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21 September 2014. Tijdens de herdenkinqsd,enst op de Airborne 
Begraafplaats in Oosterbeek lees t Co/one/ {retd] John Waddy een aantal 
verzen uil cle Bijbel. {Foto Berry de Reus) 

VAN DE 
In dit 3• nummer van het Airborne Magazine kijken 
we terug op de afgelopen per iode en in het bij zonder 
op een aantal aspecten van de Airborne Herdenk ing 
in september 2014. Omdat het dit keer om de 70ste 
herdenk ing van de Slag om Arnhem ging, heeft de 
redact ie gemeend dit nummer geheel in kleur te laten 
verschijnen , mede om de geplaatste kleurenfoto·s 
beter to hun recht te laten kom en. Door het plaatsen 
van veel foto·s, moest de Ministory deze keer echter 
komen te vervallen . 
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UNIFORM VAN GENERAAL SOSABOWSKI 
1 HET AIRBO NE MUS UM 
Tot en met 31 januari 201 5 is in de Hall of Fame van Airborne Museum 'Hartenstein' een spec iale presentatie 
te zien over de Poolse generaa l-majoor Stanislaw Sosabowski en zijn belangrijke ro l ti jdens de Slag om Arn 
hem in september 1944. Generaa l-majoor Sosabowsk i was oprichter en beve lhebber van de 1 e Onafhankelijke 
Poolse Parachuti stenbrigade die op 21 september 1944 afsprong bij Driel om de Britse luchtland ingstroepen bij 
Oosterbeek te versterken. Na het mislukken va n de Slag om Arnhem kreeg hij uit bepaalde kringen kritiek over 
zijn handelen tijdens de operat ie, maar uiteindelijk werd hij vo lled ig gerehabiliteerd. Hij werd in 2006 postuum 
onderscheiden met de Bronzen Leeuw. 

Beg in september 2014 ontving het Airborne Museum het uniform dat Generaa l Sosabowski t ijdens de Slag om 
Arnhem had gedragen in bru ikleen. Het gaat hierbij om de zogeheten 'Battledress·. Het un iform komt uit de 
collect ie va n 'Mu zeum Wojska Polskiego ·, het Poolse Legermu seum in Warschau. (Robert Vosku il] 

-
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Op 19 september 20 14 bezocht Mike 
Sosabowski, kleinzoon van de Poolse 
Generaal-majoor Stanislaw Sosabowski, het 
Airborne Museum om daar de onderscheiding 
de Bronzen Leeuw· van z1ïn grootvader Ie 
lenen. Mike wilde die onderscheiding dragen 
tijdens de herdenking voor de Poolse Brigade, 
die op zaterdag 20 september in Driel plaats 
vond. /Foto Arthur van Beveren/ 

20September20 14. Koning Willem Alexander 
legt in Driel een krans bij he l monument voor 
de 1' Onafhanl<elijke Poolse Parachutisten 
Brigade. Deze herdenking werd o.a. 
bijgewoond door de Poolse president 
l<omorowski en Premier Rulle. 
/Foto Berry de Reus/ 
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SOPHIE LAMBRECHTSEN-TER HORST 

Op vri jdag 19 september 2014 werd ons lid Soph ie 
Lambrechtsen-ter Horst benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens de 9° 
conferentie 'Bridge to the Future· in Arnhem. Ren
kums burgemeester Jean Paul Gebben speldde haar 
het lintj e op . Soph ie begon in 2006 met het organise
ren van vredesconferen ties. Dankzij haa r inzet in de 
afg elopen negen jaa r kwamen talloze internat ionaa l 
bekende sprekers naa r deze co nferenti es. Dit jaar was 
dat Kim Phuc, die wereldberoemd werd door de foto 
waarop zij en andere kind eren wegrennen van een 
napalmbombardement in de oorlog in Vietnam. 
Sophie kreeg de onderscheiding voor al haa r werk 
voor de herdenkingen van de Slag om Arnhem. 

In september 1944 was Sophie 5 jaar en ze woonde 
met haa r familie in de pastorie naast de Oud e Kerk 
in Ooste rbeek. Toen de Britten Oosterbeek binnen 
trokken stelde haa r moeder Kate direct hun huis open 
om te dienen als eenvoudige eerstehulppost voor de 
opvang van een paar gewonden. Maar binnen een paar 
dagen waren dat er meer dan 3001 Ze lagen in alle ka
mers en de gangen. De mili ta iren, die aan hun verwon
dingen overleden, werden beg raven in een massagraf 
in de tuin . In totaal waren dat er 57. Soph ie's moeder, 
Kate ter Horst, deed in die dagen voor de gewonden 
wat zij kon . Dat leverde haa r de erenaam 'Angel of 
Arnhem· op. 

