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Wtm Duyls neemt op 2 J septembc, ?0 11 m hel A,rbome Museum
de meda11/eset in ontvangst Vdn Mt Owen, veteraan van de Slag
om At nhem. (Foto : berrydereusfotografie.nl/
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15.
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WIM DUYTS VERLAAT HET BESTUUR VAN DE
STICHTING AIRBORNE MUSEUM
Na ruim 45 jaar heeft Wim Duyts op 30 janu ari jl.
afsc heid genomen van het bestuur van het Airborne
Mu seum.
Wim s carrière bij het museum begon op 10 november 1969, toen hij werd benoemd tot bestuurs lid van
wat to en heette de 'Sticht ing voor Heemkund e in de
gemeente Renkum, met afdeli ng Airborne Mu se um ·.
Het mu se um was to en nog gevestigd in Ka stee l
Doorwerth. In het dage lijks leve n was Wim offici er bij
de Koninklijke Lu chtmacht op de vliegbas is Deelen en
later in Nijm ege n.
Op 13 december 1977 ging Wim over naar de ni euw
opgerichte 'Stichting Airborne Museum·. Kort daarvoor was Hotel -Restaurant Hartenstein in Oosterbeek
leeg komen te staa n en de gemeenteraad had haar
goedkeuring gegeven aan het plan om het Airborne

Museum te vestigen in Huize Hartenstein. Voor Wim
Duyts, maar ook voor de bestuursleden Wybo Boersma
en Aad Groeneweg, brak een drukke tijd aan, want
de grote vraag was: hoe ga je een verwaarloosd pand
inri chten als Airborne museum? Voor de restaurat ie
en de inrichting van het gebouw was slec hts 200.000
gulden , ongeveer 90.000 euro, besch ikbaar. Dit bete ken de dat heel vee l ze lf gedaan moest worden en dat
er hard moest worden gewerkt met veel vrijwilligers.
Wybo Boersma maakte ee n inrichtingsplan en hij
werkte daarbij nauw samen met de gemeente Renkum
en het toenmalige Legermu se um . Ik denk dat over die
periode met veel respect gesproken mag worden. Een
enthou siast groepje mensen heeft toen drie maanden
keihard gewerkt om een indrukwekkend mu se um te
maken.
➔
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Vriend n ls vertegenwoord iger van de Stichti ng Airborne Museum. Wim had vee l contact met veteranen,
evena ls met het Britse Parachute Regiment , en in het
bijzonder met het 1Od e Parachut iste n Batalj on. Ook
verzo rgd e hij de co ntacten
m et het Ko ninklijk Hui s
op ee n uitste kend e w ijze .
d ili ll vc 0 1 t n p
Wim heeft in de loop der
p1 .', nlnli l er '" r n.
jaren alle form ele funcWir Duyl n m d ze la k
t ies in het bestuur van de
Een enthousia_
st groepje mensen
p 1i h n lol de d g van
Stichting Airborn e Mu seheeft toen drie maanden keihard
v nd g h fl Wim, als
um vervuld. Dat heeft hem
d ' p iali st op dit gebied
gewerkt om een indrukwekkend
tot een allround bestuurd z sp ei le expos itie
der gemaakt. Maar voor
museum te maken.
bijg houden. Dat deed
alles was Wim ee n secu re
hij met vee l kenn is van
secretaris. Hij was altijd
zake n, maar oo k zee r
nauw betrokken bij ni euwe
n lj es , want alle meda illes
ontwikkel ing en binne n
werde n prec ies uitg elijnd
het m use um, ook toen het
of mi ssc hi en beter gezegd
museum in 2008-2009 een
in het gelid gezet. De 'H all of Fame· in het museum is
forse innovati e onderging . Door zijn 45-jarige loopmede daardoor Wim 's erega lerij geworden .
baan was Wim ieman d die het bestuur kon in formeren
Wim werkte ook mee aan het in 1988 verschenen
over allerlei zake n, die hadden gespeeld in de lang e
boek 'D e Oogst van Tien Jaar', waarin een groot aanta l
geschi eden is van het Airborne Mu seum. Het stichdoor veteranen geschreve n verslagen uit de Slag om
tingsbestuur za l dat zeer gaan m issen. Wim, bedankt
Arnhem is opgenomen. Deze verslagen waren bi nvoor het vele werk dat j e voor de Sti chtin g Airborne
ne ngekomen in de ee rste t ien jaar dat het mu se um
Mu se um hebt verrichtl
in Hart enstein was gevestigd . Ook za t Wim enkele
[Pau l Tirion, Penningmeester Sti cht in g Airborne
jare n bij de bestuursve rga dering en van de Verenigin g
Mu se um).

►
JAARVERGADERING VVAM OP 21 MAART A.S.
De 35° Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vere ni ging Vrienden van het Airborne
Museum , zal worden gehouden op zaterdag 21 maart
20 15 in de Concertzaal, Rozensteeg 3 te Oosterbeek,
aanvang 14.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering
22 maart 20 14
3. Alg emeen Verslag 2014
4. Fin ancië le Verantwoording 2014 en Begrotin g 2015
5. Bestuursverkiezing
6. Benoeming reserve lid Kascomm iss ie
7. Rondvraag
8. Sluiting

Ad 3 en 4: Het Algemeen Verslag, het Fin anciee l Verslag en het Vers lag van de Kascommissie li ggen een
half uur voo r de aa nvang van de vergadering ter inzage
bij de ingang van de zaal. U kunt het Alg emee n Verslag
en het Financieel Verslag ook aanvragen door een mail
of een briefj e te st uren naar: info@vriendena irborne-
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museum.nl of een briefje te sturen aa n de secretaris
van de Vri enden Airborne Mu seu m,
Postbus 804 7, 6710 AA Ede.
Ad 7: Dit j aar zijn aftrede nd Ivar Goedi ng s en Robert
Vo sku il. Be iden ste llen zich herk iesbaar. Vo lg ens
artikel 8 van de statuten kunn en leden tege nk andid aten stellen. Ee n voordracht hi erto e dient uiterlijk tien
dagen voor de vergadering sc hriftelijk bij de secretaris
van de WAM te worden in ged iend . Dit voorstel moet
zijn ondertekend door tenm in ste tien leden en bij het
voorstel dient een bereidverklaring van de kand id aat
gevoegd zijn . De kand id aat dient meerderjarig te zijn
en lid te zijn van de veren igin g.
Na de pau ze zal ee n film worde n vertoo nd. In verband
met het feit dat het dit jaar 70 jaar gelede n is dat ook
het noorde lij k deel van Nede rland werd bevrijd van de
Duitse bezet ting, draa ien we de film ·overwinn ing in
Nederland', die in 1945 werd gemaakt door de Ca nadese 'Army Film and Photograph ic Unit'. Deze do cumentaire duurt 40 minuten.
De middag ein digt om ca . 17.00 uur.
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EXPOSITIE OVER GENERAAL
SOSABOWSKI VERLENGD
De klein e ex po sitie over de Poolse
Genera al Sosa bowski in h t Airborne Mu se um is verlengd tot en m et
15 maa rt 2015. Mari eke Helse n, de
co nserva tor van het Airborne Mu se um, heeft een artikel geschreven
over de totstandkom in g van deze
tentoonstelling. Zie hi ervoor de
website van de WAM .

