijdens een bevoorradingsvlucht in september 1944 neergeschoten Stirling bommenwerper. 
gefotografeerd in 1945. Vermoedelijke lokatie• ergens in de Betuwe ten zuiden van Arnhem. 
{Foto Paul Mutsaerts. Collectie Airborne Museum] 

►--------

BATTLEFIELD TOUR NAAR ZEEUWS-VLAANDEREN 
EN WALCHEREN VAN VRIJDAG 3 TOT EN MET 
ZONDAG 5 OKTOBER 2014. 
Op 1 november 1944 landden Britse . Franse, Noorse, Belgische en Ne
derlandse commando's bij Vli ss ingen [O peratie lnfatuate Il en bij Westka
pelle [Operatie lnfatuate lil. De bevrijding van Walcheren, de opening van 
de Schelde met de toegang tot de haven van Antwerpen was begonnen. 
De weken ervoor hadden eenheden van het 1 e Canadese leger na hevige 
gevechten Zeeuws-Vlaanderen veroverd . 

De Vereniging Vrienden van het 
Airborne Museum in Oosterbeek 
organi seert in 20 14 een excursie 
naar Zeeuws-Vlaanderen en Wal
cheren. Een unieke gelegenheid 
om dit voormal ige strijdgebied van 
nabij te bekijken. 

➔ 
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Programma: 
Dag 1: Canada/Polen museum, Adegem Belg ië, Albertkanaa l, Eede (waar Kon ing in 

Wi lhelmina op 13 maart 1945 voor het eerst weer voet op Nederlandse bodem zette, 
na haa r bijna vij f jaar lange ba llingschap in Engela nd, oversteek bij de Braakman , 
Breskens, oversteek naar Vliss ingen. 

Dag 2: Vliss ingen, tankg racht en verded igingsbu nkers bij Koudekerke, Zoutelande, 
land ingsgebied bij Westkapelle, Domburg, Oostkapelle, Serooskerke, 
museum Dishoek en het gevechtsterrein . 

Dag 3: De Sloedam , Privé museu m in Ossendrecht en de Ca nadese begraafplaats 
Bergen op Zoom. 

De excurs ie wordt geleid door Wybo Boersma, oud -directeur va n het Airborne Museum en gids van de 
'Internat ional Gu ild of Battlef ield Gu ides· en Jaap Korsloot, lid Vereniging Vrienden va n het Airborne Museum. 
Reissom € 350,- p.p. op basis van 2-persoonskamer. Toeslag 1-persoonskamer 50,-. 
Vroegtijdig aanmelden is gewenst. Er is nog plaats maar het aantal beschikbare kamers is beperkt. 

Voor info rmatie en boekingen, Vereniging Vrienden v/h Airborn e Museum, p/a Bin nenhof 38, 6 715 OP Ede. 
Telefoon: 0318-639633. U krijgt dan een boekin gsformulier toegezonden. 
E-mail: w.boersma@wxs.nl. Voor verdere gegevens zie ook: www.vriendenairbornemuseum.nl 

► 
DE INZET VAN ~JEDBURGH winter va n 1944-1945 en het team tijdens de operat ie 

Am herst in april 1945. Verschillende Nederlands 
Jedburgh offici eren ontving na de oorlog hoge onder
scheid ingen, waaro nder vier Mil itaire Willems-Ordes. 
Het boek is rij k ge1llustreerd, maar op de bronvermel
ding van de foto's is nog wel wat aan te merken. Foto's 
va n bijvoorbeeld het IWM in Londen worden noga l 
eens aangegeven als afkomst ig va n andere instituten. 
Ook de teksten bij de ve le, deels onbekende, foto's zijn 
soms onvolled ig. 