Ondanks het feit dat Sophie toen nog maar een kind 
was, hebben de gebeurtenissen in september 1944 
veel indruk op haa r gemaakt. In haar latere leven zijn 
thema's als oorlog en vrede haar alt ijd blijven boeien. 
Na de oorlog stelde Kate haar huis alt ijd open als 
pelgrimsoord voor veteranen en hun fam ilie. Ook die 
trad iti e va n haa r moeder heeft Soph ie tot op de dag 
van vandaag in ere gehouden. (Robert Vosku ill 

►---- 19 September 2014. Tijdens de conferentie Bridge to the Futvre· 
ontvangt Sophie Lambrechtsen-ter Horst uil handen van Renkums 
burgemeester Jean Paul Gebben versier elen die behoren bij de 
onderscheiding Ridder in de Orde van Oran1e Nassau·. 
/Foto: Berry de Reus/ 
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JAN HOVERS VERTREKT ALS DIRECTEUR 

Op 3 november Jl. ontvingen wij het volgende 
persberi cht : 

·op 1 januari aanstaande vertrekt Jan Hovers bij het 
Airborne Museum waa r hij exact vier jaar eerder als 
di recteur in dienst trad . Per deze datum za l hij als 
nieuwe directeur beg innen bij het Zaans Museum in 
Zaa ndam. 
Onder zijn leiding werd de organisa tie van het museum 
verder geprofessional isee rd. Het museum ve rbreedde 
zijn verhaa l en doelgroep door o.a. de geschieden is 
va n de bevo lking na de Slag om Arnh em een ce ntra
lere plek te geven. Dit gebeurde onder meer door de 
ontwikkeling van het burgerpart icipatieproject Air 
borne Memories, waarop de huidige succesvolle ten
toonstelling Van Huis en Haa rd - Airborne Memories· 
over de burgerevacuati e van Arnh em en omgeving in 
1944/1945 werd gebaseerd. 

Begin dit jaar sloot het museum een samenwerkings
overeenkomst met de Arnhemse Eusebiuskerk in 
het kader van de ontwikkeling van een toer ist ische 
aa nbodketen ·s tag om Arnhem· . Op 17 september 
jl. opende in de Euseb iustoren de door het Airborn e 
Museum ontwikkelde expositie 'Slag om Arnh em - 70 
jaa r onvoltoo id verleden·. Tevens werd er een nauwere 
samenwerking met de Gemeente Arnhem aangegaan. 
Onlangs maakte de gemeente bekend dat er samen 
met het museum een nieuw Info rmatiecentrum naast 
de John Frostbrug gerea liseerd za l gaan worden. 

In oktober bereikte het museum een nieuwe mijlpaa l 
door voor het eerst in de 65 jaa r van zijn bestaa n meer 
dan 100.000 bezoekers te ontvangen. Een belangrijke 
reden daa rvoor was de dynamische evenementen ka-
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"Onlangs maakte de gemeente 
Arnhem bekend dat er samen 
met het Airborne Museum een 
nieuw Informatiecentrum naast 
de John Frostbrug gerealiseerd 
zal gaan worden." 

lender va n het museum en de speciaa l voo r families 
ontwikkelde speurtochten en [vakantie- lactivi te iten. 
Evenementen als 'De Verhalenstoel' en 'Het Weekend 
van het Oorlogsboek' zijn inmiddels vaste onderdelen 
van de gevarieerd e programmering. Ook werd het 
educa tieve aanbod voo r het onderwijs de afgelopen 
jaren ingrijpend vernieuwd en uitgebreid . 
Jan Hovers zegt over zijn vertrek: "I k voel m ij enorm 
verbonden met het Airborne Museum en heb hier met 
veel passie gewerkt. Ik heb echter ook weer veel zin in 
een nieuwe uitdaging; een ka ns die mij nu binnen het 
Zaans Museum geboden wordt." 

Jan Hove rs za l tot eind van het jaa r zijn werkzaa m
heden bij het museum afrond en. Het bestuur van 
het museum za l op korte termijn de werving van een 
nieuwe directeur in gang zetten. [Tessa Jansen! 

-- -► 

Gedurende de herdenkingsweek in september 
2011, zond TV Gelderland een serie programma s 
uit over Operatie Marke/ Garden. onder de titel 
Weg naar de Bevrijding·. iedere aflevering werd 
wtge1onden vanaf een lokatie die in september 
1944 een be/angrijl<e rol had gespeeld. Op 20 
september stonden de TV camera s achter de 
Oud /(erk in Oosterbeek. Hester Ketel /midden/. 
hoofd educatie van hel A1rbome Museum. was 
een van de mensen die voor het programma 
werd ge111/crv1ewd. /Foto Robert Voskuil/ 
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BEDANKT 
Beg in november heb ik het bestuur van het Airborne 
Museum geïnformeerd dat ik per 1 januari aa nstaande 
het museum ga verlaten. Ik heb de afge lopen vier jaar 
met erg vee l plez ier en vo ldoening bij het Ai rborne 
Museum gewerkt. In die periode heb ik de samen
we rki ng met de Vereniging Vr ienden va n het Airborne 
Museum niet alleen als zee r waa rdevo l erva ren, ik heb 
mij ook zeer gesteund gevoeld doo r de w ijze waarop 
de leden va n de WAM bij het museum betrokken zijn 
en co ncreet het museum en tevens m ij persoon lijk een 
helpende hand hebben geboden . 

Ged ure nde de afge lopen vier jaar is er geza men-
lij k vee l bereikt. De banden tu ssen de WAM en het 
museum zijn nauwer aangehaa ld, wat o.a. resulteerde 
in het onder één paraplu samenbre ngen van de twee 

websites en de ontwikke ling va n het ve rn ieuwde 'Air
borne Magazine·. Niet alleen heeft de WAM financieel 
diverse projecten ondersteund en mede moge lijk 
gemaakt , ik heb tevens altijd een beroep op julli e 
ke nnis en hulp kunn en doen. Spec iaal wi l ik mijn dank 
uitspreken naa r degenen, die alt ijd bere id en bere ik
baar wa ren om in te spr ingen bij vragen va nuit de 
in te rnati onale media, ingewikkelde histori sche vragen 
of het vergaren van belangrij ke aanwinsten voor de 
museumcollect ie. Graag wens ik wens het bestu ur en 
leden van de W AM al het goede voo r de toekomst. 

