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VAN DE
In dit 3• numm er van het Airborne Magazin e kijken
we terug op de afg elop en per iode en in het bij zonder
op ee n aantal aspecten van de Airborne Herd enk ing
in se ptemb er 2014. Omdat het dit keer om de 70ste
herdenk ing van de Slag om Arnhem ging, heeft de
reda ct ie gemee nd dit nummer geheel in kleur te laten
verschijn en , mede om de geplaatste kleurenfoto·s
beter to hun rec ht te laten kom en. Door het plaatse n
van veel foto·s, moest de Mini story deze keer echter
komen te vervallen .

€10,00 per stuk!
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UNIFORM VAN GENERAAL SOSABOWSKI
1 HET AIRBO NE MUS UM

SOPHIE LAMBRECHTSEN-TER HORST

Tot en m et 31 janu ari 201 5 is in de Hall of Fam e van Airborne Mu se um 'Hartenstein' een spec iale prese ntati e
te zien over de Poo lse generaa l- majoor Stani slaw Sosa bowsk i en zij n belangrijke ro l tijd ens de Slag om Arn hem in se ptember 1944. Generaa l- majoor Sosa bowsk i wa s oprichter en beve lh ebber van de 1e On afh ankelijke
Poo lse Parachuti ste nbrigad e di e op 21 se ptember 1944 afsprong bij Dri el om de Britse luchtland in gstroepen bij
Oosterb ee k te versterken. Na het mi slukken va n de Slag om Arnhem kreeg hij uit bepaald e kring en kritiek over
zijn hande len tijd ens de ope rat ie, maar uitein delijk werd hij vo lled ig gerehabiliteerd. Hij werd in 2006 postuum
ond ersc heiden m et de Bronze n Lee uw.

Op vrijdag 19 se ptember 2014 werd on s li d Soph ie
Lam brec htse n-ter Ho rst benoemd tot Ridd er in de
Orde van Oranj e- Nassa u. Dit gebeurd e tijd ens de 9°
conferenti e 'Bridg e to the Future· in Arnhem. Renkum s burgemeester Jea n Paul Gebben speldde haar
het lintj e op . Soph ie begon in 2006 m et het organ iseren van vredesconferen ti es. Dankzij haa r in zet in de
afg elopen negen jaa r kwamen tallo ze intern at ionaa l
bekende sprekers naa r deze co nferenti es. Dit jaa r wa s
dat Kim Phuc, di e wereldberoemd werd doo r de foto
waarop zij en and ere kind eren wegrenn en van een
napalmbombardement in de oorlog in Vietnam.
Sophi e kreeg de ondersc heiding voor al haa r werk
voor de herd enking en van de Slag om Arnhem.

Beg in se ptemb er 2014 ontvin g het Airborne Mu se um het uniform dat Generaa l Sosabowski t ij dens de Slag om
Arnhem had gedrage n in bru iklee n. Het gaat hi erbij om de zogehete n 'Battledress·. Het un iform komt uit de
collect ie va n 'Mu ze um Woj ska Polsk iego ·, het Poolse Lege rmu se um in Warsc hau. (Robert Vosku il]

-

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 plaa ts
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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In se ptember 1944 was Sophi e 5 jaar en ze woonde
met haa r famili e in de pastori e naast de Oud e Kerk
in Ooste rb eek. Toen de Britten Oosterbeek binn en
trokken steld e haa r mo eder Kate direct hun hui s open
om te dienen als ee nvoudig e eerste hulppo st voor de
opvang van ee n paar gewonden. Maa r binn en ee n pa ar
dag en waren dat er m ee r dan 3001 Ze lage n in alle ka m ers en de gangen. De milita iren, di e aa n hun verwo nding en overleden, werden beg raven in een massag raf
in de tuin . In totaal ware n dat er 57. Soph ie's mo eder,
Kate ter Horst, deed in di e dagen voor de gewonden
wat zij kon . Dat leve rd e haa r de erenaam 'Ang el of
Arnhem · op.
Ond anks het feit dat Sophie toen nog maa r ee n kind
was, hebben de gebe urte nisse n in se ptember 1944
veel indruk op haa r ge maakt. In ha ar latere leve n zijn
th em a's als oorlog en vrede haar alt ijd blijven boeien.
Na de oo rlog steld e Kate haar hui s altijd open als
pelgrim soo rd voor veterane n en hun fam ili e. Ook di e
trad iti e va n haa r moeder heeft So ph ie tot op de dag
van vandaag in ere gehoud en. (Rob ert Vosku ill