Generaal So abowsk1. commandanl van hel
/'' Polish lndcpcndcn/ Parachulc Bngade
tijdens een 111spccltc van de lt0cpcn
{Foto uit particuliere col/cc/ie)

►
HET WEEKEND VAN HET OORLOGSBOEK
In het weekend van zaterdag 30 en zo nd ag 31 mei 2015 organiseert het Airborne Museum 'Hartenstein' in
samenwerking met de Vri end en van het Airborne Museum weer het jaarlij kse ·weekend van het Oorlogsboek·.
Op za terd ag 30 mei wordt de tradit ionele Boekenbeurs ge houde n. Rondom het museum staan dan ruim veertig kramen opgeste ld. De verschillende standho ud ers bieden een keur aa n tweedehands boeken over allerlei
aspecten van de Twee de Wereldoorlog .
Opening stijd en van de beurs zijn van: 10.00 tot 15. 00 uur. De toega ng is grati s, voor de toega ng tot het Airborne
Mu se um gelden de norm ale to egangsp rij ze n. Zie ook: www.a irborn em use um .nl en www.vrie ndenairbornem use um .nl Voor meer informat ie: W. Boersma, tel/fax: 0318-639633.

ZATERDAG 30 MEI: BELEVENISTOUR: ~DE SLAG OM
ARNHEM VANUIT DUITS PERSPECTIEF'
U kunt ee n bezoek aa n de Boe kenb eurs co mbin eren
m et ee n wa nd eling, di e op za terdagmiddag 30 mei
wordt gehoude n en die wordt georga nisee rd door
de VVAM in same nwerk ing met 'Between Dutch &
Deutsc h· . Bij deze belev ni stour door Oosterbeek,
onder leiding van ons lid Ingrid Maan, staat de Duitse
kant van de Sl go m Arnhem centraal.
Daarbij wordt vooral in gegaan op de persoonlijke be levenissen van Duitse militairen.
De tour beg int om 13.30 uur bij de ingang Airb orne
Museum in Oosterbeek De kosten zijn per deeln emer

voo r leden va n de Vereniging Vrienden van het Air borne Museum en de Arnhem 1944 Fellowsh ip € 7,5 0.
Niet- lede n beta len€ 10.00. Hierb ij is inb egrepen: de
ron dleiding en na afloop ee n co nsumpti e in resta urant
Schoonoord in Oosterbeek, waar kan worden nagepraat. Opgave door overmak in g va n € 7,50 [€ 10,00) op
rekening: IBAN: NL33 INGB 0005 1137 51 t.n.v Vrienden vh Airbornemu seum te Oosterbeek onder vermelding van: 'Belevenistour 30 mei'. U kr ij gt alleen bericht
als de tour vo lgeboekt is.

•
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~ICONISCHE BEELDEN':
HET THEMA OP ZONDAG 31 MEI
In se ptemb er 2014 gave n twe e gerenomme erd e aute urs , Ingrid D. Jaco bs en Joo st Ro se ndaal, ieder ee n
eigen fotoboek uit. Naast de ve le fraa ie foto·s brengen
beid e auteurs ieder hun eigen verh aa l, Ondersteund
door de bee ld en, want 'één bee ld ze gt m ee r da n du ize nd woorden· . Beid e auteurs vertellen over hun foto boek op zondag 31 m ei 2015 in het Airborn e Mu se um
va n 14:00tot 16:00 uur.

-

Evacuatie van Arnhem, september /91,4 Burgers vluchten de stad uil.
In de berm 11t de 1wangere Beb Timmerman , ZIJ vlucht me t man en
/(//)deren (niet op foto/ /Il gezelschap van Jan en Emm1c W1/lcmsen en
hun kine!. die op de foto staan.
(Foto Collectie Airborne Museum, schenking 2075/

Uit sc ho enendoze n gevuld met foto ·s en fotoro l letj es
en uit vergee lde fotoa lbums worden er doorlopend
bee ld en aa ng ebod en aa n allerlei mu sea en arch ieven.
Telkens du iken er ni euwe oud e bee ld en op. Sommig e
va n di e bee lden halen de m edi a, zoals de 31 fotoro lletj es, di e rece nt zij n ontdekt in de Veren igde Staten. Di e
foto·s waren gem aa kt door ee n m il itair, di e in Europa
di end e in 1944 en 1945. Dit is uni ek bee ldm ateriaa l.
Ook bij het Airborn e Mu se um wordt rege l matig ni euw
fotomateriaa l aa ng ebod en. Daa ron der bevind en zich
zee r waardevo lle afb ee lding en va n de Slag om Arnhem en van de evac uati e di e daaro p vo lgde. Behalve
doo r naaste fam ili e zijn deze foto·s m eesta l, nooit door
and eren zijn aa nsc houwd. Door ze aa n het Airbo rn e
Museum te sc henke n, word t het mog el ijk deze bij zo ndere foto·s aan een groter publiek te ton en.
Vee l van deze foto·s zijn indrukwekkend door hun com po sitie en het histori sc h mom ent waarop ze genome n
zijn. Je zou ze 'i conisc he bee lden· kunn en noeme n.
Dat brengt een ni euwe vraag m et zich m ee . Kunn en
ni euw ontdekte foto's nu nog 'icon ische bee lden· worden, zeve nt ig jaar na dato ?