[Jan Hovers, directe ur Airborn e Museum 
'Hartenstein'l 

Het Air Despatch Monument 111 Oosterbeek 1s 

weer herbouwd. De mannen die daar verant 
woo1 de/ijk voor waren. poseren trots bij het 
resullaat. Vl.n r Karel Riksen. Cees W1chhart. 
Joop van Raten en Gerrit [imers. 

AIR DESPATCH MONUMENT 

/Foto: Robert Voskuil/ In het vorige nummer va n het Airbo rn e Magazine maa kten wij melding 
va n het fe it dat het Air Despatch monument in Oosterbeek geheel was 
ontmanteld. Afgelopen juni hebben medewerkers va n de Gemeente 
Ren ku m en een aanta l vrijwilligers het monument wee r geheel in de oude 
staat teruggebracht. Het fundament en de kern zijn vern ieuwd, zodat de 
kans op scheuren klein is. Bij de herdenking op 21 september jl. za l het 
iedereen zij n opgevallen hoe prachtig het monument er nu weer bij staat. 
Een van de vrijwi ll igers, die bij dit project betrokken was, is Cees Wi ch
hart uit Oosterbeek, Cees woonde tijdens de Slag om Arn hem dichtb ij de 

➔ 
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spoo rlijn Arn hem-Utrecht. Nadat bij Britse bevoor
rad ingsvluchten enorme aa ntallen containers en 
manden wa ren gedropt in het gebied ten noorden va n 
de spoorlijn [buiten de Britse li nies 11. besloot vader 
Wichhart er met zoon Cees te gaan kijken. Ze klauter
den via de diepgelegen spoorbaan (lokaa l ·het Talud· 
genoemd) naar de andere kant. Daar l iepen overal 
Du itsers, die zo druk bezig waren met het openma-

ken en onderzoeken va n de gedropte manden en 
con ta iners, dat ze nauwelijk aandacht schonken aa n 
de beide bu rgers. Vader en zoon Wichhart pikten een 
parachute en kee rden vervo lgens snel terug naar huis1 

Die parachute kwam later goed va n pas om kled ing 
van de maken. (Robert Vosku ill 

------- ►--

BOEK VAN HAROLD PADFIELD 

1-liJrold Podficld overhzmdigl het eerst exemplaar van zijn boel< Twelve 
Mu/es and a Pegasus· aan Marieke He/sen. Conservator van het Airborne 
Museum (Foto Arthur van Beveren/ 

Op 17 september 2014 vond in het Airborne Museum 
onder grote belangstelling de presentat ie plaats va n 
het boek ·Twelve Mules and a Pegasus, Memoirs of an 
Arnhem Vetera n·. De 92-jarig e auteur Haro ld Padfield 
overhandigde na zijn speech het eerste exemplaar van 
zijn boek aan Marieke Helsen, de Conse rvator van het 
Airborne Museum. 

·Twelve Mules and a Pegasus· is het verhaa l van 
Lance-Se rg eant Harold Padfi eld, die t ijdens de Tweede 
Wereldoorlog diende bij de Royal Eng ineers. Het geeft 
een uitstekende beeld van de militaire levensloop va n 
iemand die al op zijn vee rti ende jaa r kennis maakt met 
het Britse leger en die daar de rest van zijn leven zijn 
beste krachten aa n geeft. 
Tijdens de Slag om Arnhem maa kt de dan 23-jarige 
Lance Se rgeant Harold Padf ield deel uit van B Troop, 
1 st Parachute Squadron RE. Na afloop van de gevech
ten bij de Rijn brug in Arnh em wordt hij krijgsgevangen 
gemaakt. Een fotograaf van een Du itse Propaga nda 
Kompan ie fotografeert Harold Padfield en een aantal 
van zijn kameraden in de Johan van Oldenbarneveldt-
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straat in Arnhem. Die foto's zijn inmiddels in verschi l
lende boeken gepubl iceerd en het is inte ressa nt om 
nu het verhaal van een van de op die foto·s afgebee lde 
mannen te lezen. 

Harold heeft altijd een sterke band gehouden met 
Arn hem. Hij probeert bijna ieder jaar terug te kome n. 
Zijn Nederlandse vr ienden betekenen erg veel voor 
hem. Zijn boek is een waardevolle aanwinst in de im 
mer groeiende reeks boeken over de Slag om Arnhem. 
Het werd uitgegeven bij de Graffit i Press in Oxford 
(I SBN 978-0-9566333-3-0l. Het boek kost in Enge land 
[ 12 en in Nederland € 15. (Robert Voskui ll 

-Deze foto werd gemaakt op woensdag 20 september 7944 door een 
Duitse PK fotograaf in de Johan van Oldebarneveldlstraat. oostelijk van 
de R1ïnbrug in Arnhem. Britse krijgsgevangenen. die bij de brug heb
ben gevochten. worden afgevoerd. Link voor Lance-Sergeanl Harold 
Padfield en rechts Corpora/ G. Roberts. 7 6th Parachute Field Ambulance 
RAMC. die was ingedeeld bij de C Company. 3 ,d Parachute Battalion. 
De gewonde man op de stretcher is Sergeant Gcoflrey Lawson van hel 
Glider Pilot Regiment. (Foto: Collectie Airborne Museum. Oosterbeek/ 

·► --- -----
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PELGRIMAGE NAAR DE CRASH-PLAATS 

Enkele dagen voordat de herdenking van de Slag om 
Arn hem zou beg innen, kreeg ik van een Neder landse 
kenn is het verzoek of ik tijdens het herdenkings
weekend een Brits echtpaar, Mr John and Mrs Vivian 
Gill ia rd, naar de plaats wi lde brengen waa r tijdens de 
Slag om Arnhem de Sti rl ing L J 939 was gecrasht. De 
piloot van dit toeste l was Squadron Leader J.P. Gilliard, 
vader van John. 