TEAMS' IN NEDERLAND 
Tijdens de Tweede Were ldoorlog werd door de Bri tse 
'Specia l Operations Execut ive· in sa menwerk ing met 
het Ame rikaanse 'Offi ce of Strateg ie Service· een 
speciale eenheid opgericht, waaru it de zogenaamde 
'Jedburgh teams· werden sa mengesteld. Deze teams 
bestonden uit drie man, een offic ier-commandant, een 
tweede off icier en een se rgeant- rad ioteleg rafist. Zij 
moesten on der meer het ve rzet in de bezette gebieden 
ondersteunen. Beha lve Britse, Amerikaanse en Franse 
mi l ita iren heeft ook een aanta l Nederlanders deel uit 
gemaakt va n een Jedburg h team. Met name t ijdens de 
operati e Market Ga rd en, maar ook daarna, zijn deze 
teams in Nederland act ief geweest. Tot nu toe is hier 
maar wein ig over geschreve n. Wel is er een boekje 
'Achter de linies· over het team in Twente, terwijl in 
verschillende boeken de teams bij Nijmegen en Veg hel 
deels beschreven wo rden. Ook is er een uitgebre id 
boek ove r de tea ms tijdens Market Garden, getiteld 
"Abunda nce of Valor", geschreven door Will lrwin , een 
Amerikaa n, maar een totaa l ove rzicht va n de Neder
landse inzet was er to t nu toe niet. Het is de verdienste 
va n Jelle Hoo ive ld dat hij in de loop der jaren vee l 
materiaal over dit onderwerp verzameld heeft en in 
deze publicatie het totaa l overzicht geeft. Vee l fouten, 
gemaakt door eerdere auteurs word en in zijn boek 
rec htg ezet. 

Het boek is schematisch opgebouwd, te beg innen 
met de oorsprong van Jedburg h teams, de opleid ing 
en vervo lgens va n dag tot dag de inzet tijd ens Opera
tie Market Garden. Dan de inzet van de teams in de 
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Deze publica tie is tot stand gekomen met medewer
king va n het Instituut voor Mi litaire Historie in Den 
Haag. Dat komt vooral tot uit ing in de voortreffe lijke 
kleurenkaarten en slagordes. Wel wordt er daa rb ij 
va nuit gegaan dat de lezer op de hoogte is va n de mi 
lita ire tekens, waarmee eenheden aangeduid worden. 
Dit za l niet alt ijd het geva l zijn. De vele noten met bron
vermelding laten ook de hand van het Instituut zien. 

Met het verschijnen "Operatie Jedburgh" wordt einde
lijk recht gedaan aan een kleine, maar niet onbelang
rijke groep Nederlandse Spec ial Farces. Het boek is 
zeer de moeite waard en niet alleen voor de 'Arnhem· 
ge·1nteresseerden. Voor de prijs hoeft u het niet te laten 
liggen. 

Operatie Jedburgh, Geheime gea llieerde missies in 
Nederland 1944-1945" door Jelle Hooiv ld w rd uitge
geven bij Boom, Amsterdam (201 4). ISBN: 978 90 8953 
256 5, 288 pag , gei ll. Prijs€ 19,90. 'Oper li J dburgh' 
is te koop in het Airborne Museum in Oo terbe k, 
maar is ook te bestellen bij d r gu li r bo khandel. 
(Wybo Boersma) 
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MINISTORY 120 
HERINNERINGEN AAN 
ONZE; BELEVENISSEN 
AAN DE KLINGELBEEK
SEWEG IN ARNHEM, 
SEPTEMBER 1944 
door: Anton van Mens 

Inleiding 
Eind 20 13 vond Wybo Boersma bij een verzamelaar 
een notitieboekje va n iemand die de Slag om Arn hem 
had meegemaakt aan de Klingelbeekseweg in Arn
hem. Het bleek een dagboekje met aantekeningen te 
zijn van de heer T. van Mens. De tekst , die dee ls in inkt 
en deels in potlood was geschreve n, was moeilij k lees
baar en daarom typte Wybo die helemaal over. Omdat 
er maar weinig dagboeken bekend zijn uit dat dee l va n 
Arnhem, heeft Robert Voskui l het deel over de gevech
ten op de Kl ingelbeek en de vlucht van de familie Va n 
Mens naar de Hoogkamp bewerkt voor publicat ie in dit 
Airborne Magazine en van noten voorzien. 
Uit onderzoek van Geert Maassen in Ge lders Archief 
kwam naa r voren dat in het adresboek va n Arn hem uit 
1942 wordt genoemd: H. va n Mens, Kl ingelbeeksche
weg 14. De desbetreffende won ingkaart bevest igt deze 
informatie. Anton [Tonni e) van Mens was een zoon uit 
dit gezin. Bij navraag bij de huidige bewoners van het 
huis Klingelbeekseweg 14, bleek dat de schr ijver va n 
het dagboekje, Anton va n Mens, nog tot lang na de 
oorlog in het huis had gewoond. Vo lgens hun informa
tie is hij geruime t ijd geleden overleden. 