Ingrid D. Jacobs, free lance sc hrijver en w ete nsc hapsj ourn ali st, stud eerde Nede rlandse taal-e n letterkund e
en sc hrijft over cultuu r en geschi edenis. Zij heeft
ee n indrukwekkend oeuvre op haar naam staan. Dit
j aa r pub li cee rd e zij 'Arnh em 40-45' , ee n bo ek waari n
zowel de tekst als de hond erd foto·s het verh aa l van de
oo rlog in Arn hem verte llen. Ze koo s foto's van Du it se ,
gea lliee rde en Nederland se fotografen en ze probee r de het dag elij ks leven va n ee n stad ond er bezetting en
in oorlog te laten zien.
Joost Rosendaal is als un ivers ita ir docent politi eke
cultuurg esc hi edenis verbond en aa n de facu lteit Letteren va n de Radboud Univers iteit Nij m egen. In ee rd ere
intervi ew s maakt hij ee n uitgesproken verge lijkin g
t usse n bee lden uit de Tweede Wereldoorlog met hedend aagse oorlog sbeelden en verwij st hij naar het fe it
dat herd enken van vrijheid en vrede zeer belangrij k is.
Met zijn boek 'De bevrijd ing in beeld, Van Nee rp elt tot
Wese l, 1944- 1945' laat hij de verschi llende kanten zien
van de bevrij ding van en strijd om Zuid- Oost Nede r land en het Rij nland . Ook in dit bo ek onderbouwe n de
foto's zijn verh aa l vanaf septemb er 1944 tot en met
m ei 1945.
Beide auteurs vert ellen op zo ndagm iddag 31 m ei over
hun werk, word en ge1nterviewd en gaa n de disc uss ie
m et de bezoe kers aan. De inleiding wordt verzorgd
door de co nse rvator van het Airborne Mu se um , Mari eke Helse n.
Aa nm elden voor de zo nd ag vi a aanmelding@a irborn e
mu se um.n l - er geldt gee n m eerprij s voor de lez in g k ijk voor de reg uli ere tarieve n op:
www.a irbo rn emu se um.nl
(M ari eke Helse nl
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NIEUWE FOTOBOEKEN
Afge lopen jaa r zijn er versc hillend e boeke n versc henen, di e de operat ie Market Ga rd en of ee n dee l
daa rvan tot.ond erwerp hebbe n. Zoa ls hi er bove n reeds
verm eld, worde n twee va n deze boeke n op zo ndag midd ag 31 m ei in het Airborn e Mu se um besproken
door hun auteurs.
Ingrid D. Jacobs sc hreef ee n boek 'Arn hem 40-45', ee n
uitgave va n W Books, in sa m enwerkin g m et het Gelders Arc hi ef. Het bo ek too nt foto·s van Arnh em uit de
periode 1940 tot en m et 1945. Uit het ve le bee lm ateriaa l dat bij de verschi llend e archi eve n beschikbaar is,
hee ft de sc hrijfster ee n eve nwichti ge keuze gemaakt.
Jaco bs heeft ee n ind elin g gemaakt in nege n hoofd stukken , vanaf het voor-oorlogse Arnhem en to t en
met de terugkeer en wederopbouw na de oorlog. Elk
hoofdstuk begint m et ee n korte inleiding . De foto·s zijn
voorz ien va n ee n uitgebreide verklarende tekst. Voor
deze teks ten heeft Jacobs de steun gehad va n deskundigen. Toch laa t ze ee n paa r steken va llen, spec iaa l bij
het hoofdstuk Slag om Arnhem. Horsa gli ders (p.56)
vervoerden geen lichte r upsvoe rtui gen , die kwamen
m et Ham ilcars. De tekst bij de foto van een Duitser
bij de Oude Kraan op pagina 66 is onjui st. De milita ir
draagt ge en kaartentas, m aar ee n tas voor ee n lichtkoge lpi stool en een tas voor de li cht koge ls.
Op een betere afdruk van deze foto in het bo ek 'Kamp fraum Arn heim' is te zien dat er op de armband niet
'Hoh enstaufen ·, staa t m aar een dood skop va n de 3° SS
Panzerd ivi sie 'Totenkopf. De foto ·s zijn mat afged r ukt;
m isschien dat glanze nd e afdrukk en ee n betere weergave hadden opge leve rd. Maar verder is het boek fraa i
uitg evoerd ee n geeft ee n goe d bee ld van de oorlogspe r iod e in Arnh em .

Het twee de boek is van de hand van Joo st Ro se nd aa l
en gaat over de period e vanaf septe mb er 1944 tot
m ei 1945 in het geb ied va n Neerpelt tot Wesel. Ook
voo r het boek van Rosendaal ge ldt weer dat hij ee n
keuze heeft mo eten m aken uit de du ize nd en fo to·s
di e tijdens deze per iode ge nomen zijn. Het boek bevat
vee l beke nd e m aar ook en kele m ind er bekende foto·s.
Eve na ls bij Jaco bs is gekozen voo r hoofd stukken m et
ee n korte inleidin g, so m s m et kleine ka artj es. De
foto·s daare ntege n, hebb en ee n korter ond erschrift.
Deze onderschriften geven wel m eer details dan in het
bo ek van Jacobs. Wann ee r we foto·s in bei de boeken
verge lij ken zien we wel versc hillen in de bijsc hriften.
Zo is vo lgens het onderschrift de bekende foto van de
evac uatie va n het St Elisa bet hs Gasthuis bij Jacobs,
(pagi na 65). op 26 sep tem ber en bij Rosen daa l (pag ina
79 1op 19 se ptem ber genomen. De waarhe id is dat
de foto de 19e se ptemb er is ge nom en door de Duitse
oorlogsfotograaf Wenzel. Ho e m ee r j e deze foto's
bestu deerd, ho e meer allerle i deta ils opvallen. Het
boek geeft ee n goed overz icht over de gehele period e
1944- 1945 in het gebied vanaf Nee rp elt, het beg in van
de operat ie Mark et Garden, tot de veroveri ng van de
Duitse stad Wese l, het eind e va n de Rijnoverstee k.
Beide bo eken mogen eige nlij k niet ontb reken is de
bo ekenkast van in Op erat ie Mark et Garden.
'Arnh em 40 -45' door Ingrid D. Jacobs. ISB M 978 94
625 8038 1, Uitgave : W Books, Zwo lle i.s.m Gelders
Arch ief, 111 pag ina's, ge1llu stree rd, € 24,95.
·oe bevrijdin g in bee ld. Van Nee rp elt tot Wese l. 19441945', door Joo st Rose nda al, ISB N 978 90 8145 000 3,
Uitgave Vant ilt/Frag m a Nij m egen 2014, 255 pag ina·s,
ge1llustreerd, € 27 ,50. [Wybo Boersma l

TANNO PIETERSE OVERLEDEN
Op 10 janu ar i jl. over leed op 87 -jarige leeft ijd ons l id
Tanno Pieterse ui t Bennekom. Tanno was zeer bekend
bij ied ereen die betrokken was bij de j aa rlijk se Airborne Herd enking en. Hij had als 16-jarige jongen de Slag
om Arnh em v n n bij m ee ge m aa kt en die periode had
ee n diep e in druk bij hem ac hterge laten [zie Min istory
117, 'Een bondig<' hc rinn r ing aan een tijd di e je nooit
vergeef , Ni euw" l 1i ' i 131, , plemb er 20 131.
In 1969 werd be l l<n clc1t 11c1 ?~ jua r aan de off iciële
herdenki ng va n d
l,HJ orn Ar 1111 m en ei nd e zou
komen , om dat m n v ' I Wd( 1111( dc1 t cl belangstelling
vanuit het Vere ni gd K 11i1 1I , ql , 1>01< 1 11 n Nederland
hiervoor nu wel sne l zot1 l( •111ql11pt I1 Vc, 1· hillend e
lokale comités, die allerl i 1, !1<1'11 lqd 1 II•, tl j r lijk se
pelgrimag es hadden geo 19c1111 •,1•1•1d, w1 1d<' lî pg heve n. Maar in de daaro p vo i(jl'lld1 1 I.iI1'11 l11l •c>k r in
1