Met behulp van de boeken 'The Royal Air Force at 
Arn hem· en 'Green on· waren de gegevens over toestel 
en bemanning snel gevonden. Op 19 september 1944 
voerden 17 St ir lings van 190 Squadron RAF een be
voorradingsvlucht uit boven voor de l51 Briti sh Airborne 
Division bij Arnhem. Nadat het toestel door Duits 
luchta fweer was geraakt , stortte het neer bij Ooster
beek. Hierbij kwamen Squadron Leader J.P. Gilliard, 
Flying Offcer N.5. McEwen en de twee air despatchers 
Driver D. Breading en Driver F. Taylor om het leven. 

Het was bekend dat h t toes tel was neergekomen 
erg ens in het bosg bi d ten noorden van Hotel de 
Bilderberg , maar in b id boeken ontbrak een kaa rtje 
van de exacte crash- lok ti c. Ook luchtfoto 's van na 
de Slag om Arnhem g v n ge n duid l ij k ui tsluitse l. 
Geert Maassen, nv n d ut ur va n het boek 'The 
RAF at Arn hem· , bood nom sam n met mij in het 
bosgeb ied te gaan kijk n n n n uitgebre ide zo k-

Vivian en John Gilliard bekijken zojuist gevonden kleine stukjes van de 
Stirling. waarin Johns vader op 7 9 september 7 944 om kwam. toen het 
toestel werd neergeschoten door Duits luchtafweergeschut. De Stirling 
crashte in de Bilderbergbossen bij Oosterbeek. (Foto Robert Voskuil/ 

tocht vonden we de goede lokat ie. Dit werd bevest igd 
door de vondst van kleine stukjes metaa l en plex iglas. 
Op za terdagmiddag 20 september hadden ik afgespro
ken bij Hotel de Bilderberg met Mr John Gilliard en zijn 
vrouw Vivian. Zij vertelden dat John vier maanden oud 
was, toen zijn vader op 24-jar ige leeftijd bij Oosterbeek 
om het leven kwam. John heeft zij n vader dus nooit 
gekend , maar hij had wel zijn vaders liefde voor vl ieg
tu igen en vliegen geerfd , want ook hij werd piloot en 
hij vloog een groot deel van zijn werkzame leven voor 
Brit ish Airways. 

Vivian had zich in de loop der jaren verd iept in de 
geschiedenis van de fam ilie Gilliard en had daa r een 
boek over geschreven. 

We liepen naa r de crashplaats, nu een bosgbied met 
hoge bomen. Niets wees nog op dat op deze plaats een 
zware 4-motorige bommenwerper was neerg ekomen , 
behalve m isschien wat onregelmat igheden in het ter
rein . Maar al vr ij snel vonden John en Vivian onder de 
dikke moslaag, die de bodem bedekte, t ienta llen stuk
jes aluminium, die afkomsti g waren van het vl iegtuig. 

➔ 
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Zorgvu ldig werden die in een plasti c zak opg eborgen 
om mee te nemen naa r Engeland. Ik probeerde m ij in 
te denken hoe John zich moest voelen nu hij eindelijk, 
voor het eerst in zijn leven op de plaats stond waa r zijn 
vader prec ies 70 jaar[+ een dag) geleden was omg e
komen. 

Plotseling klonk er moto rgeronk van vli egtuigmoto
ren. Een aa nta l Hercules t ra nsportvliegtuigen vloog 
laag over het bos. Dit waren toestellen die zojuist 
parachutisten hadden gedropt boven de Ginke lse 
Heide. Di e ochtend was dat door het slechte weer niet 
mogelijk geweest. Staande op de crashplaa ts maakte 
het sonore geluid van de laagvliegende toeste llen dit 
moment nog extra beladen. Zo moest het ook geklon
ken hebben in september 1944. 

1 ntussen verslechterde het weer en in de verte klonk 
ze lfs onweer. We liepen, zond er veel te zeggen, terug 
naar Hotel de Bi lderberg, waar we wat gingen drinken. 
John en Vivian putten zich uit om mij te bedanken, 
maar ik voelde dat ik eigen lij k hen moest bedanken 

voo r het feit dat ik getuig e had mogen zijn van een 
zee r bijzondere moment in hun leven. 