► ----

19 Sept ember 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 Nassa u·.
/Foto: Berry de Reus/
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JAN HOVERS VERTREKT ALS DIRECTEUR
Op 3 nove mber Jl. ontvin ge n wij het volgend e
pers beri cht :
·op 1 januari aa nstaa nd e vertrekt Jan Hovers bij het
Airb orn e Mu se um waa r hij exact vi er jaar eerder als
di recteur in di enst trad . Per deze dat um za l hij als
ni euwe directeur beg inn en bij het Zaa ns Mu se um in
Zaa nd am.
Ond er zijn leiding werd de orga ni sa ti e van het m useu m
verder geprofess ionalisee rd. Het mu seu m ve rbreedd e
zijn verhaa l en doe lgroep doo r o.a. de gesc hi eden is
va n de bevo lkin g na de Slag om Arnh em ee n ce ntralere plek te geven. Dit gebeurd e onder m ee r door de
ontwikkelin g van het burg erp art icipatieproj ect Air born e Memori es, waa rop de huidig e succesvolle tentoo nstelling Van Huis en Haa rd - Airb orn e Memori es·
over de burg erevac uati e van Arnh em en omgeving in
1944/1945 werd gebaseerd.

"Onlangs maakte de gemeente
Arnhem bekend dat er samen
met het Airborne Museum een
nieuw Informatiecentrum naast
de John Frostbrug gerealiseerd
zal gaan worden."

Begin dit jaar sloot het mu se um ee n sa menwerkin gsoveree nkom st m et de Arnh em se Euse biu skerk in
het kader van de ontwikkeling van ee n to er ist isc he
aa nbodketen ·s tag om Arnh em· . Op 17 se ptemb er
jl. opend e in de Eu seb iu storen de door het Airborn e
Mu se um ontwik kelde ex positie 'Slag om Arnh em - 70
jaa r onvoltoo id verleden·. Tevens werd er ee n nauwere
sa m enwerking m et de Gemee nte Arnh em aang ega an.
Onlangs maa kte de gem ee nte bekend dat er sa m en
met het mu se um ee n ni euw Info rmati ece ntrum naast
de John Frostbrug gerea li seerd za l gaa n word en.

lend er va n het m use um en de spec iaa l voo r famili es
ontwikkeld e speurtochte n en [vaka ntie- lactivi te ite n.
Evenementen als 'De Verh alenstoe l' en 'Het Wee kend
van het Oorlog sboek' zijn inmidd els vaste ond erd elen
van de gevari ee rd e programm ering. Ook werd het
edu ca tieve aanbod voo r het ond erwij s de afgelopen
jaren ingrijp end verni euwd en uitg ebreid .
Jan Hovers zegt over zij n vertrek: "I k voel m ij enor m
verb ond en m et het Airborn e Mu se um en heb hi er met
vee l pass ie gewerkt. Ik heb ec hter oo k wee r vee l zin in
ee n ni euwe uitd aging; ee n ka ns di e mij nu binn en het
Zaa ns Mu se um ge boden wo rdt."

In oktober bereikte het mu se um ee n ni euwe mijlpaa l
doo r voor het ee rst in de 65 jaa r van zijn bestaa n mee r
dan 100.000 bezoekers te ontvang en. Een belangrijke
reden daa rvoor wa s de dynami sc he evenem enten ka-

Jan Hove rs za l tot eind van het jaa r zijn werkzaa mheden bij het mu se um afrond en. Het bestuur van
het mu se um za l op korte termijn de werving van ee n
ni euwe directeur in gang zetten. [Tessa Janse n!
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BEDANKT
Beg in november heb ik het bestuur van het Airborne
Mu seum geïnformeerd dat ik per 1 janu ari aa nstaa nde
het m use um ga verlaten. Ik heb de afge lope n vier jaar
met erg vee l plez ier en vo ld oe nin g bij het Ai rb orn e
Museum gewerkt. In die peri ode heb ik de sa m enwe rki ng m et de Vereni gin g Vr iend en va n het Airborne
Museum ni et alleen als zee r waa rdevo l erva ren, ik heb
m ij oo k zee r gesteun d gevoeld doo r de w ij ze waarop
de leden va n de WA M bij het m use um betrokke n zij n
en co ncreet het m use um en tevens m ij persoon lijk een
helpe nde ha nd hebbe n geboden .

webs ites en de ontwikke lin g va n het ve rn ieuwde 'Airborne Magaz in e·. Niet allee n heeft de WAM fin anciee l
diverse projecten ondersteund en m ede moge lijk
ge maa kt , ik heb teve ns altijd ee n beroe p op julli e
ke nni s en hulp kunn en doen . Spec iaa l wi l ik mijn dank
uitspreken naa r dege nen, di e altijd bere id en bere ikbaar wa ren om in te spr ingen bij vrage n va nuit de
in te rn ati onale me di a, ingewikkeld e hi stori sc he vrage n
of het vergare n van be langrij ke aa nw in sten voo r de
m use um co llectie. Graag wens ik we ns het bestu ur en
le den van de W AM al het goede voo r de toeko mst.