Zondag 17 september 1944 
Zondagochtend vroeg kl inkt er 10 m inuten lang lucht
alarm, maar we zien en horen niets. Een kwart ier later 
is er opn ieuw luchtalarm, maar weer vo lgen geen 
akti es . Nadat de si renes voor de 3° keer zijn afgegaan, 
zien we bommenwerpers in fo rmati es van zes over
vl iegen, begeleid door jagers. Ze cirkelen lange tijd 
dreigend rond. Ik ga bij W. de schuilkelder in. Na enige 
tijd weerk linkt een donderend geraas en gesuis, waar
na enige krakende slagen vo lgen, die je horen en zien 
doen vergaan. Kort daarop weer een geweldig gesu is 
en aantal harde slagen . De deu r van de schuilke lder 
ramme lt als een bezetene. Vluchtelingen komen naar 
binnen re nnen en ve rtellen dat ze aan de overkant van 
de Rijn een groot aantal witte strepen naar beneden 
hebben zien gaan, waarna geweld ige zwarte rookko
lommen ontstonden. Bij het vo lgende geraas doen we 
de handen voor onze oren. Opnieuw klinken er gewel
dige exp losies. Het elektri sche licht wordt flauwer en 
flauwer en flitst plotseling uit. We zitten met vee rti en 
man in een kleine, donkere schui lke lder. Er wordt 

een kaars aangestoken en het ziet er schi lderachtig 
uit. Zo zitten we enige uren onder de grond, terwijl de 
bommenwerpers boven onze hoofden ronken en in de 
Betuwe wordt gebombardeerd. Na enige tijd fli tst het 
licht weer aan. De sirenes loe ien het se in ·vei lig ·. We 
gaan de straa t weer op en vi nden grote bomscherven, 
zwa re stukken staal. Dakpannen zijn kapot, evenals 
een aanta l ruiten. In huis liggen de schilderijen op de 
grond. Tien minuten later loe ien opnieuw de sirenes. 
Mosqu ito jachtbommenwerpers scheren laag over de 
stad en werpen op verschillende plaatsen bommen af. 
Later hooren we dat de Willemskazerne is afgebra nd. 

-

Deel van een plAltcgrond van Arnhem BU de hoof die/Ier A' de lokatie 
van het huis van de familie Mens. 

We leven nu in een onrust ige span ning. We horen 
sch ieten in westelij ke r ichting. Er zijn nog steeds 
jachtvli eg tuig en in de lucht. Op de Utrechtseweg zien 
we heel vee l Du itsers in auto·s en lopend uit westelijke 
r icht ing komen. Ze zijn in vo l oorlogstenue. Het lij kt 
wel of ze vluchten. De lucht is vo l vl iegtu igen, maar er 
kl inkt geen luchtalarm meer. Er is geen elec tri cite it 
meer. Af en toe schiet het Du itse luchtafweergeschut 
dat bij de Rijn staa t. Er zijn ontzettend veel jachtvli eg
tuigen in de lucht, maar we zijn langzamerhand niet 
meer bang voor de Britse Sp itfires . We gaan weer 
bomscherven zoeken. Wanneer we later va naf de 
zolder over de stad uitkijken, kunnen we aa n de rook 
kolommen zien dat Arnhem op versch illende plaatsen 
brandt. Ma ri etje was bij het Fratershuis 11, toen er 
een Du itse soldaat aan kwam fi etsen die tegen ander 
Du itse militairen r iep: "Los, laufen , die Tom mies sind 
bei die Gumm ifab r ikl" 2) De soldaten rende n naar de 
auto's en sloegen op de vlucht. Daarbij lieten ze in de 
haast alles achter. Prachtige f ietsen, die waren achter 
geb leven, werden door de burgers meegenomen. Als 
Marietj e verte lt dat de Tommies al dichtb ij zijn , ge looft 
niema nd haar 3)_ Plotseling wordt er geschoten en 
de koge ls fluiten over onze hoofden . We besluiten de 
schu ilkelder in orde te maken en slepen er van alles 
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heen, zoa ls geweckte groenten en frui t, boter en ook 
kleren. Mijnheer Dekker staat op het dak va n zijn huis 
en ziet plotseling dat de Oosterbeekse Rijn brug wordt 
opgeb lazen. We zien een inktzwarte roo kkolom. Mijn
hee r Dekker zeg t dat hij bij de brug vee l so ldaten ziet 
lopen, maar hij weet niet of het Du itse rs of Engelsen 
zijn . Wij blijven nu in de schuilke lder want er wo rdt af 
en toe geschoten. 
Vader loopt met een Franse helm in zijn hand. Op een 
zeker moment gaat hij er even op uit om op straat te 
kijken. Plotseli ng komt hij weer binnen en zeg t ··De 
Tommies zij n er. Ik heb m ijn ee rste Engelse sigaret te 
pakken. Ze lopen op de Kl ingelbeek". -