Het boek va n Vivian Gilliard heet 'Flight Home· en is 
geschreven in romanvorm . Het ve rhaa l spee lt zich af 
in de per iod e va n laat- 19• eeuw tot het einde van de 
Tweede Wereldoorlog . Het ve rhaa l over John Philip 
Gregory is gebasee rd op het leve n van John Gill iard, 
die als RAF Squadron Leader deel nam aan operat ies 
in Afr ika, op D-day en tijdens de Slag om Arnh em. 
Para llel loopt het verhaa l van Emi ly Hale, die de Blitz 
in Londen meemaakt wannee r zij voor de BBC werkt. 
Later neemt Emily dienst bij de Women·s Royal Naval 
Se rvi ce, waar ze betrokken wordt bij de ontwikkeling 
va n Radar in Defford in Worcestershire. Daa r ontmoet 
ze John Phi l ip Gregory. Vivian heeft haar verhaa l over 
de twee levens is gebasee rd op bewaa rd gebleven 
brieven. Het zeer goed geschreven boek is geillu 
streerd met foto's en werd uitgegeven bij Aspect De
sign in Malvern. De prij s In het Verenigd Koninkrij k is 
[ 12.50. In Nederland is het verkrijgbaar in het 
Airborne Museum. Prijs€ 15,95. [Robert Voskui ll 

---------►--------

EXPOSITIE OVER DE SLAG OM ARNHEM 

'S lag om Arnhem - 70 jaar Onvoltoo id Verleden· . Zo luidt de t itel van de nieuwe tijdelijke presentati e over de Slag 
om Arnhem, die sinds 18 september 2014 te zien is in de toren van de Eusebius in Arnh em. De presentat ie is 
ontwikkeld door het Airborne Museum en tot stand gekom en door een samenwerking tussen de Eu sebiuskerk, 
de gemeente Arn hem en Airborne Museum. Het bi edt bezoekers aan de hand van foto's en getu igenissen een 
uitgebreid beeldverslag, dat inzoomt op de gevolg n van de strij d voor de burgers van Arnh em en de wederop 
bouw van stad en de Eusebiuskerk daa rna. Met de presentat ie wordt een bewog en hoofdstuk uit de Arnhemse 
oorlog sgeschiedenis vanuit het oogpunt van m ilitairen en burgers getoond Zeer bijzond er is in de expositie de 
verton ing van een computer-an imat ie, waarbij de vooroorlog se bebouwing in omg evingvan de brug in 3- 0 is 
gereconstuee rd . Je wandelt als het ware door het gebi ed waar va n 17 tot 21 september de gevechten plaats 
vonden. Een fascinerende ervar ing. Vervolgens kunt u met de li ft naa r de top van de 93 meter hoge toren, waa r u 
een magnif iek uitzicht heeft over het gebied rond de John Frost brug . De expositie 'Slag om Arnh em - Onvoltooid 
Verleden· is nog te zien t/m 31 augustu s 201 5. Adres : Kerkplein 1, Arnhem. Ent ree : €6,00 [inclusief lift naa r de 
top van de toren) [Tessa Jansen) 
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Met een wervelend muzikaal theaterspektakel, 
'Thank you Mr Veteran ·. kwam zondagmiddag 
21 september 2014 in Oosterbeek een einde 
aan de 70 ' herdenking van de Slag om Arn 
hem. De musicalachtige show, oµ liet grasveld 
voor het Airborne Museum. werd bijgewoond 
door ruim 30 Britse en circa 10 Poolse vete
ranen. Oosterbeekse schoolkinderen deelden 
zonnebloemen uit aan de veteranen. 
(Foto Berry de Reus} 

·► AIRBORN E MAGAZINE - SEPTE MBER/ DECEMBER 2014 

VLIEGTUIGBOMMEN IN WOLFHEZE 

Lucht foto van het gebied ten zuiden van de spoorwegovergang bij de Buunclerkamp, genomen in de middag van 17 september 1944, enkele uren na 
het bombardement op Wolfheze en omgeving. De twee op de foto zichtbare 1-lorsa gliders en paar parachutes zijn geland tussen de bomkraters. De 
brede lichte streep bovenin de foto is de spoorlijn Ut recht - Arnhem. Evenwijdig daaraan loop/ de Parallelweg. Deze maal<! in de linkerbovenhoek van 
de toto een haal<se bocht naar het zwelen en heet vanaf dat punt de Telefoon weg. Ie ts ten noorden van de haakse bocht staat het huis;e van de familie 
Kelderman. Individuele bominslagen zijn vooral op een donkere achtergrond duidelijk zichtbaar De in ol<t ober 2014 gevonden bom lag iets ten zuiden 
van de Parallelweg in het /ichtgel<leu1de deel van de foto. (Foto: 13 Squadron, US 7 PH Group} 

In de afg elopen maanden zijn in Wolfheze kor t na 
elkaa r twee zware, niet ontplofte vl ietuigbommen 
ontdekt en on schadelijk gemaakt. Beide zijn naar alle 
waa rschijnlijkheid gebru ikt bij het bombardement dat 
op 17 september 1944 werd uitgevoerd door het 17 en 
391 Squadron van de 34 th Bomb Gro up [3rd Division) 
van de Amer ikaanse luchtmacht. Dit was een va n de 

bombardementen, die in Nederland werden uitgevoerd 
als voorbereiding voor de Geall ieerde luchtland ingen, 
die enige uren later op die zondag zouden beginnen. 
Op 16 oktober 2014 werd de ee rste bom onschade-
lijk gemaa kt door medewerkers van de Exp losieven 
Opru imingsdienst van Defensie [EOD). De bom wa s 
enige tijd daa rvoo r al gelokal isee rd door de heer Henk 
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Kelderman [78). di e het bombardement als jongen 
had meegemaakt. Zijn hele leven woont hij al vlakbij 
in hetze lfde huis, naast de spoorwegovergang bij de 
Buunderkamp. Hij en zijn fami li e hadden het bombar
dement als door een wonder overleefd [Zie: 'Tussen 
bommen en gliders· , door Robert Voskui l, Min istory 
no. 26, Nieuwsbrief no. 38, mei 19901. 
Op woensdag 19 november was de EOD opnieuw in 
Wolfheze, nu om een zee r zware vliegtuigbom onscha
deljk te maken, die op vier meter diepte was gevond en 
op het bouwterre in Wolfsheide, noordelij k van het 
station. Gezien het feit dat het deze keer ging om een 
zeer zware 500-pond bom moesten er uitgebreide vei
ligheidsmaatregelen worden genomen, voordat men 
dit projecti el veilig kon laten exploderen. De bom werd 
eerst in een vijf meter diep gat ge legd en vervolgens 
bedekt onder een 7 meter dikke za ndhoop. Daa rnaast 
werd een aantal won ing in in de naaste omgeving 