Ged ure nd e de afge lope n vier jaar is er geza menlij k vee l bereikt. De bande n tu sse n de WA M en het
museum zijn nauwe r aa ng ehaa ld, wat o.a. resultee rde
in het ond er éé n paraplu sa m enb re nge n van de twee

[J an Hove rs, directe ur Air born e Mu se um
'Hartenstei n'l

-- -►

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/

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.
/Foto: Robert Voskuil/

AIR DESPATCH MONUMENT
In het vorige numm er va n het Airbo rn e Magazin e m aa kten wij meldin g
va n het fe it dat het Air Des patch m onum ent in Oosterbee k gehee l was
ontma nteld. Afgelopen juni hebbe n m edewerkers va n de Gem ee nte
Ren ku m en ee n aanta l vrijwilligers het monumen t wee r geheel in de oude
staat teruggebrac ht. Het fundament en de kern zijn vern ieuwd, zodat de
kans op scheuren klein is. Bij de herdenking op 21 se ptember jl. za l het
iedereen zij n opgevallen ho e prachtig het monum ent er nu weer bij staat.
Een van de vrijwi llig ers, die bij dit project betrokken was, is Cees Wi chhart uit Oosterbe ek, Cees woo nde tij dens de Slag om Arn hem dichtb ij de
➔

6

7

►

►

AIRBORNE MAGAZIN E - SEPTEMBER/ DECE MB ER 2014

spoo rlijn Arn hem- Utre cht. Nadat bij Britse bevoorrad ingsvlu chte n enorm e aa ntallen co ntainers en
manden wa ren gedropt in het ge bied ten noord en va n
de spoorlijn [buiten de Brit se li nies 11. bes loot vader
Wichhart er m et zoon Cee s te gaa n kijken. Ze klauterden via de di epg elege n spoorbaan (lokaa l ·het Talud ·
genoem d) naar de and ere kant. Daar liepe n ove ral
Du it sers, die zo druk bez ig waren met het ope nm a-

ken en onderzoeken va n de gedropte ma nd en en
con ta in ers, dat ze nauwe lijk aa nda cht scho nken aa n
de beid e bu rge rs. Vader en zoo n Wi chh art pikten ee n
parac hute en kee rd en vervo lgens snel terug naar hui s 1
Die parac hu te kwam later goed va n pas om kled ing
van de maken. (R obert Vo sku ill
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PELGRIMAGE NAAR DE CRASH-PLAATS

------- ► --

BOEK VAN HAROLD PADFIELD
straat in Arnh em. Di e foto's zijn inmidd els in versc hi llende boeken gepublicee rd en het is inte ressa nt om
nu het verhaal van ee n van de op die foto·s afgebee lde
mann en te leze n.
Haro ld heeft altijd ee n sterke ba nd ge hou den m et
Arn hem . Hij probee rt bijn a ieder j aar terug te kome n.
Zijn Nederland se vriend en betekenen erg vee l voor
hem. Zij n boek is ee n waardevolle aa nwinst in de im mer groeiend e ree ks boeken over de Slag om Arnh em.
Het werd uitg egeve n bij de Graffiti Press in Oxford
(I SBN 978-0-9566333 -3-0l. Het boek kost in Enge land
[ 12 en in Nederlan d € 15. (Robert Voskui ll

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/

Enkele dage n voordat de herd enking van de Slag om
Arn hem zo u beg inn en, kree g ik van ee n Neder lan dse
kenn is het verzoek of ik tijd ens het herd enking sweeke nd ee n Brits ec htpaar, Mr John and Mrs Vivian
Gillia rd, naar de plaats wi ld e breng en waa r tijdens de
Slag om Arnh em de Sti rling L J 939 was gecra sht. De
piloot van dit toeste l wa s Squ adron Lea der J.P. Gilliard,
vader van John .

Op 17 se ptemb er 2014 vond in het Airborn e Mu se um
onder grote belang stellin g de prese ntat ie plaats va n
het boe k ·Twe lve Mules and a Pegasus, Me moirs of an
Arnh em Vetera n·. De 92 -jarig e auteur Haro ld Padfi eld
overh andigd e na zijn speec h het ee rste exemplaar van
zijn boek aan Mari eke Helse n, de Conse rvato r van het
Airborn e Mu se um.
·Twelve Mules and a Pegas us· is het verh aa l van
Lance-Se rg ea nt Harold Padfi eld, di e t ijd ens de Twee de
Wereldo orlog diende bij de Royal Eng in eers. Het geeft
ee n uitstekend e bee ld van de m ilitaire leve nsloop va n
iemand die al op zijn vee rti ende jaa r kenni s m aakt met
het Britse lege r en di e daar de rest van zijn leve n zij n
be ste krac hte n aa n geeft.
Tijd ens de Slag om Arnh em m aa kt de dan 23-jarig e
Lance Se rg ea nt Harold Padfield deel uit van B Troop ,
1st Parachute Squ adro n RE. Na afloop van de gevec hten bij de Rijn brug in Arnh em wordt hij krij gsgeva ng en
gemaa kt. Een fotograaf van een Du itse Propaga nda
Kompan ie fotografee rt Haro ld Padfield en ee n aa ntal
van zij n kameraden in de Johan van Old enbarneveldt-