1

1

1

het ge hee l geen sprake te zij n van een verminderde
bela ng ste llin g ' Er kwamen zelfs steeds m ee r buitenland se gasten , waaron der hee l veel veteranen I Het wa s
Tann o Pieterse ee n doo rn in het oog dat er nu geen
Airbo rn e Com ite m ee r was, dat voor deze mensen
za ken kon rege len. Daaro m bes loot hij in 1978 tot de
opri chtin g van het co m ité 'Lest We Fo rgef (' Opdat wij
ni et vergete nî. Dit com ité zorg de er voo r dat er gastge zinn en waren , waar de voornamelijk Britse veteranen
kond en log ere n en financ ierd e, in dien nodig, oo k hun
overkomst naa r Nederland . Tanno deed dit werk tot en
m et de 70• herde nking in 2014. Daarna werd bes loten
'Lest We Forg ef op te heffe n en de take n met betrek king to t de opvang van veteranen over te dragen aa n
de Po liti e Spo rt Vereniging Renkum. Voor Tanno was
dit een m oe iljk mom ent, omdat hij 'Lest We Fo rgef be➔
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sc houwde als zijn 'leven swerk'. Overigens had Tanno
zich ook ingezet voor andere aspecten van de herdenkingen van de Slag om Arnhem. Zo stond hij ook aan
de wieg van de 'Stichting Airborne Herdenk in gen· en
wa s hij betrokken bij de internationale jong ere nco nferentie, die nu ieder jaar wordt gehouden vlak voor de
herde nking swee kend Met het overlij de n van Tanno
Pieterse verli eze n we een aim abe le, gedreven man,
die een belangrijk deel van zijn leve n in di enst ste ld e
voor, zoa ls hij ze lf alt ijd zei: 'de so ld aten die in 1944
hun leven voor hem en voor vele andere n op het spel
hadd en gezet'.
[Robert Vo skuill

Tanno P1eterse tijdens z11n toespraak voor de A1 nhcm Vetera ns Club
op ? 1september ?O 11. {Foto: berrydereusfotografie.nl/
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ONDERDEEL VOOR EUREKA BAKEN AANGEKOCHT
Kort voor de hoofdlandingen bij Arnhem werden 186
militairen van de 21 th Ind ependent Parachute Company onder beve l van majoor Bernard Alexa nd er [Boy)
Wilson gedropt. Deze Pathfin ders moe sten de drop en landingzones markeren. Dit deed men met behulp
van se inlapp en, rook signalen en Eureka radiobakens.
Een aan tal vliegtuig en, die de hoofdmacht aanvoerden,
waren uitgevoerd met Rebecca installaties. Doord at
de installaties in de vliegtuigen en die op de grond op
ze ker moment kontakt maakten met elkaar, kon men
in de vliegtuigen de exacte lokaties van de jui ste dropen landingzones te bepalen.
De Eureka bakens waren voorzien van ee n springla ding en konden wanneer er kans was dat de vijand er
ee n in hand en kreeg opgeblazen worde n. Vandaar dat
ee n derge lijke installatie erg ze ld zaam is. Het verhaal

dat de Duitsers tijdens de Slag om Arnhem ee n Eu reka buitgemaakt hebb en en dat daa rdoor de resupply droppingen in Duitse handen zou zijn gevallen is
onjuist. Uit rapporten blijkt dat er tij dens de gevechten
twee van de vermoede lik 48 Eure ka's verniet igd zijn en
dat er geen enke le door de Duitse rs uitgemaakt is.
In 2008 kon het Airborne m use um ee n Eureka MK Il
baken TR 3174 verwerven, maar daarbij waren niet
alle onderdelen. Onlangs heeft het mu seum met
f inanc iële steun van de Vere niging Vrienden van het
Airborne Museum een voedingseenheid met omvormer voor deze Eureka kunnen aankopen . Deze staat
nu in de vitrine bij het model van een Britse parachuti st. Nu ontbreken nog de antenn e, de hoofdtelefoo n,
de 24-vo lt acc u en de aa nsluitkab els, maar m issc hi en
dat die in de to ekom st nog ee ns gevonden worde n.

►
ZATERDAG 4 JULI 2015: BATTLEFIELD TOUR
NAAR HET
.. ALBERTKANAAL EN FORT EBEN-EMAEL
IN BELGIE
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat ee n van de spectac ulai rste act ies uit de
Tweede Wereld oorlog uitgevoerd werd. Met de in zet van ee n ni euw so ort
strijdmacht, namel ijk parachutisten en zweefvli egt uig en , en een nieuw
wapen, holle ladingen, schakelde het Duitse leger op 10 mei 1940 binn en
15 minuten het sterkste fort ter wereld, Fort Eben Emael in België, uit. De
Duitse in zet in 1940 van parachutisten en zweefvliegtuigen deed Engeland
en later ook Amerika besluiten om ook parachut isteneenheden op te rich ten. De in spanningen van de gea lli eerden re sulte erden vier jaar late r in de
in ze t van parachutistend ivisies in Norm andi ë en Nederland .

-

!-Ict Eureka baken in hel Airbome mu eum. Links het door de WAM
aangekochte voeclingseenhe1rl {Foto: Rol,ncl Boekhorst}

De Vereniging Vrienden van het Airborne Museum orga ni see rt op zaterdag 4 juli in sa menwerking met de Documentatiegro ep 40-45 en Battlefi eldtours Gron ingen ee n ee nm ali ge Battlefield tour naar het informatiecentrum 'De Brug· bij het Albertkanaa l in België en het nabij gelegen Fort
Eben-Emael.

·►

SPREKERS GEVRAAGD

Het onlangs geopend informati ece ntrum geeft een beeld van de verdediging in 1940 van de bruggen over het Alb ertkanaal en de rol die het Fort
Eben-Emael hierbij speeld e. Het Fort Eben Emael wordt onder leidin g van
ee n Nederlands sprekende gids bezoc ht.
Kosten € 50,-, over te maken op reken in gnummer IBAN NL33 INGB 0005
1137 51 t.n.v : Vrien den van het Airbornemuseum te Oo ste r beek onder
verm eldin g van BFT 4 ju li Uw betaling is teve ns uw aanmelding. Zie voor
details van deze tour de website van de WAM.