--------► 

ontru imd en moesten de bewon ers in een ru ime cirkel 
daarbuiten in huis blijve n. Om vier minuten voor elf 
bracht een medewerker van de EOD de bom tot ont
ploffing. 1 ,iet een daverende klap, een felle steekvlam 
en een grote rookpluim spatte de berg zand uiteen. 
Door de explosieve kracht van de bom was een meters 
diepe krater ontstaan en in de omgeving lagen mes
scherpe metalen bomscherven. Een half uur 
later mochten de bewoners weer naa r hun hu ize n 
terugkeren. 
Wie een gedetaillee rd verslag wil lezen over dit bom
bard ement op Wo lfheze kan het beste het door ons lid 
Cor Janse geschreven boek 'Blik Omhoog· lezen. In 
boek 2 van dit uit drie delen bestaande standaardwerk 
gaat Cor Janse, die het bombard ement ze lf meemaa k
te, uitgebreid in op alle aspecten van dit zo dramatisch 
verlopen begin van de Slag om Arnhem, waarb ij een 
groot aantal burgers omkwam. [Robert Voskuill 

WAM SCHENKT ~ARNHEM NUMMER' VAN HET 
Tl FT ~SI t.: US UM 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verscheen in meer 
dan twintig landen een Duits propaganda t ijdschrift 
met de naam 'SIGNAL.:. Het was een uitgave van de 
Wehrmacht. Het blad had een oplage van 2,5 miljoen 
exemplaren en verscheen over hee l Europa in meer 
dan 25 ta len [D e Nederlandstali ge uitgave heette 
'Signaal' ) . Tot december 1941 ze lfs in het Engels voo r 
de Amerikaanse markt . Het kwam iedere twee weken 
uit, maar in 1944 verschenen slechts 19 nummers. 
Het ee rste nummer van Signal kwam uit in april 1940 
uit, het laatste nummer in maart 1945. Elk nummer 
had tenm inste vier kleurenpagina's en soms mee r. De 
laa tste nummers hadden ze lfs een kleurenomslag. 
Het tijd schrift stond bekend om zij n goede fotodruk. 
Tegenwoord ig zien we in veel boeken over de Tweede 
Wereldoorlog foto's die overgenomen zijn uit dit t ijd 
schrift. Voor de collect ie van het Airborne Museum is 
één nummer speciaal interessant, namelijk nummer 
19 van het jaa r 1944. In dit nummer uit oktober 1944 
staan mee rdere pagina·s over de Slag om Arnhem. 
Tot nu toe was het niet gelukt om voor het Airborn e 
Museum een exemplaa r van nummer 19 uit 1944 in 
bezit te krij gen, mede omdat de Nederlandse num 
mers na september 1944 alleen boven de rivieren in 
het nog bezette deel van Nederland verspreid zij n. 
Maa r onlangs is het de Vereniging Vri enden gelukt 
om een exemplaa r van nummer 19 in de Italiaanse 
taa l te verwerven. Dat het een Italiaanstalig nummer 
betreft is ook merkwaardig, want alleen het noordel ij k 
deel van Italië was in 1944 nog Du its gebi ed. Itali ë had 
zich verder achter de Gea llieerden geschaard. Tijdens 
de thema-middag op 15 november we rd het num-
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mer aangeboden aan het Airborne Museum. Van de 
Italiaanse tekst werd een Du itse vertaling bijgevoegd. 
Nu is het zoeken naar een Nederlands exemplaa r van 
nummer 19 uit 1944. Er zijn ook verschillende exem
plaren van de Engelstalige edit ie van Signal in ver
kleinde en verkorte vorm met V1 raketten afgeschoten 
naar Engeland. Van het nummer 19 uit 1944 zijn 
enkele exemplaren bekend, die in Nederland gevon
den zij n. Di e komen vermoedelijk uit een in Nederland 
verong elukte V1 . 1 n april 2000 heeft het Airborne 
Museum hiervan een exemplaar kunn en bemachti 
gen. Exemplaren van deze verkleinde editie zijn zee r 
ze ldzaam. [Wybo Boersma] 