-

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 hebben gevochten. worden afgevoerd. Link voor Lance-Sergeanl Harold
Padfield en rechts Corpora/ G. Roberts. 76th 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/

·► ---

-----

Met behulp van de bo eken 'The Royal Air Force at
Arn hem· en 'Gree n on· waren de gegevens over toestel
en bema nning snel gevond en. Op 19 se ptemb er 1944
voe rd en 17 St irling s van 190 Squ adron RAF ee n bevoo rrading svlucht uit boven voor de l51 Briti sh Airborne
Division bij Arnh em. Nadat het toestel door Duits
lu chta fwee r wa s geraa kt , sto rtte het nee r bij Ooster beek. Hi erbij kwamen Sq uadron Leader J.P. Gilliard,
Flying Offcer N.5. McEwen en de twee air despatchers
Driver D. Brea ding en Driver F. Taylor om het leven.
Het wa s bekend dat h t toes tel wa s nee rgekomen
erg ens in het bosg bi d ten noord en van Hotel de
Bild erb erg , maar in b id boeken ontbrak ee n kaa rtj e
van de exacte cras h- lok ti c. Ook lu chtfoto 's van na
de Slag om Arnh em g v n ge n duid lij k ui tsluitse l.
Geert Maa sse n, nv n d ut ur va n het bo ek 'The
RAF at Arn hem· , bood nom sa m n met mij in het
bosgeb ied te gaa n 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 79 september 7944 om kwam. toen het
toestel werd neergeschoten door Duits luchtafweergeschut. De Stirling
crashte in de Bilderbergbossen bij Oosterbeek. (Foto Robert Voskuil/

tocht vond en we de goede lokat ie. Dit werd beve st igd
door de vond st van kleine stu kj es metaa l en plex iglas.
Op za terd agm iddag 20 se ptemb er had den ik afg esproken bij Hotel de Bilderb erg met Mr John Gilliard en zijn
vro uw Vivian. Zij verteld en dat John vier maa nd en oud
was, to en zijn vad er op 24-jarige leeftijd bij Oosterbee k
om het leve n kwam. John heeft zij n vad er du s nooit
gekend , maar hij had wel zijn vaders liefde voor vliegtu igen en vliegen geerfd , want ook hij werd piloot en
hij vloog ee n groot deel van zijn werkzame leve n voor
British Airways.
Vivian had zich in de loop der jaren verd iept in de
gesc hi edenis van de fam ili e Gilliard en had daa r een
bo ek over geschreven.
We li epen naa r de cras hplaats, nu ee n bosgbi ed m et
ho ge bom en. Niets wees nog op dat op deze plaats een
zware 4- m otori ge bomm enwerper was nee rg ekom en ,
behalve m issc hi en wat onregelmat igh eden in het ter rein . Maar al vrij snel von den John en Vivian onder de
dikke moslaa g, die de bod em bedekte, t ienta llen stuk j es aluminium , die afkom sti g ware n van het vl iegtuig.
➔
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Zorgvu ldig werd en di e in ee n plasti c zak opg eborge n
om m ee te nem en naa r Eng eland. Ik probeerde m ij in
te denken hoe John zich mo est vo elen nu hij eind elijk,
voor het eerst in zijn leven op de plaats sto nd waa r zijn
vader prec ies 70 jaar[+ ee n da g) geleden was omg ekom en.
Plot se ling klonk er m oto rgeronk van vli egtui gm otoren. Een aa nta l Hercules t ra nsportvliegtuig en vloog
laa g over het bos. Dit waren to estellen di e zojui st
parac hu tisten hadd en gedropt boven de Gin ke lse
Heide. Di e ochtend was dat door het slec hte w ee r niet
mog elijk geweest. Staa nd e op de crashplaa ts maa kte
het sonore geluid van de laa gvliegend e to este llen dit
mom ent nog extra beladen. Zo m oest het ook geklon ken hebben in se ptember 1944.
1ntu sse n verslec hterd e het w ee r en in de verte klonk
ze lfs onwee r. We li epen, zond er vee l te ze gg en, terug
na ar Hotel de Bi lderberg, wa ar we wat ging en drinken.
John en Vivian putten zich uit om mij te bedanken,
ma ar ik vo elde dat ik eigen lij k hen mo est bed anken

voo r het feit dat ik getuig e had moge n zijn van ee n
zee r bij zon de re mom ent in hun leven.
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VLIEGTUIGBOMMEN IN WOLFHEZE