8

I w cl<a baken met antenne {Foto: collectie Wybo Boersma}

leder jaar organiseert de VVAM in november of december ee n lezing over een onderwerp met betrekking tot
de Slag om Arnhem en in de loop van de afge lop en
34 jaar zijn al hee l wat onderwerpen aan bod geweest.
Op 14 novemb er van dit jaar is er weer ee n m id dag
m et lez in gen gepland. Nu weten we dat versch illen de
leden va n de VVAM zich bez ig houd en met bepaa lde
aspecten van de st rijd om Arnhem. Daarom wi llen we
dit jaar graag ee n aanta l van hen de gelegenheid geven
om ee n korte presentatie te geven over het onderwerp,
waar zij zich mee bezig houden . Lijkt het u interessant
om zo'n korte [20 minuten of langer) presentatie te
geven, event ueel met behulp van een Power Point,
geeft u zich dan voor 1 juli 20 15 op via :
i nfo@vri end ena irborn emuseu m. nl
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WIE ONTWERPT EEN LOGO VOOR
D V RNIGING VRIENDEN?

TENTOONSTELLING ·vAN HUIS EN HAARD
- AIRBORNE MEMORIES' WEGENS SUCCES VERLENGD

l li • V1 •1 t'I 1Iq11u1V111'11d nv n h t Airbo rn e Museum heeft behoefte aa n ee n logo. We gebruiken we l een soort
1111t •ll11Hild 1111•1 d.irn p h t museum en ee n zweefvliegtu ig, maar dat is minder geschikt voor bijvoorb ee ld adVl'I 11 •11111" ,. 111,1 /\i1 b rne Mu seum gebrui kt in hun logo al het Pegas us emb lee m, du s dat valt voor ons af. Welke
1I1 •.il I11v1• qc•<i',l w il zo· n logo voor ons ontwerpen?

De t ijde lijke te ntoo nstelling Van Huis en Haa rd - Airborne Memo ries· in het Airborne Mu se um is verle ngd
tot en m et 2016. De tentoo nstelling , di e het verhaa l
vertelt over de evacuat ie va n Arn hem en omgev ing
in se ptember 1944, ontving love nd e react ies va n het
publiek .

V1Jo1 cl ' 11tw rper van het winnende ontwerp is een tegoedbon van€ 25 beschikbaar, te bestede n in de
11111 •, . 11 winkel. Ontwerpen kunt u sturen naar de Vere niging Vri ende n van het Airborne Mu se um, Postbus 8047,
ó'/10 AA de of per e-ma il info@vriend enairbornemuseum.nl De in ze nding sluit op 1 juli 20 15.

►
BOEK OVER DE .DENNISON SMOCK'

Indrukwekkend, aangrijpend en emot ioneel. Een
paar reacti es van het publi ek na ee n bezoek aan de
tentoonstelling. Dit grotendeels onbekende deel van
de oorlogsgesc hi edeni s maakt vee l los bij bezoekers.
Kin deren vrage n hun grootouders hoe zij hun terug keer in ee n verwoeste stad heb ben ervaren. Britse
bezoekers zijn verbaa sd ove r en geraakt door het
burge rleed t ijd ens en na de Slag om Arn hem. Mee r
dan 86. 000 men se n bezoc hten Van Huis en Haa rd Airborne Memori es· sind s de opening op 25 april 20 14.
[Tessa Jansen)

Bezoekersgeraaktdoorhetvoor
hen vaak onbekende verhaal van
de burger-evacuatie na de Slag
om Arnhem.

Onlangs verschee n in Groot Brittann ië een boek dat
handelt over de Deniso n Smac k, in de volksmond ook
wel para smack genoemd. Het is een spec iali sti sc h
boek over een bekend uniformstuk, dat tijdens de
Tweede Wereldoorlog door de Britse parachutisten
en ook door andere een heden werd gedragen en dat
nog steeds in gebruik is. Ook in diverse andere land en
werd de Airborne smac k gedragen en gecopieerd . Het
laat zien dat de oo rsprong van de De ni so n smack l igt
bij de Du itse ·Knockensak', ee n kled in gst uk dat t ij dens
de Tweede Wereldoorlog we rd geb ruikt door de Du itse
parac huti sten.

De Royal Air Force 'Air Lia ison Group' in Arnhem
Door Wybo Boersma

De eerste Britse smacks waren een exacte kopie van
het Duitse model. Maar al snel ontwikkelde de Britse
smack zich op een geheel eig en wijze . Het werd een
praktisch kledingstuk dat in de loop van de oorlog niet
alleen gedragen werd door parachutisten maar ook
door o.a. Comma ndo's en sc herpsc hutters. Ze lfs t ijdens de Nede r land se inze t in het voorma li ge Neder lands - Ind ië zij n nog Brit se smacks gebruikt. Doordat
in korte tij d vee l smac ks moesten worden geleve rd viel
het ni et te vermijd en dat er onderli ng door de versch illende fabri kanten nogal wat verschillen, in zowe l het
model als het ca mouflage patroon zij n. Bruce Wilson
heeft in musea en in particuliere co llecties ee n groot
aa ntal smacks bestudeerd en gepoogd hier en ig e ordening in aan te brengen. Bijna alle foto·s zijn in kleur
en van ee n hog e kwalite it. Voor geïnteresseerden in de
gesch ieden is van de Britse Airborne Farces en de door
deze troepe n gedrage n uniform en, is het een uit steke nd en aa ntre kkelijk nas lagwe rk.

Behalve parachuti sten - en airlandingbatalj ons waren
bij de 1° Britse Airborn e Divisie t ijd ens de Slag om
Arnhem ook and ere een hed en ing edee ld. Over de
grote ee nhed en, zoals bijvoorbeeld de Royal Arti llery,
de Roya l Eng in eers, het Roya l Army Med ica l Corps
en ve le andere is vee l beke nd . Over bij na elk van deze
ee nh ede n is inmid dels we l ee n stu die versc henen.
Er waren ec hter ook klein ere ee nh eden, waarover
vaa k vee l m ind er bekend is. Vee lal is er over hun ge sc hiede ni s weinig of niets bewaa rd gebleven.
Dat kwam omdat er vaak geen After Actio n Reports
waren gemaakt. In de li teratuur worden ze ma ar spora di sc h ge noemd. Vee l van deze ee nh eden zijn na de
oorlog of zelfs al vrij snel na de Slag om Arnhem opgeheven en overlevenden zijn niet meer op te spore n.
Eén va n deze mind er bekende ee nh ede n is de Royal
Airforce Air Li aison Li iso n Group, bestaande uit de
Light Warn ing Se t Uni t No. 6080 en No. 6341, twee
radar-ee nh eden.