/-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 achtergrond 
staan op het KEMA -terreJn aan de Utrechtseweg. 
/foto Robert Voskuil, juni 2014/ 

Wij antwoorden: "Ach dat kan toch niet?" We zijn 
stomverbaasd. Wel horen we af en toe machinege
weer-of geweerschoten. Samen met de heer V. besluit 
ik schoorvoetend te gaan kijken. En ..... daar lopen de 
Tommies langs de straat, goed gecamoufleerd. Het 
zijn jonge kere ls. De burgers zijn gek va n vreugde. 
Plotseling horen we een kort, scherp bevel, waarna 
de soldaten allen ach ter een kleine tank [Bren Gun 
Carrier) duiken en met mach inegeweren beg innen te 
schieten. Wij besluiten terug te gaan in de schui lkel
der. Tegen de avond gaan we weer de straat op. 
Nu komen er grote groepen soldaten voorbij en soms 
een aa nta l Jeeps, die vol zitten met militaire n. Som
mige Jeeps trekken een kanon . De parachutisten dra 
gen l ichtbruine uni formen met een hoop za kken, met 
daarin o.a. allerlei etenswaren , zoa ls choco lade en 
rantsoenen. Sommige hebben gele sjaa ls om de hals 
en een enkeling heeft oranje bloemen op de helm. 
Wij blijven de hele avond bij de so ldaten. Wij kri jgen 
sigaretten en wij geven ze wa ter. Later op de avond 
zitten we samen met mevrouw Cherkowsk i in de 
kamer, die verl icht wordt door een kaars. In de buurt 
horen nog steeds schieten. We gaan boven slapen en 
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·s nachts horen we af en toe art illeri evuur en voortdu
re nd voetstappen va n de Engelse m ilitairen. 
Wanneer we af en toe uit het raam kijken, zien we bo
ve n Arnhem een gele gloed van brandende gebouwen. 

Maandag 18 september 1944 
·s Morgens zijn we al vroeg wakker door het vure n va n 
allerlei artiller ie batteri jen in de buurt. Ook is er veel 
m itrai lleurvuur. De Tomm ies lopen door de tu inen van 
de huizen. In de stad wordt hevig gevochten. Ondanks 
het schieten gaan veel mensen ko len halen in het 
Oolgaardshu is 41, waar Duitsers hebben gezeten. Ook 
lopen er mensen in de richting van de stad . ·s Mid 
dags wordt het Duitse art il lerievu ur voortd urend erger. 
Op steeds meer plaatsen ontstaan branden. Ook de 
prachtige villa 'Hulkestein' 5) staat in brand. Het is 
een indrukwekkend gezicht en het lij kt zo dichtbij, dat 
we soms het idee hebben dat ons eigen hu is in brand 
staa t. In lucht boven ons hoofd hangt bru ine rook en 
dwar re lt verbrand papier. In de middag wo rdt ontzet
tend hard geschoten en we blijven een groot deel van 
de tijd in de schu ilkelder. ·s Avonds gaan we weer 
naar buiten, waar nog steeds Tommies voorbij komen. 
Om ong eveer negen gaan we slapen in de schuilke l
der. Boven in het hu is is het te gevaarl ijk. We leggen 
matrassen en wat dekens op de vloe r, maar va n slapen 
komt niet vee l, omdat er in de buurt veel wordt ge
schoten. De Tommies slapen in het hu is of lopen rond . 
Bij S. slapen er negen in de ke lder, terwij l er twee de 
wacht houden. 