Het boek va n Vivian Gilli ard heet 'Flight Home· en is
geschreven in rom anvorm . Het ve rh aa l spee lt zich af
in de period e va n laat- 19• ee uw tot het eind e van de
Tweede Were ldoorlog . Het ve rh aa l over John Philip
Gregory is gebasee rd op het leve n van John Gilliard,
di e als RAF Squ adron Lea der dee l nam aa n operat ies
in Afrika, op D-day en tijd ens de Slag om Arnh em.
Para llel loopt het verh aa l van Emi ly Hale, die de Blitz
in Lond en m ee maa kt w ann ee r zij voor de BBC w erkt.
Later nee mt Em ily di enst bij de Wom en·s Royal Naval
Se rvi ce, waar ze betrokken wordt bij de ontwikkeling
va n Radar in Defford in Worcestershire. Daa r ontmo et
ze John Phi l ip Gregory. Vivian heeft haar verh aa l over
de twee levens is ge basee rd op bewaa rd gebleven
brieven. Het zeer goed geschreven boek is geillu stree rd m et foto's en werd uitg egeven bij Aspect Design in Malvern. De prij s In het Verenigd Koninkrij k is
[ 12.50. In Nederland is het verkrij gbaar in het
Airborne Mu se um. Prijs€ 15,95. [Robert Vo skui ll

--------- ► --------

EXPOSITIE OVER DE SLAG OM ARNH EM
'S lag om Arnh em - 70 jaar Onvoltoo id Verleden· . Zo luidt de t itel van de ni euwe tijd elijke prese ntati e over de Slag
om Arnh em, die sind s 18 se ptember 2014 te zien is in de toren van de Eu sebiu s in Arnh em. De prese ntat ie is
ontwikkeld door het Airborn e Mu se um en tot stand gekom en door ee n sam enwerking tu sse n de Eu se biuskerk,
de gemee nte Arn hem en Airborne Mu se um. Het bi edt bezoekers aa n de hand van foto's en getu igenisse n ee n
uitgebreid bee ldverslag, dat in zoomt op de gevolg n van de strij d voor de burg ers van Arnh em en de w ederop bouw van stad en de Eu se biuskerk daa rn a. Met de prese ntat ie wordt ee n bewog en hoofd stuk uit de Arnh emse
oorlog sgesc hiedeni s vanuit het oogpunt van m ilitairen en burg ers getoond Zee r bij zond er is in de ex positi e de
verton ing van ee n computer-an imat ie, wa arbij de vooroorlog se bebouwing in omg evingvan de brug in 3- 0 is
gerecon stu ee rd . Je wand elt als het ware door het gebi ed waa r va n 17 tot 21 septemb er de gevec hten pla ats
vo nd en. Een fa sc in erend e ervaring. Vervolge ns kunt u met de li ft naa r de top van de 93 meter hog e toren, waa r u
ee n magnifiek uitzicht heeft over het gebi ed rond de John Fro st brug . De ex positi e 'S lag om Arnh em - Onvo ltooid
Verleden· is nog te zien t/m 31 augu stu s 201 5. Adres : Kerkplein 1, Arnh em. Ent ree : €6 ,00 [inclu sief lift naa r de
top van de toren) [Tessa Janse n)
Met een wervelend muzikaal thea terspektakel,
'Thank you Mr Veteran ·. kwam zondagmiddag
21september 2014 in Oosterb eek een einde
aan de 70 ' herdenking van de Slag om Arn hem. De musicalachtige show, oµ liet grasveld
voor het Airborn e Museum. werd bijgewoond
door ruim 30 Britse en circa 10 Poolse veteranen. Oos terbeekse schoolkinderen deelden
zonnebloemen uit aan de veteranen.
(Foto Berry de Reus}

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 bom bardement 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 Squadro n, US 7 PH Group}

In de afg elopen maand en zijn in Wolfh eze ko r t na
elkaa r twee zware, ni et ont plofte vlietuigbomm en
ontd ekt en on sc hadelijk gemaakt. Beide zijn naar alle
waa rsc hijnlijkh eid gebru ikt bij het bombard em ent dat
op 17 se ptember 1944 werd uitg evoerd door het 17 en
391 Squ adron van de 34 th Bomb Gro up [3rd Divi sion)
van de Am er ikaa nse lu cht macht. Dit was ee n va n de

bombard ementen, di e in Nederland werd en uitg evoerd
als voorbereiding voor de Geall ieerd e luchtland ing en,
di e enig e uren later op die zondag zouden beginn en.
Op 16 oktober 2014 w erd de ee rste bom on sch ade lijk gemaa kt door medew erk ers van de Exp losieven
Opru im in gsdienst van Defensie [EOD). De bom wa s
eni ge tijd daa rvoo r al gelokal isee rd door de heer Henk
➔
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Keld erman [78). di e het bombard ement als j ong en
had m eegemaa kt. Zijn hele leven woo nt hij al vlakbij
in hetze lfde hui s, naast de spoorweg overg ang bij de
Buund erkamp. Hij en zijn fami li e hadd en het bombardem ent als door ee n wond er overleefd [Zie: 'Tu ssen
bomm en en glid ers· , door Rob ert Voskui l, Min istory
no. 26, Nieuwsbri ef no . 38, m ei 19901.
Op woensdag 19 november was de EOD opni euw in
Wolfheze, nu om ee n zee r zware vli egtuig bo m on sc hadeljk te maken, di e op vi er m eter di epte was gevond en
op het bouwterre in Wolfsheid e, noord elij k van het
station. Gez ien het feit dat het deze keer gin g om ee n
zeer zware 500 - pond bom m oesten er uitg ebreid e veili gh eid sm aatregelen word en genomen, voord at men
dit projecti el veilig kon laten ex plod eren. De bom werd
ee rst in ee n vijf m eter diep gat ge legd en vervolgens
bed ekt ond er ee n 7 meter dikke za ndhoop. Daa rn aast
werd ee n aantal won ing in in de naa ste omg eving