tion [GC I) radar-stat ion nodig. Men bes loot om twee
mobi ele radarstat ions m et 24 RAF m ilitairen verdee ld
over vier zweefvli egt uige n in de omgeving va n Nijmegen te laten landen, in de hoop dat er minstens éé n
comp leet station aa n zo u kom en.
Al in 1941 was men bij het Telecommunications
Research Establisment [TRE) begonnen met het
ontwikke len van een mobiele rada rin sta llat ie, die 50
mijl ver reikte. In maart 1942 werden radarinstallat ies,
Lig ht Warning Sets, ontwikkeld, die in een 3-to nn er
of ee n 15 CW vrachtwagen pasten. Hi erva n we rd en er
ongeveer 2000 in Engeland en Amerika gebouwd en
ze ded en dienst in het Midden -Oosten, Noord-Afrika
en Normandi ë. In overleg met het Air Mini st ry werden
er ook Li ght Warn in g [LWU) en Ground Co ntrolled ln terception [GC I) sets gebouwd, die in zweefvli egt uig en
vervoerd konden worden. Twee LWU en een GC I set
m et bediening werden bij No 38 Group RAF ingedeeld
en toegevoegd aan het hoofdkwartier van het 1e
Airborne Corps. De bediening bestond uit opzichters,
techni ci en operators. Die waren allen afkomstig van
de RAF De twee ee nh ede n. LWU no.6080 en LWU
no.6341, werden uiteindelijk in gezet voor de operat ie
Mark et Garden

Bij de planning ging men r v nuit dat de Airborne
troepen na de landing
n g m kk lij k doe l waren
voor de Duitse nac htbomm nw rp rs. Binn en de
staf werden daarom pl nn n m kt om bij Nijmegen ee n 1000 meter l ng
ir trip voor Bcaufighters
na chtj agers aan tel gg n. m d L n hljagers aan
te st uren, was er c n RAF
und
nlr lled lntercep -

AMES Type 6 Light Warning Set
AMES staat voor Air Minist ry Experimental Stat ion, de
co denaam voor een radarstation . Ho ewe l niet precies
bekend is we lk type radarset uiteindelijk naar Arnhem
is gegaan, wordt algemeen aangenomen dat het de
AMES Type 6 Light Warn ing Set is geweest. Een enkele
bron spreek t van de Amerikaanse uitvo ering van dit

·Deni son· door Bruce Wilso n. ISB N 978-1-62620- 1842, uitg ave van Military Mod e Pub li shing 20 13, 203 pag,
geill kleur, Engelse tekst. Prijs€ 45. Het boek is in
Nederland te koop bij het Airborne Museum.
[Wybo Boersmal

MINISTORY 121

s

Een van de smacks d,c niet m Wdson bock voorkom/. 1s die van generaal
Urquharl. die nu word/ lenloongesteld in hel A1rborne Museum in Oos
lerbeek. Op de foto draagt Generaal Urquhart deze smack. waarvan hel
model afwijk / van de slandaard model. De folo, waarop/ .ance Corpora/ J
Tof1eld saluee1 t voor Generaal Urquharl, werd ,n december 1944 gemaald
bij rui beek /-lal/ ,n L111colnsh1re. (Foto: Collectie Airborne Museum]

➔
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Li ght Warning

-

Personnel Establl shmen~

RDF

..lechanlcs

Personeel vün een Light Warnmg U111 1
[Archief Squadron Leader F Hayward/

set, de AN/PTS-3, maa r dat is ni et waa rschijn l ijk,
omd at al het person ee l Brits was. De AMES Type 6
bestond uit ee n ze nd er en ontvanger, ee n Plan Po sition Ind ica tor [P PI]. ee n Yagi [TV- type] antenn e en een
tent, waa rin de in stallati e opg eze t kon word en. Verder
besch ikte m en nog over ee n diese l-a ggregaat en de
nodig e ond erhoud s- en rese rveond erd elen. Het gehee l
was verpakt in 16 grote en zware kisten. Het afstand sbereik was 50 m ij l m et ee n hoogte van 3000 meter. Er
is ee n aa nta l van deze radarsets bewaa rd gebleven.
Het Luchtm achtmu se um in Linköp ing , Zw eden hee ft
dri e nageno eg complete radarse ts. Hiervan wa s er
tot voor kort éé n opg esteld . Deze radarsets w aren
overig ens in 1944 in li ce ntie in Am er ika gem aakt en
zijn aa n de binn enzijd e gem erkt ·us Signals·. Elf stuks
zijn in de oorlog door de Zw eden aa ng eruild voor ee n
V1 ra ket, die per abui s bij Zw eden terec ht was geko men. Het Airborn e mu se um in Oo ste rb ee k heeft ee n
AMES Typ e 6 in bruik lee n. Die is echter ni et gehee l
co mpleet. Enkele ontbrekend e ond erd elen zij n door
het Luchtm ac htmu se um in Linköping ter aa nvulling
geschonken.
De inzet bij Arnhem .
Tijd ens bes pre king en op 15 se ptember 1944 in Bentley
Priory [h et ho ofdkwarti er van Fighter Comm and l was
m en van mening dat voor de op erati e Market Gard en
gee n inzet van rada r nodig wa s. Dit tot grote teleurstelling van de militairen van de LW un its. Ee n dag
late r w erd deze bes liss ing door generaa l Browning
teru ggedraa id, waa rsc hijnlijk op voorspraa k van Win g
Comm and er John Lawrence Brown, MBE. Vanaf 1941
was Brown na uw betrokken bij de in zet va n Ground
Contro lled lnterce ption [GCII. Hij had zowel aa n de