Dinsdag 19 september 1944 
In de ochtend is er weinig te zien, maar er wordt wel 
weer veel geschoten. Plotseling stromen de straten vo l 
met soldaten, jeeps, kanonnen, een paar Bren Carri
ers, motorfi etsen en gewone fietsen. Alles komt uit de 
richting va n de stad 6)_ Het pleintje bij de Hulkesteinse
weg staat vo l met oorlogstu ig en het is een totale op
stopping. Maar de so ldaten zijn heel ru stig. Een officier 
met een sigaret in zijn mond geeft ko rt en kalm zijn 
bevelen. De soldaten laden hun geweren en Stenguns. 
Ze krijg en nieuwe mun it ie en sommigen gaan weer 
langzaam via de Hulkeste inseweg in de r ichting de 
Oud e Tol. Voor ons hu is wordt een groot kanon opge
steld met de loop in de r icht ing va n de Utrechtseweg. 
Vee l mannen en mater iaa l gaan ve rder de Klingelbeek 
op 7)_ Overal lopen de goed gecamoufleerde so ldaten 
door de tuinen en gaan de huize n binnen. Vader vraag t 
ze of ze zich terugtre kken. Ze antwoorden "No, no" of 
"Yes we are". Bij de familie Denkers lopen er tientallen 
het huis in. Achter de heg stellen ze een zware m itrail
leur op. Een van de m il itairen wijst op ons hu is, waarna 
een groep m ilitairen bij ons naa r binnen loopt. Ze zijn 
overa l, ook in onze voortuin, waar ze achter struik n 
gaa n liggen. Twee van hen komen bij ons in de k uken 
om zich eens behoorlijk te wassen en te sch r n. We 
geven hen een glas limonade. Een van hen ma kl zijn 
Stengun schoon en laadt het wapen. Op hel mom nt 
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dat de buurvrouw de deur opent, spr ingt hij behoed
zaam naar voren met een geladen revo lve r in zijn 
hand. Wanneer hij merkt dat het ve ilig is, begint hij te 
lachen. De ander, een knappe, donkere ke rel, vertelt 
dat twee van zij n vrienden zijn gesneuveld en dat hij 
ze lf bijna al zijn uit ru st ing kwijt is geraakt. We vragen 
of de hoofdmacht er aan ko mt. Ze antwoord en: "In two 
or three days, and they have tanks··. Mijn vader vraagt 
ze : " Is the situat ion bad?". Ze antwoorden: "No, just a 
l ittle" . Mijn zus vraagt aan een van hen of er gevochten 
gaat wo rden en hij antwoordt : ··ves, yes" ,waarna hij 
doodkalm de t rap op loopt. Rui ten worden kapotgesla
gen om er m itrailleurs neer te zetten. Met vee l lawaa i 
worden er met meubilair barricades gebouwd. 
Mijn vader roept een off ic ier naa r beneden met de 
vraag of de ke lder onderin het huis een goede schuil
plaa ts is. De man kijkt even ro nd en antwoordt: "No, 
no, thi s is not safe. You have to go into the garden I" 
We zoeken bescherming in de schuilkelder achte r 
de kas en al spoedig breekt de hel los. Het wo rdt een 
m iddag die je nooit vergeet. Er breken zware gevech
ten uit in onze omgeving . De Dui tsers zitten o.a. op 
het KEMA terrein , aan de noordkant va n de Utrecht
seweg. Tommies rennen doo r de tuin. Ze roepen: 
"Towe r, Germansl_" Het blijkt te gaan om de top va n 
de koepelgevangenis, waa rin vermoedelij k een Du itse 
observatiepost zit. Even later wordt die doo rzeeft met 
kogels en granaten. Kort daarop beg innen ook de 
kanonnen in de wei van W. voor ons hu is te blaffen. 
Het lawaa i is zo erg dat horen en zien je vergaat. Duits 
geschut schiet voortdurend op onze buurt. We horen 
het angstaanjagende geluid va n de granaten en het 
inslaa n in de omliggende huizen. Mevrouw Sz. wordt 
haast gek van angst. Bij elk kanonschot of inslag van 
een granaat voel j e de luchtdruk in je oren. Het lawaa i 
van kanonnen, machinegeweervuu r en explos ies 
is oorverdovend. Tot ove rmaat va n ramp zetten de 
Engelsen een mitra illeur op het dak van onze schu il
kelder, waarmee ze onafgebroken vuren. 
Toch komen we hee lhuids door deze m iddag hee n. 
Tegen vijf uur horen we geronk, jachtvliegtuigen. Een 
Tommy komt even bij ons zitten bij het tra pje en geeft 
ons een lekkere sigaret. Hij kij kt even naa r de jacht
vliegtu igen en zegt: 'Typhoons· . De toestellen, het zijn 
er wel vee rtig, cirkelen rond en komen steeds lager. 
Dan zien we een kruis op de vleugels. 'Germans· zegt 
de Tommie teleurgesteld en ook wij kijken treur ig. 
Aan het eind va n de m iddag klin kt er zwaa r geronk 
en wordt het schieten plotsel ing erg er. Dan zien we 
iets dat ik m ijn leven lang niet meer za l ve rgeten. Dr ie 
zware transportvliegtu igen met vier motoren komen 
laag en langzaam over het land aanvli egen. Weste lijk 
van on s beg innen ze parachut isten af te werpen. Dan 
vo lgen er nog meer vliegtuigen. leder toestel werpt 
we l dert ig man af. De parachutes gaan direkt open 
en we zien honderden poppetjes bengelen en naa r 
beneden komen 8)_ Er wo rdt geweldig op geschoten. 
We zijn ontzettend blij dat deze versterkingen worden 