ontru imd en m oesten de bewon ers in ee n ru im e cirkel
daarbuiten in huis blijve n. Om vier minuten voo r elf
brac ht ee n medewerker van de EOD de bom tot ontploffing. 1,iet een daverend e klap, ee n felle stee kvlam
en ee n grote ro okpluim spatte de berg zand uitee n.
Door de ex plos ieve krac ht van de bom was ee n meters
diepe krater ontstaa n en in de omg eving lagen messcherp e m etalen bom sc herve n. Een half uur
later mochten de bewon ers wee r naa r hun hu ize n
terugkeren.
Wie ee n gedetaillee rd verslag wil lezen over dit bom bard ement op Wo lfh eze kan het beste het door on s lid
Cor Jan se gesc hreven bo ek 'Blik Omhoog· leze n. In
bo ek 2 van dit uit drie delen bestaa nd e standaa rdwerk
gaa t Cor Jan se, di e het bombard ement ze lf m ee maa kte , uitg ebreid in op alle as pecten van dit zo dram ati sc h
verlopen begin van de Slag om Arnh em , wa arb ij ee n
groot aantal burg ers omkwam. [Rob ert Voskuill

-------- ►

WAM SCHENKT ~ARNHEM NUMMER' VAN HET
Tl
FT ~SI
t.:
US UM
Tijd ens de Twee de Wereldoorlog versc hee n in m ee r
dan twintig land en ee n Duit s propaganda t ijd sc hrift
m et de naam 'SIGNAL.:. Het was ee n uitgave van de
Wehrm acht. Het blad had ee n oplage van 2,5 miljoen
exe mplaren en versc hee n over hee l Europa in m eer
dan 25 ta len [D e Nederland stali ge uitgave heette
'Signaal' ) . Tot dece mb er 1941 ze lfs in het Eng els voo r
de Am erik aa nse markt . Het kwam iedere twee weken
uit, maar in 1944 ver sch enen slec hts 19 numm ers.
Het ee rste numm er van Sign al kwam uit in april 1940
uit, het laatste numm er in ma art 1945. Elk numm er
had tenm in ste vier kleurenpagin a's en som s m ee r. De
laa tste numm ers hadd en ze lfs ee n kleurenom slag.
Het tijd sc hrift stond bekend om zij n goede fotodruk.
Tegenwoord ig zien we in vee l boeken over de Twee de
Wereldoorlog foto's di e overg enom en zijn uit dit t ijd sc hrift. Voor de collect ie van het Airborn e Mu seum is
éé n numm er spec iaal interessant, nam elijk numm er
19 van het jaa r 1944. In dit numm er uit oktob er 1944
staa n m ee rd ere pagin a·s over de Slag om Arnh em.
Tot nu toe was het ni et gelukt om voor het Airborn e
Mu se um ee n exe mplaa r van numm er 19 uit 1944 in
bez it te krij gen, m ede omd at de Nederland se num mers na se ptember 1944 allee n boven de rivieren in
het nog bezette dee l van Nederland verspreid zij n.
Maa r onlang s is het de Vereniging Vri end en gelukt
om ee n exe mplaa r van numm er 19 in de Italia anse
taa l te verwerven. Dat het ee n Itali aa nstali g numm er
betreft is ook m erkwaardig, want allee n het noord el ij k
dee l van Itali ë was in 1944 nog Du its gebi ed. Itali ë had
zich verd er achter de Gea lli eerden gescha ard. Tijd ens
de th em a- midd ag op 15 november we rd het num -