landing en in Noord - Afrika als die bij Sicilië, Italië en
Normand ië de elgenom en als commandant en Senior
Contro ller van mobiele GC I stat ion s. Brown werd com mandant van de rad areen hede n die bij Arn hem zouden
landen. Volg ens Staff Sergeant Edward s, ee n zweefvli egtu ig pi loot van A squadron, The Gi lder Pilot Regim ent, kreeg hij op 15 se ptemb er het bevel dat hij niet,
zoals oo rs pronke lijk gepland, met een j eep en een 75
mm Howitse r op 17 se ptember 1944 zou vert rekken,
maar de 18e m et ee n radaree nheid. Nadat de eerste
lift op 17 se ptember naar Arn hem vertrokken wa s,
werd de bemann ing van vier zwee fvliegtuigen in de
bri efing - room in Harwell bij ee n geroepen. Daar kreeg
m en de mededeling dat er ten oosten van Nijmeg en
ee n vliegveld aa ngelegd zou worde n voor Bea ufighter
na chtj ag ers. Hiervoor wa s de in zet va n radar nod ig.
De locat ie biJ Nij megen werd later die dag verand erd
in het landing sterrein 'X' bij Wo lfh eze. Op de derde dag
van de op erat ie Market zou vervo lgens het 878 th [US]
Aviat ion Eng inee r ing Battali on met 80 Am erikaan se
en 10 Britse zw eefvli egtu igen land en om bij Wolfh eze
ee n airstrip aan te legge n. De Britse gen ie had ee n
B2 bulldoze r meege nom en om de ee rd er gelandd e
zw eefvliegt ui gen weg te kunn en slepen.
Er zoud en twee Light Warn in g Units in gevlogen worden, waa rb ij el ke in stallat ie verd ee ld werd over twee
zweefvliegtu igen. Men kree g extra rad io·s me e om
contact te kunn en houd en voor het geva l de zw eefvli egtu igen niet in de buurt van el kaar zouden land en.
Omd at de rol van de radar ee n stati sc he wa s, werd en
er gee n transportm idd elen me e gevoerd . Hoe men de
16 grote kisten met extra aggregate n, brand stof, water,
tenten en radio' s moest verplaat se n, wa s ondu idelij k.
Ook wa s ni et bekend hoe het overige mater iaal voor
de Beauf ighters in Nederland zou komen. Volgen s ee n
van de zw eefvliegtu ig pi loten, John Kenned ey, kwam
het hele plan hem over als ··haastig in elkaar gezet".
Iedere LWU stond ond er bevel van ee n Squadron
Lead er met ee n Flight Contro ller, ee n ond eroffici er en
ee n aantal man schapp en. De ge hele ee nh eid stond
ond er bevel van Wing Command er Brown. Ook zoud en
er twee Am erikaa nse off icieren afkom st ig van No 306
Fighter Control Squ adron in Frankrijk meegaan als
GC I Contro llers, maar dat w erd op het laatste mom ent
afg elast. To ch gin g er éé n, lu itenant Bru ce Davi s, als
vrijwillig er mee. Van hem is ee n After Action Report
bekend. De RAF soldaten waren ni et mi li ta ir opg eleid.
Op 17 se ptember 1944 ging en ze ee rst nog ee n uur
naa r de sc hi etbaan om enig e training in het gebru ik
van wapens en handgranaten te krijg en. leder sc hoot
ee n magaz ijn leeg met de Stengun en ee n gew ee r
en gooide ee n sc herf- en ee n rookhandgranaat. De
w apens w aren gelee nd van de w apenkamer, m aar
w erden ni et terugg ebra cht. Twee RAF soldaten w erden m et ee n stengun bew apend, de ande ren m et Lee
Enfi eld geweren.

➔
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lwr,r,(v/1(>9/1119 r:halk 1111mmrr :iOOO na rle noorllan r/1n1J h11 /-/emmr,n
1n de Betuwe. [Foloco lleclie Zwijnen-Reijmen/

De landing en
Wing Comm and er Brown ging m et de ee rste lift naa r
Gro es bee k met het hoofdkwarti er van Browning Hij
sneuveld e op het land ing sterrein, to en dat besc hoten
we rd door Messe rsc hmitt ME 109 vlieg tuig en. Brown
ligt begraven op de militaire begraa fplaa ts in Gro esbeek .
Li ght Warning Un it No 6080 bestond ui t 9 man ond er
bevel van Squadron Lea der Coxo n. Ze werd en vervo erd
in twee Horsa ·s. Hierin vloog ook de Am erikaa nse
luitenant Davis m ee.
Va n Ho rsa Cha l k Number 5000 w erd het slee pvliegtu ig, ee n Stirl ing, geraa kt. Het stortte nee r bij Oph eusden. De gehele bemannin g kwam om . Het zw eefvliegt uig maa kte ve rvolg ens ee n nood landin g bij Hemm en
in de Betuwe. Na de landing m aa kte n ze de apparatuu r onklaa r. In de omg evin g ware n oo k twee zw eefvli eg tuig en van de South Sta ffo rds geland m et j ee ps,
motorfi etse n en ee n zes pond er kanon. Daa r sloten zij
zich bij aa n. Met hulp van burge rs gingen ze naa r de
vee rp ont bij Dri el. De vee rm an was er ni et zeker van
of hij ze voor de oversteek mo est laten betalen. Aan
de overkant van de Rijn gekomen prob ee rd e de RA F
gro ep contact te zoeke n m et het hoofdkwa rt ier van de
1° Britse Air born e divi sie. Bij de spoo rbru g in Oo ster beek - Laag kwam en ze ond er vij and elijk vuur te ligg en
en vi el de groe p uit el kaa r. De volgend e dag bracht de

Am erikaa nse luitenant Davis ze naar het divi siehoofd kwart ier in hotel Hartenstein.
De tweede Horsa , Chalk Number 500 2, kwam onbesc hadigd nee r op de land ing zon e, m aa r werd daa rn a
door Duits vuu r in brand gesc hoten. Ook deze app ara tuur ging verloren.
Light Warn ing Unit No 6341, bestaa nd e uit 14 man on der bevel van Squ adron Lea der Wh ee ler, was ook over
twee Horsa ·s verd ee ld. Van de eerste Horsa , Chal k
Number 5003, werd t ijd ens het aanvli egen naa r de
landing zon e de staa rt afgeschoten, waa rn a het toestel
bij Dood ewaa rd nee rsto r tte. De gehele bemann ing
kwam daa rb ij om het leven. Ze kregen ee n veldgraf
naast de res ten van de glid er. De laatste Horsa, Chalk
Number 500 1. kwam go ed op de landing zon e terecht .
maar omdat er maa r éé n Horsa aankwam met alleen
ee n ze nd er, ee n grote antenn e, ee n di ese l aggrega at,
di ese l, ee n radio, rese rvedelen en water, was de appa ratuur onvo lledi g. De bedi enaa rs verni eld en de zend er
en alles wat erbij hoord e m et bij len en blieze n de
resten op. De twee zw eefvli egtu igen di e wel in Arnh em
aa nkwa me n hadd en deze lfd e lading zod at er nooit
ee n comp lete radarpo st opg ezet had kunn en word en.
Zo eind igde de in ze t van de Light Warning Units bij
Arnh em in een totale mi slukkin g.
➔
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De lotgevallen van het personeel
Wat gebeurde er met het RAF personeel t ij dens de
loop van de gevechten? Omdat ze als RAF personee l
geen infanterie-train ing hadden gehad, werden ze voor
zover bekend verder niet meer ing eze t. Enkele deta ils
over hun beleven issen tijd ens de slag om Arn hem zijn
via rapporten en brieve n bekend.
Sq uadron Leader Richardso n is in de omgevin g van
Harte nste in gezien met enkele RAF m ilitaire n. Hij wa s
gek leed in service dress met een platte pet op , en dus
niet bepaald uitgerust voor ee n gevecht.
Soldaat Eric Samwells heeft waarschijnlij k dien st
gedaan als brancard drager. Hij sne uveld e op 22
september 1944. Zijn veldgraf was bij een akker bij de
Hoge Oorspong ten westen van de Van Borsse lenweg
in Oosterbeek .