aangevoerd. Even later komen een paa r geva ngenen 
uit de Koepe lgeva ngen is aan de Wilhelminastraa t 
aanlopen. Die zijn blij kbaar losge laten. Dan horen we 
het zware gebrom va n voertuigen op de Utrechtseweg. 
Mijn vader zegt dat het allemaal Duitse voertui gen 
zijn. Blij kbaa r zijn we wee r Duits. Wat verschr ikkelij k 
te leurstellend I We zijn met stomheid geslagen. Overa l 
op straat zien we SS-soldaten, ook Hollandse SS. Bij 
ons in een loopgraaf zitten nog een paar Tommies , va n 
wie er een zwaar gewond is. Ze worden door de SS 
afg evoerd. 

Woensdag 20 september 1944 
De st rijd blij kt zich verplaatst te hebben in de r icht ing 
van Oosterbee k. Charles wil die ochten d vroeg de 
konijnen voeren. Plotseling horen we schelle kreten. 
"Halt , heraus, stehen bleiben , halt 1" SS soldaten lopen 
door de tu in en uit de schuilkelder komen een paarl 
Engelsen. Een krij gt va n een Duitse r een slag met de 
kolf van een geweer. Charles moet bl ijve n staa n tot 
eindelijk zijn vader kwam. Met de handen in de hoogte 
moeten ze mee. 
Mijnheer Cherkowski komt met een andere Rode 
Kru is man, die een vlag draa gt, ons halen. We moe
ten weg van de Kling elbeek, we moeten vluchten. We 
pakken snel wat dingen mee, zoals kleren, een paa r 
dekens en een beetje eten. We lopen door de tu in. 
Overal liggen gro te granaatscherven, mun it ie en lege 
hulzen. Het is een enorme rommel. De hu izen zijn 
zwaar beschadigd . In ons huis is een granaat inge
slagen. De ramen zijn met met sponn ing en al naar 
buiten gevallen. Bij de fami li e Groeneveld is een deel 
van het huis door een granaat weggeslagen. Overal 
zien we gra naat inslagen in de muren van hu ize n. Een 
lantarenpaa l ligt afgeknapt op straat. Daa r li ggen ook 
de wra kken van twee kanonnen en enige auto·s te 
smeulen. Lang s de kant van de weg staan onze buren. 
"Waar gaan julli e naa r toer vragen ze. We roepen 
terug: ·we moeten vluchteni-· Al snel sluiten enige 
buurtbewoners zich aan bij de stoet, die op den duur 
steeds langer wordt. Op de Ut rechtseweg r ij den Du itse 
SS-soldaten. We moeten goed kijken waar we lopen, 
va nwege de ve le munit ie die overal ligt. Grote gra naat 
hulzen va n we l ¾ meter leng te li ggen verspreid op 
straat. Ook zien we li chamen va n gesneuve lde Britse 
soldaten liggen, onder het bloed. Ze li ggen voo rove r, 
met de arm on der het hoofd . De straa t l igt bezaa id 
met va n de bomen afgeschoten takken. Hekken li ggen 
schots en scheef ove r de straat. De stoet vluchtelingen 
maakt vee l lawaa i omdat we voortdurend trappe n op 
al het gebroken glas dat op straat li gt. Op de Oranje
straa t staat het vol met Du itse tanks. Intussen horen 
we dat er in Oosterbeek en op de KEMA nog zwaar 
gevoc hten wordt. 
We lopen in de r icht ing va n de Hoog kam p, een Arn
hemse wijk ten noorden va n de spoo r lij n. Als we daar 
aankomen staan er al honderden burgers te wachten 
op hulp. Somm igen hebben nog wel het nodige mee 