m er aan ge bod en aa n het Airborn e Mu se um. Van de
Itali aa nse tekst werd ee n Du itse vertalin g bij gevo eg d.
Nu is het zoeken na ar ee n Nederland s exemplaa r van
numm er 19 uit 1944. Er zijn ook ver sc hillend e exe m plaren van de Eng elstalig e editie van Sign al in ve r kleind e en verkorte vorm met V1 raketten afg esc hoten
naar Eng eland. Van het numm er 19 uit 1944 zijn
enkele exe mp laren bekend, di e in Nederland gevonden zij n. Di e kom en vermoed elijk uit ee n in Nederland
verong elukte V1 . 1n april 2000 heeft het Airborn e
Mu se um hi ervan ee n exemplaar kunn en bemac hti gen. Exe mplaren van deze verkleind e editi e zijn zee r
ze ld zaa m. [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 maa rt 201 4 vi erd e voo r mali g aalm oezeni er Selwyn Thorn e zijn 100ste verjaa rd ag in Fosse Hou se in
St ratton on th e Fosse in En geland. In septemb er 1944
was Th orn e ee n van de vijfti en Br itse geeste lijken, di e
met de 1st Briti sh Airborn e Divi sion mee ging en naar
Arn hem. Tijd ens de Slag om Arnh em bemande hij ,
sa m en met Dokter Martin en verpleg er Sca n Bolden
de ve rb and post va n het 1st Airlanding Light Regim ent,
Roya l Art illery in de Pastor ie van het Oud e Kerkj e in
Ooste rb ee k- Laag . Nadat de strijd om Oosterb eek
voo rbij wa s we rd Th orn e krij gsgeva ngen gemaa kt.
Hij kwam terec ht in het Duitse kr ij gsgevangenkamp
STALAG 11 b, Fallingbostel. In 1945 trad hij toe tot de
Roo ms- Katho li eke kerk als Dom Co lu m ba Th orn e.
Selwyn Thorn e en de 102-j ari ge Reverend Bill Phillips
(di e in 1944 was verb ond en aan het 3° Pa rachuti sten
Bataljon) zijn zij de enige, nog levend Brit se geestelij ken, di e hebben dee lgenom en aa n de Slag om Arn hem. [Chri s 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 elop en se ptember versc heen in Nedeland het boek 'D e Straat',
Het bo ek versc hee n oorspron gesc hreven door Rob ert Kershaw , ook bekend door zijn bo ek: ït never
kelijk in het Eng els bij lan Allan
snows in September' uit 1991. In dit ni euwe boek do et hij verslag van de
Publi shing. De Nederland se edit ie
geve chten in Oo sterb ee k en Arnh em in septemb er 1944 to eges pitst op
is ee n ee nvoudig e paperb ac k.
de Utrec htseweg, die van Hee lsum, via Oo sterbee k naar Arnh em loopt. In
De Eng else ui tgave is gebond en
ee n korte inleiding in hoofd stuk 1, gaat de auteur in op de gebeurteni ssen
en op bete r papi er gedrukt. In de
in mei 1940 en in hoofd stuk
Nederland se uitg ave
10 sc hrijft hij over de terug zijn helaas ook ni et
keer in 1945. Omwi lle van de
de kleurenkaa rten
du id elij kh eid nee mt de auteur
van
Oosterb ee k, de
"Kershaw volgt hierbij de huidde vrijh eid om af en to e iets
perimeter, de wijk
ige trend, waarbij steeds meer
verde r te gaa n dan allee n de
Lombok en de om ge aandacht
wordt besteed aan de
Utrec htseweg. Opvallend is
ving van de Rij nbrug
dat niet allee n de Britse en
lotgevallen van burgers tijdens
uit de Eng else ui tgave
Du itse kant va n de slag word t
opg enom en. Het was
de oorlog."
besc hreve n m aa r dat Kershaw
ee n m ee rprij s ze ker
oo k de burgers aa n het woord
waa rd geweest. Een
laat. Hij volgt hi erbij de huidig e
paa r klein e slipj es
trend, waa rbij steeds meer
in de tekst zoals,
aa nd acht word t bestee d aa n de lotgeva llen va n burgers tijd ens de oorlo g.
generaa l Urquh art heet ni et Brian
Een aa ntal m ensen heeft hij ze lf nog kunn en interviewen. Voor de and ere
Urquhart en de bakkerij va n Ri eke n
ve rh alen m aa kt hij gebrui k van ee rd ere publicati es. Voor de Nederland se
in Oo sterb ee k was ee n banketbakleze r zal dan ook ee n antal verh alen bekend voo r kom en. De stijl va n de
kerij , doen ni ets af aa n het gehee l.
schrijver doet denk n n di van Mar tin Middlebrook. Het leest vlot m et
Verwac ht geen bo ek ove r de hele
oog voor details, zo nd er daa r in te verza nden. Als ex - pa rac huti st weet
slag bij Arnh em, daa r zijn er al
Ke rshaw waarover hij pn::iél l wann r hij d militaire ac ti es besc hrij ft.
genoeg va n, maa r wel ee n boe k
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dat de verschillende kanten van de slag in een beperkt
gebied laat zien. 'De Straat' is een aa nrader en missc hi en voor de Britse lezer ze lfs een eye opener.vooral
daar waar het laat zien ho e de Nederlander de Slag
om Arnhem be lee ft heeft.