Soldaat Aust in heeft vers lag gedaa n va n zijn be leveni sse n. Nadat hij ee n nood land in g bij Hemmen heeft
gemaakt , steekt hij via de Dri else veer de Rijn over. In
de omgeving van de spoo rbrug bij Oosterbeek-Laag
ontmoet hij de Amerikaanse luitenant Davis. Davi s
brengt Austin en enke le andere RAF so ldaten de 19•
setember naar Park Hartenstein , geeft ze enkele
sc hoppen en laat ze sc huttersputten graven. Dit was
waarsch ij nlij k iets nieuws voor de RAF m ilitairen,
maar vo lgens Davis is dat hun leve nsve rzeke rin g.
Aust in maakt ee n sc huttersp ut met Eden ee n RAF
radiomo nteur. Ede n wo rd t eve n later gevraag d om het
Amerikaa nse Air Support Team te helpen de rad io's te
contro leren. Tijdens ee n mortieraa nva l sneuvelt Eden.
Au stin raakt op 20 septembe r gewond door mortiervuur. Waarschijnlijk komt hij in De Tafelberg terecht.
Uiteindelijk wordt hij aa n de Duitsers overgedragen
en raakt zo in krijgsgevangenschap. Daar blij ft hij tot
april 1945 in Sta lag XIB bij Fallingboste l. Daa r wordt
hij volgens zijn zeggen door de Russen bevrijd . Dat is
echter niet ju ist, de Britten bevrij den dat kamp. Met
ee n Dakota vli egt hij ee rst naar Brusse l en vervo lg ens
terug naar Eng eland .
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AIRBORNE
PROGRAMMA 2015 VERENIGING VRIENDEN
VAN HET AIRBORNE MUSEUM
Vrijdag 20 februari: Social Evening
19.00 - 22.00 uur: Bij eenkom st lede n VVAM in het Airborne Museum m et uitleg over luchtfoto's door
l~o bert Vo skuil. Arc hi ef en depot geop end, boekend ienst aanwezig. Allee n voor lede n.
Zaterdag 21 maart: Jaarvergadering WAM in de Concertzaal in Oosterbeek
14. 00 - 1700 uur: Jaarvergad ering m et een aan sluitende film s. Alleen voor leden.
Zaterdag 18 april: Battlefield tour "Bevrijding van Noord Groningen, april 1945"
10 00 - 17.00 uur: Wandeling met bezoek aan Gronings Oorlogsmuseum o.l.v. Joël Stoffels, Battlefield tours.
lart :VVV Grote Markt Groningen . I.s.m. Documentatiegroep ·40 _·45 en Battlefield tours Gron in gen.

Korporaa l Eric A. Samwells. RAF, 27 jaar. Gesneuveld op 22 september
7944. Begraven op het Arnhem-Oos terbeek War Cemetery.
graf no. 4. C 20. {Foto via familie Samwells]

Van de 24 RAF m ilitairen zijn 10 gesneuveld, waarvan éé n bij Nijmegen [Wing Commander Brownl. 11
werden krijgsgevangen gemaakt en 3 ontsnapten.
De ontsnapten waren allen offic iere n. Van éé n man
is het ni et zeker of hij krijg sgeva ng en gemaakt is dan
wel gesneuve ld is. Enkele bron nen geven aa n dat de
ee nhe id uit 25 RAF milita iren bestaan heeft. Er zo uden
dan 4 ma n uit Arnhem onts napt zij n.

Voor dit artikel is ondermeer gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
RAF radar in Arnhem, 18th - 25th September 1944 door Squadron Leader Frank Hayward,
21 March 1944, ongepubl iceerd.
Tugs and Gliders to Arnhem door Arie-Jan van Hees, Uitgave in eigen beheer.
Report on Arnhem Operation 18-25 Septem ber 1944 door Lt Bruce Davis, 1st Lt USAF.
Report by Staff Sergeant Edams, Gli der Pilot.
Report by Staff Sergea nt Joh n Kennedey, Gli der Pi lot.
Report by Corpora l Albert Austin, RAF.
Pegasus, April 1980, Tijd sc hrift van het Para chute Reg iment
IEE. Proceedings, Vo l 132 Pt. A. No 6 October 1985.
Signals Vol 4, Radar in Raid Report in g, Air Mini stry 1950.
Ministory no 44 bij Nieuwsbrief no 56 , November 1994 van de Veren iging Vrienden van het Airborne Museum
door L. Bu ist jr.
Arch ief Luchtmachtmuseum in Linköping, Zweden

Woensdag 13 t/m zondag 17 mei:
Battlefield tour Normandië "D- day en daarna ... "Vijfdaagse busto ur naar de stra nden van Normand ië o. l.v gid sen
va n de Internationa l Gu ild of Battlefield Gu ides en de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum.

Zaterdag 30 en zondag 31 mei: Weekend van het Oorlogsboek
Za terdag 30 mei: Boekenbeurs van tweedehands boeken en documenten m.b.t. de Tweede Wereldoorlog .
Zo ndag 31 m ei: Lezingen in het Airborne Mu seum door Ingrid D. Jacobs en Joost Roosendaal, schrijvers van de
bo eken: "Arnhem 40 -45" en "De Bevrij ding , Van Neepelt tot Wesel, 1944-1945".
Zaterdag 30 mei: Belevingstour slag om Arnhem vanuit Duits perspectief
Beleveningstour slag om Arnh em va naf Du its perspecti ef o.l.v. Ingrid Maa n.
Aanvang 13.30 uur vana f het Airborne Museum in Oosterbeek.
Zaterdag 4 juli: Battelfield tour "De Duitse Fallschirmjäger inzet in België, 10 mei 1940".
08.30 - 19.00 uur: Bu stour "Slag om het Albertkanaal" op 10 me i 1940 en bezichtiging van "De Brug",
infocentrum te Vroenhoven, en het fort Eben Emael in België. Start : Station Ede -Wageningen.
I.s .m . Documentatiegroep ·40- ·45 en Battlefieldtours Groningen.

26 t/m/ 28 juni: Weekend voor Britse leden van de WAM o.l.v. Niall Cherry.
Beperkte deelnam e voor Nederlandse lede n van de veren igin g.
Zaterdag 12 september: "in de voetsporen van de 1° Britse Airborne Divisie"
9.30 - 17.00 uur: Bustour met wa nd elin gen langs de voornaamste locaties van de Slag om Arnhe m.
Donderdag 1 t/m/ zondag 4 oktober: Battlefield tour "Slag in de Ardennen".
Vierdaagse bustour naar de Ardennen. Acties van de 101 ° en de 82° US Airborne divisies en de Kampfgruppe
Peiper tijdens de Slag in de Ard ennen, 1944.
Zaterdag 14 november: Lezing/filmmiddag
Locat ie Concertzaa l, Oo sterbeek. Programma wordt in de lo op van 2015 bekend gemaakt.
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