➔ 
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Een Bnts 6-ponder anti-tankkanon staat op de hoek van de Klingelbee/( 
seweg en de Utrechlseweg. /-let stuk geschut staal gericht in westelijke 
richtmg en best, 1jl<1 zo de Utrechtseweg 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 nemen, anderen hebben niets kunnen red
den. De Hoogkamp is gespaa rd gebleven voor het 
verschrikkelijke oorlogsgeweld. Slechts het gebu lder 
van de kanonnen in het zuiden en de bedrijvigheid 
van de mewerkers va n het Rod e Kruis bewij zen dat 
we middenin een oorlog zitten. We treffen het dat we 
onderdak kr ijgen bij aard ige mensen in een hoekhu is 
tegenover een kerk 9/_ Die kerk wordt o.a gebruikt 
als opslagplaa ts voor eten dat bestemd is voor de 
evacués. De volgende dagen zien we voortdurend 
mannen va n het Rode Kru is en de Brandweer voedsel 
en linnengoed afleveren voo r de evacués. Er wordt uit
stekend voor iedereen gezorgd. Stromen mensen ar
r iveren uit de stadwijken bij de Rijn . Het is een droevig 
gezicht om al die vluchtelingen voorbij te zien komen. 
Bejaa rden, die haast niet kunnen lopen, strompelen 
over straa t. Andere oude mensen word en word en in 
een kruiwagen of op een handkar vervoerd . Mensen 
die niets hebben kunnen redden, komen huilend 
voorbij . De hu lpverleners doen wat ze kunn en. Man
nen met witte helmen, met een Rood krui s erop, en 
ve rpleegsters helpen de hele dag om de vlu chte l ingen 
van voedsel en onderdak te voo rzien. 

Vrijdag 22 september 1944 
Nieuwe vluchtel ingen komen aa n, nu ook uit Arnh em
Zuid. Grote transportvliegtuigen werpen parachutes 
uit. Ze word en zwaar onder vuur genomen door Duits 
geschut. In de buurt klinkt de hele dag kanongebulder. 
We zien veel Engelse Jeeps met Duitsers er in. Soms 
liggen er Duitse of Bri tse gewonden achter op de 
Jeeps. Ze rijden naa r het ziekenhuis. ·s Nachts slapen 
we op strozakken. Voordat we gaan slapen kijken we 
nog even naa r de bra nden in de verte. Achter ons in de 
bossen staan zware Dui tse kanonnen. Ze vuren over 
ons heen. We hore n het afvuren, het flui ten va n de 
granaten en dan de inslagen verweg. 
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Zaterdag 23 september 1944 
In de ochte nd staa n de mensen in de r ij voor brood. Als 
het rusti g is pro beren veel mensen nog een keer terug 
te gaa n naa r hu is om nog wat bezitt ingen te redden. 
Helaas blijkt dat er door de Duitse soldaten op grote 
schaa l wo rdt geplunderd en ook burgers maken zich 
hieraan schu ldig. Vooral w inkels moeten het ontgel
den. Mij n vader en m ijnheer S. gaan ook terug naa r 
de Klinge lbeek. Ju ist wanneer ze in ons huis zijn vindt 
er een luchtaanva l plaats, waa r vader erg va n schrok. 
Ge lukkig weten ze beiden weer veilig de Hoogkamp 
te bereiken, beladen met aller lei spullen, waarond er 
kleding. 
·s Avo nds zijn er plotseling alarmerende beri chten. 
We moeten weg uit Arnhem. Er gaan aller lei geru ch
ten en overal staan mensen in groepjes te praten. Er 
wordt gezegd dat alle inwoners van Arnhem ten zuiden 
va n de spoorlijn voor morgenavond weg moeten zijn. 
iedereen is ongerust. Waar moeten we naa rtoe? 