Het [N ederlandse ) boek 'D e Straat' door Robert Kershaw[ ISB N 978 94 600 3814 3) werd in 2014 uitgeven
bij Balans.De paperback telt 400 pagina s en is geillu streerd . Prij s€ 22,50 . [Wybo Boersmal

-~
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BOOM VOOR SIR
Op 19 se ptember 20 14 werd tij dens ee n bij zo ndere
bij eenkomst in Park Hartenste in een boom geplant ter
herinnering aan Sir James Cleminson, die op 14 september 20 10 overleed . Het initiatief voor het planten
van ee n boom voor hem kwam van de 'Arnhem 1944
Fellowship', ee n organisat ie waarva n Sir James ee n
groot ·supporter· was.
In se ptember 1944 wa s de toe n 23 -jarige Jame s
Clemin so n commandant van het 5e peloton van B
compagn ie van het 3e Parachuti sten Bata ljon. Na
de land ing op 17 se ptember trok zijn bataljon via de
Utrec ht seweg richting Arnhem. Vanaf dat moment
raakte Clemin son betrokken bij verschillende gebeurten isse n, die later de geschiedenisboeken zoude n
halen. Zo was het zijn peloton dat de Duitse generaal
Kuss in op 17 se ptem ber 1944 in ee n hind erlaag liet
lopen, toen die m et zijn Citroen stafauto vanuit de
Wolfh ezerweg de Utrechtseweg op wilde r ijden. Kort
daarop bereikte Clem in son met zijn peloto n Hotel Hartenstein . Dat was kort daarvoor in grote haast verlaten
door Duitse off iciere n uit de staf van Veldmaa rsc halk
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 comma ndant Major
Peter Waddy hen het beve l gaf om te verdwijnen I In de
ochtend van 18 se ptember 1944 was Cleminson met
zijn mann en doorgedrongen tot in Arnhem -West. Daar
li epen ze tijden s chaot isc he st raatgevec hten in de w ijk
westelijk van het St Eli sa beth Gasthui s Gen eraal Urquhart, Brigadier Lathbury en Captain Taylor tegen het
lijf die op verken nin g waren. Clem in son sloot zich bij
hen aa n. 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. Uiteind elijk moesten de dri e
off icieren zich me er dan een halve dag sc huil houd en
op de zo lder van het hui s Zwarte Weg 14, ee n verhaal
dat o.a voorkomt in de film 'Een Brug te Ver'. Uiteindelijk kwam Clemi nson terec ht in Oosterb ee k, waar
hij m et zijn mannen dee l nam aa n de gevec hten rond
de Oud e Kerk in het Bened en dorp. Voor zijn mo edig e
optreden in die dagen werd hij late r voorgedragen voor
het Military Cross. Aan het eind van de slag ra akte hij
gewond en kwam hij terecht in de Regimenta l Aid Post
in het hui s van Katey r Horst. Da ar werd hij krijgsgevang en gemaakt.
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James Cleminson was jaren lang aktief in het Airborne
Farces Security Fund en in de Arnhem Veterans Club.
en hij nam

VOORLOPIG PROG
Vrijdag 20 februari: Social Evenin g in het Airborn e Mu se um . Aanvang 19.00 uur.
Het Programma wordt op de w bsite va n de WAM bekend gemaa kt.
Zaterdagmiddag 21 maart: Jaarverga dering WAM, Concertzaa l, Oosterbeek
Zaterdag 18 april: Battlefield tour: Dag tour, wandeling bevrijding noord elij k deel van de stad Gron ing en
met aa nsluitend ee n bezoek an het Gronings Oorlog smuseum. Kosten€ 27,50 . De tour is in sa menwerking
met Battlef ield tours en Docum ntat iegroep ·40_·45

13 -17 mei : Battlefi eld tour Normandi ë
Zate rdagmiddag 30 mei : Wand elin g over ee n dee l van het slagve ld bij Oo sterbee k/Arnhem.
30 en 31 mei: W eekend van het Oorlog sboek' rond en in het Airborne Mu se um Hartenste in in Oo sterbee k
Zaterdag 30 mei: Bo ekenb eurs van tweedehand s boeken m et betrekking tot de 2° Were ldoorlog
bij het Airborn e Mu se um Hartenste in . Aanvang 09.30 uur
Zondag 31 mei: Activiteit in het mu se um rond het th ema: ·oorlogsboek'
26 - 28 juni : 'Brits Wee kend' in Oo sterbek voor lede n 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 bu s over het slagveld bij Arn hem/Oosterbeek en omgevin g.
1 - 4 oktober: Battlefi eld tour 'Slag in de Ard enn en· .
Zaterdag 14 november: Lez in g in de Concertzaa l in Oosterbeek-Laag.
Op 79 september 20 14 werd in het Park Hart enstein achter het Airborn e
Museum een boom geplant ter herinn ering aan Sir James Cleminson
KBE, MC (7 92 7 - 20 70/ 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 "' Sept ember 1944 Lieulenant Cleminson wilh his platoon of 3 "'
Parachute Ba/la/ion caplured the Hotel Hart enstein . !hen pari of the
main German Headquarters in 1-/olland. /-lis soldiers /h en slarl ed lo ea t
the lunch laid oul (or the enemy slaff officers. until they were ordered to
continue /h eir march la Arnhem.· (Fot o: Robert Voskuil/

Onderwerp wordt later bekend gemaakt
Nadere gegevens en aa nvulling en op het programma worden t. z. t bekend gemaakt via de webs ite
of het Airborne Magaz ine.
Zie: www.vriendenairbornemuseum.nl
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