---~~c=:::::=:1e:==ï1 

Wybo Boersma overhandigt hel lta/iaanstalige nummer van hel Ou,lse 
propagandatijdschrift Signa/' uit oktober 1944. met daarin een ,epo, lage 
over de Slag om Arnhem. aan Jan /-lovers. directeur van hel Ai, /Jo, ne 
Museum. (Foto Arjan Vrieze] 
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CHAPLAIN SELWYN THORNE 00 AAR 
Op 1 maart 201 4 vierde voormalig aalmoezenier Sel
wyn Thorne zijn 1 00ste verjaa rdag in Fosse House in 
St ratton on the Fosse in Engeland. In september 1944 
was Thorn e een van de vijfti en Br itse geeste lijken, die 
met de 1st British Airborne Division mee gingen naar 
Arn hem. Tijdens de Slag om Arnhem bemande hij , 
sa men met Dokter Mart in en verpleg er Sca n Bolden 
de verbandpost va n het 1st Airlanding Light Regiment, 
Roya l Art illery in de Pastor ie van het Oud e Kerkje in 
Ooste rbeek-Laag. Nadat de strijd om Oosterbeek 
voo rbij was werd Thorne krij gsgeva ngen gemaakt. 
Hij kwam terecht in het Duitse kr ij gsgevangenkamp 
STALAG 11 b, Fallingbostel. In 1945 trad hij toe tot de 
Rooms-Katho li eke kerk als Dom Colu mba Thorne. 
Selwyn Thorne en de 102-jari ge Reverend Bill Phillips 
(die in 1944 was verbonden aan het 3° Pa rachutisten 
Bataljon) zijn zij de enige, nog levend Britse geestelij - • 
ken, die hebben deelgenomen aan de Slag om Arn -
hem. [Chris va n Roekel) 

• 

Samen met Chaplain Genera/ the Rcverend Jonathan Wooclhouse en Assistent Chaplain Genera/ TheReverencl. Co/one/ fan A Evans fe liciteert de Abt 
van Oownsicle Abbey, Oom Aidan Bel/enge,. Oom e/wyn Thome met z,jn 100 ' verjaardag. Zij overhandigen hem hel schildje met het embleem van de 
Royal Army Chaplains. /Foto via Chris van Roefrel/ 

---- ►-

DE 
Afg elopen september verscheen in Nedeland het boek 'De Straat', 
geschreven door Robert Kershaw, ook bekend door zijn boek: ït never 
snows in September' uit 1991. In dit nieuwe boek doet hij verslag van de 
gevechten in Oosterbeek en Arnh em in september 1944 toegespitst op 
de Utrechtseweg, die van Heelsum, via Oosterbeek naar Arnhem loopt. In 
een korte inleiding in hoofdstuk 1, gaat de auteur in op de gebeurtenissen 
in mei 1940 en in hoofdstuk 
10 schrijft hij over de terug -
keer in 1945. Omwi lle van de 

Het boek verscheen oorspron 
kelijk in het Engels bij lan Allan 
Publishing. De Nederlandse edit ie 
is een eenvoudige paperbac k. 
De Engelse ui tgave is gebonden 
en op bete r papier gedrukt. In de 

Nederlandse uitgave 
zijn helaas ook niet 
de kleurenkaa rten 

du idelij kh eid neemt de auteur 
de vrijheid om af en toe iets 
verder te gaa n dan alleen de 
Utrec htseweg. Opvallend is 
dat niet alleen de Britse en 
Du itse kant va n de slag word t 
beschreven maar dat Kershaw 
ook de burgers aan het woord 

"Kershaw volgt hierbij de huid
ige trend, waarbij steeds meer 
aandacht wordt besteed aan de 
lotgevallen van burgers tijdens 
de oorlog." 

van Oosterbeek, de 
perimeter, de wijk 
Lombok en de omge
ving van de Rij nbrug 
uit de Engelse ui tgave 
opg enomen. Het was 
een meerprij s zeker 
waa rd geweest. Een 
paa r kleine sl ipj es laat. Hij volgt hierbij de huidige 

trend, waarbij steeds meer 
aa ndacht word t besteed aa n de lotgeva llen va n burgers tijdens de oorlog. 
Een aantal mensen heeft hij ze lf nog kunnen interviewen. Voor de andere 
ve rhalen maakt hij gebruik van ee rd ere publicati es. Voor de Nederlandse 
lezer zal dan ook een antal verhalen bekend voorkomen. De stijl va n de 
schrijver doet denk n n di van Martin Middlebrook. Het leest vlot met 
oog voor details, zonder daa r in te verza nden. Als ex- pa rachutist weet 
Ke rshaw waarover hij pn::iél l wann r hij d militaire ac ties beschrij ft. 

in de tekst zoals, 
generaa l Urquhart heet niet Brian 
Urquhart en de bakkerij va n Rieken 
in Oosterbeek was een banketbak
kerij , doen niets af aan het geheel. 
Verwacht geen boek ove r de hele 
slag bij Arnh em, daa r zijn er al 
genoeg va n, maar wel een boek 
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dat de verschillende kanten van de slag in een beperkt 
gebied laat zien. 'De Straat' is een aa nrader en mis
schien voor de Britse lezer ze lfs een eye opener.vooral 
daar waar het laat zien hoe de Nederlander de Slag 
om Arnhem be lee ft heeft. 