Zondag 24 september 1944 
Het off iciële ber icht van de evacuatie wordt met aa n
plakbi ljetten bekend gemaakt. Alle mensen die zich 
in Arnhem bevinden, tussen de Rijn en de spoorl ijn , 
moeten direkt weg en de rest van de bewoners van de 
stad moet voor maandagavond acht uur ·s avonds de 
stad hebben verlaten I Uiteindelij k vertrekken wij in de 
ochtend va n dinsdag 26 september. 

Noten 
1/ Met het Fratershu is wordt Huize Klingelbeek be
doeld . Op een kaart uit 1943 staat dit gebouw aange
duid als 'Klooster Klingelbeek' . 
2) Met de 'Gummifabri ek' wordt vermoedel ijk de wol
fabr iek bedoeld . Di e stond een halve kilometer naar 
het westen aan de Klingelbeekseweg. 
3/ Blij kbaar was men nog niet op de hoogte dat Bri tse 
luchtland ingstroepen bij Wo lfheze waren geland. 
4) Deze [inmiddels uitgebouwde) villa staat bij de split
sing van de Klingelbeekseweg en de Hulkesteinseweg. 
5/ Villa Hulkestein stond aan de zuidkant van de Hul
kesti jnsweg, op enkele honderden meters va n het hu is 
van de fa mi lie Mens. 
6/ Dit moeten de troepen zijn van de vi er Bri tse ba tal
j ons, die zich na de mislukte doo rbraak via Bovenover 
en Ond er langs in de ochte nd van 19 september 1944, 
terug gaan tre kken in de r ichting Oosterbeek. 
7/ Bedoeld wordt de Kl inge lbeekseweg , in westelij ke 
ri cht ing. 
BI Doordat ze er zo ver vandaan staan, zien de mensen 
de parachutes met containers en manden aan voor 
parachutisten. 
9/ Met de kerk wordt ve rmoedelijk bedoeld de RK kerk 
aan de Bakenbergseweg. Zie ook 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 1 e Britse Airborne Divisie" 
09.30 - 17. 00 uu r: Bustour met wa ndeli ngen langs de voornaa mste locat ies va n de Slag om Arnhem 

Vrijdag 3 t/m zondag 5 oktober: BFT "Bevrijding van Zeeland, 1944" 
Driedaagse bustour naar Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. Voor verdere gegevens zie: aanko ndiging 
lders in dit blad en www.vriendenairbornemuseum.n l 

Zaterdag 15 november: Thema middag 'Van Huis en Haard" 
13.00 - 17.00 uur : Presentat ie met GBG examen [Assignment 1 l Plaats : Airborne Museum. 
l let programma sluit aan bij de gelijkna mige exposit ie in het Airbo rn e Museum. Zie aankondiging elders in 
dil blad. De m iddag va ngt aa n om 14.00 uur en is in de Concertzaa l in Oosterbeek-Laag. Toegang voor 
leden is grat is, niet leden beta len € 2,50 entree. 

Voor w ijzigingen en aa nvullingen van het programma zie: www.vriendenairbornemuseum.nl 
Voor het programma va n de Airborne herdenkingen 20 14, zie onder meer de websites: 
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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