BOOM VOOR SIR 
Op 19 september 20 14 werd t ij dens een bijzo ndere 
bijeenkomst in Park Hartenste in een boom geplant ter 
herinnering aan Sir James Cleminson, die op 14 sep
tember 20 10 overleed . Het initiatief voor het planten 
van een boom voor hem kwam van de 'Arnhem 1944 
Fellowship', een organisat ie waarva n Sir James een 
groot ·supporter· was. 
In september 1944 was de toen 23-jarige James 
Cleminson commandant van het 5e peloton van B 
compagn ie van het 3e Parachutisten Bata ljon. Na 
de land ing op 17 september trok zijn bataljon via de 
Utrechtseweg richting Arnhem. Vanaf dat moment 
raakte Cleminson betrokken bij verschillende gebeur
ten issen, die later de geschiedenisboeken zouden 
halen. Zo was het zijn peloton dat de Duitse generaal 
Kuss in op 17 september 1944 in een hinderlaag liet 
lopen, toen die met zijn Citroen stafauto vanuit de 
Wolfhezerweg de Utrechtseweg op wilde r ijden. Kort 
daarop bereikte Cleminson met zijn peloton Hotel Har
tenstein . Dat was kort daarvoor in grote haast verlaten 
door Duitse off icieren uit de staf van Veldmaarschalk 
Model. Het eten stond nog op tafel en de mannen 
van Cleminson deden zich snel tegoed aan wat er 
nog over was, totdat compagn ies commandant Major 
Peter Waddy hen het bevel gaf om te verdwijnen I In de 
ochtend van 18 september 1944 was Cleminson met 
zijn mannen doorgedrongen tot in Arnhem-West. Daar 
liepen ze tijden s chaot ische straatgevechten in de wijk 
westelijk van het St Elisabeth Gasthuis Generaal Ur
quhart, Brigadier Lathbury en Captain Taylor tegen het 
lij f die op verkenning waren. Cleminson sloot zich bij 
hen aan. Lathbury raakte gewond en Urquhart, Taylor 
en Cleminson probeerden vervo lgens bij hun eigen 
troepen te komen, maar het leek er op dat de Duitsers 
de hele wijk beheersten. Uiteindelijk moesten de drie 
off icieren zich meer dan een halve dag schuil houden 
op de zo lder van het hui s Zwarte Weg 14, een verhaal 
dat o.a voorkomt in de film 'Een Brug te Ver'. Uitein
delijk kwam Clemi nson terecht in Oosterbeek, waar 
hij met zijn mannen deel nam aan de gevechten rond 
de Oude Kerk in het Benedendorp. Voor zijn moedige 
optreden in die dagen werd hij late r voorgedragen voor 
het Military Cross. Aan het eind van de slag raakte hij 
gewond en kwam hij terecht in de Regimenta l Aid Post 
in het huis van Katey r Horst. Daar werd hij krijgsge
vangen gemaakt. J 
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Het [N ederlandse) boek 'De Straat' door Robert Kers
haw[ ISBN 978 94 600 3814 3) werd in 2014 uitgeven 
bij Balans.De paperback telt 400 paginas en is geillu 
streerd . Prijs€ 22,50. [Wybo Boersmal 

James Cleminson was jaren lang aktief in het Airborne 
Farces Security Fund en in de Arnhem Veterans Club. 
en hij nam 

Op 79 september 2014 werd in het Park Hartenstein achter het Airborne 
Museum een boom geplant ter herinnering aan Sir James Cleminson 
KBE, MC (7 927 - 2070/ De onthulling van hel bijbehorende monumenlje, 
werd gedaan door zijn zoon. Mr Stacey C/eminson. Op de plaque/te bij de 
boom staat de volgende, door Co/one/ John Waddy geschr ven lekst. 

·on 17 "' September 1944 Lieulenant Cleminson wilh his platoon of 3 "' 
Parachute Ba/la/ion caplured the Hotel Hartens te in . !hen pari of the 
main German Headquarters in 1-/olland. /-lis soldiers /hen slarled lo eat 
the lunch laid oul (or the enemy slaff officers. until they were ordered to 
continue /heir march la Arnhem.· (Foto: Robert Voskuil/ 
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AIRBORNE 

VOORLOPIG PROG 
Vrijdag 20 februari: Social Evening in het Airborne Museum. Aanvang 19.00 uur. 
Het Programma wordt op de w bsite va n de WAM bekend gemaakt. 

Zaterdagmiddag 21 maart: Jaarvergadering WAM, Concertzaa l, Oosterbeek 

Zaterdag 18 april: Battlefield tour: Dagtour, wandeling bevrijding noordelij k deel van de stad Gron ingen 
met aansluitend een bezoek an het Gronings Oorlogsmuseum. Kosten€ 27,50. De tour is in samenwerking 
met Battlef ield tours en Docum ntat iegroep ·40_·45 

13 -17 mei : Battlefield tour Normandië 

Zaterdagmiddag 30 mei : Wandeling over een dee l van het slagve ld bij Oosterbeek/Arnhem. 

30 en 31 mei: W eekend van het Oorlogsboek' rond en in het Airborne Museum Hartenste in in Oosterbeek 

Zaterdag 30 mei: Boekenbeurs van tweedehands boeken met betrekking tot de 2° Wereldoorlog 
bij het Airborne Museum Hartenste in . Aanvang 09.30 uur 
Zondag 31 mei: Activiteit in het museum rond het thema: ·oorlogsboek' 

26 - 28 juni : 'Brits Weekend' in Oosterbek voor leden van de WAM ut het Veren igd Kon inkr ij k. 

Zaterdag 12 September: Battlefi eld tour "Sporen van de Slag om Arnhem " 
Dagtour met een bus over het slagveld bij Arn hem/Oosterbeek en omgeving. 

1 - 4 oktober: Battlefi eld tour 'Slag in de Ardennen· . 

Zaterdag 14 november: Lezing in de Concertzaa l in Oosterbeek-Laag. 

Onderwerp wordt later bekend gemaakt 

Nadere gegevens en aanvullingen op het programma worden t. z. t bekend gemaakt via de website 
of het Airborne Magazine. 

Zie: www.vriendenairbornemuseum.nl 
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