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3.-4. 
Wim Duyts verlaat het bestuur van de Stichting 
Airborne Museum - Paul Tir ion 

4. 
Jaarvergadering WAM op 21 maart a.s. 

5. 
Expositie over generaal Sosabowski verlengd 

5. 
Het Weekend van het Oorlogsboek 

5. 
Zaterdag 30 mei: Belevingstour: 
'De Slag om Arnhem vanuit Duits perspectief' 

6. 
'Iconische beelden·: 
het thema op zondag 31 mei - Marieke Helsen 

7. 
Nieuwe verschenen fotoboeken - Wybo Boersma 

7.-8. 
Tanno Pieterse overleden - Robert Vosku il 

8. 
Zaterdag 4 juli 2015: Battlefield tour naar het 
Albertkanaal en Fort Eben-Emael in België 

9. 
Onderdeel voor Eureka baken aangekocht 
- Wybo Boersma 

9. 
Sprekers gevraagd 

10. 
Vertegenwoordiger van de WAM Wie ontwerpt een logo voor de Vereniging Vrienden? 

in het Verenigd Koninkrijk: Niall Cherry, 
ema il ad res Niall.Cherry@baesystems.com 10. 

Museumwinkelactie 
Binnenkort verkrijgbaar in de winkel: 
een Airborne fleece trui. Speciaal voor 
de leden van de WAM is de prijs 
€27,50 in plaats van €34.95 
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Boek over de 'Dennison Smock' - Wybo Boersma 

11. 
Tentoonstelling 'Van Huis en Haard - Airborne Memo
ries· wegens succes verlengd - Tessa Jansen 

11.-14. 
Ministory 121, De Royal Air Force 'Air Liaison Group' 
in Arnhem - Wybo Boersma 

15. 
Programma 2015 

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/ 

WIM DUYTS VERLAAT HET BESTUUR VAN DE 
STICHTING AIRBORNE MUSEUM 
Na ruim 45 jaar heeft Wim Duyts op 30 januari jl. 
afsc heid genomen van het bestuur van het Airborne 
Museum. 
Wims carrière bij het museum begon op 10 novem
ber 1969, toen hij werd benoemd tot bestuursl id van 
wat toen heette de 'St icht ing voor Heemkunde in de 
gemeente Renkum, met afdeli ng Airborne Museum·. 
Het museum was toen nog gevestigd in Ka steel 
Doorwerth. In het dage lijks leven was Wim offici er bij 
de Koninklijke Luchtmacht op de vl iegbasis Deelen en 
later in Nijmegen. 
Op 13 december 1977 ging Wim over naar de nieuw 
opgerichte 'St ichting Airborne Museum·. Kort daar
voor was Hotel -Restaurant Hartenstein in Oosterbeek 
leeg komen te staan 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 slechts 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 een inrichtingsplan en hij 
werkte daarbij nauw samen met de gemeente Renkum 
en het toenmalige Legermuseum. Ik denk dat over die 
periode met veel respect gesproken mag worden. Een 
enthousiast groepje mensen heeft toen drie maanden 
keihard gewerkt om een indrukwekkend museum te 
maken. 

➔ 
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d ili ll vc 0 1 t n p 

Vriend n ls vertegenwoord iger van de St ichti ng Air
borne Museum. Wim had vee l contact met veteranen, 
evena ls met het Britse Parachute Regiment, en in het 
bijzonder met het 1 Od e Parachut isten Bataljon. Ook 

verzo rgde hij de contacten 
met het Koninklijk Huis 
op een uitstekende w ijze. 
Wim heeft in de loop der 
jaren alle formele func-p1 .', nlnli l er '" r n. 

Wir Duyl n m d ze la k 
p 1i h n lol de d g van 

v nd g h fl Wim, als 
d ' p ia list op dit gebied 
d z sp ei le exposit ie 
bijg houden. Dat deed 

Een enthousia_st groepje mensen 
heeft toen drie maanden keihard 
gewerkt om een indrukwekkend 
museum te maken. 

t ies in het bestuur van de 
Stichting Airborne Muse
um vervuld. Dat heeft hem 
tot een allround bestuur
der gemaakt. Maar voor 
alles was Wim een secu re 

hij met vee l kenn is van 
zaken, maar ook zee r 
n lj es , want alle meda illes 
werde n prec ies uitgelijnd 
of misschien beter gezegd 
in het gelid gezet. De 'Hall of Fame· in het museum is 
mede daardoor Wim 's erega lerij geworden. 
Wim werkte ook mee aan het in 1988 verschenen 
boek 'De Oogst van Tien Jaar', waarin een groot aanta l 
door veteranen geschreven verslagen uit de Slag om 
Arnhem is opgenomen. Deze verslagen waren bin
nengekomen in de ee rste t ien jaar dat het museum 
in Hartenstein was gevest igd. Ook za t Wim enkele 
jaren bij de bestuursvergadering en van de Vereniging 

secretaris. Hij was altijd 
nauw betrokken bij nieuwe 
ontwikkel ingen binnen 
het museum, ook toen het 
museum in 2008-2009 een 

forse innovatie onderging . Door zijn 45-jarige loop
baan was Wim iemand die het bestuur kon in formeren 
over allerlei zaken, die hadden gespeeld in de lange 
geschieden is van het Airborne Museum. Het stich
tingsbestuur za l dat zeer gaan m issen. Wim, bedankt 
voor het vele werk dat j e voor de Stichting Airborne 
Museum hebt verrichtl 
[Pau l Tirion, Penningmeester Sticht ing Airborne 
Museum). 

► 
JAARVERGADERING VVAM OP 21 MAART A.S. 
De 35° Algemene Ledenvergadering, tevens Jaarver
gadering van de Vereniging 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. Algemeen Verslag 2014 
4. Financië le Verantwoording 2014 en Begrot ing 2015 
5. Bestuursverkiezing 
6. Benoeming reserve lid Kascomm issie 
7. Rondvraag 
8. Sluit ing 

Ad 3 en 4: Het Algemeen Verslag, het Financieel Ver
slag en het Verslag van de Kascommissie liggen een 
half uur voor de aa nvang van de vergadering ter inzage 
bij de ingang van de zaal. U kunt het Algemeen Verslag 
en het Financieel Verslag ook aanvragen door een mail 
of een briefje te sturen naar: info@vriendena irborne-
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museum.nl of een briefje te sturen aan de secretaris 
van de Vrienden Airborne Museu m, 
Postbus 804 7, 6 710 AA Ede. 
Ad 7: Dit jaar zijn aftredend Ivar Goedi ngs en Robert 
Vosku il. Be iden ste llen zich herk iesbaar. Vo lgens 
artikel 8 van de statuten kunnen leden tegenkandida
ten stellen. Een voordracht hiertoe dient uiterlijk tien 
dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris 
van de WAM te worden inged iend. Dit voorstel moet 
zijn ondertekend door tenm inste tien leden en bij het 
voorstel dient een bereidverklaring van de kand idaat 
gevoegd zijn . De kand idaat dient meerderjarig te zijn 
en lid te zijn van de veren iging. 
Na de pauze zal een film worde n vertoond. In verband 
met het feit dat het dit jaar 70 jaar geleden is dat ook 
het noorde lij k deel van Nederland werd bevrijd van de 
Duitse bezet ting, draa ien we de film ·overwinn ing in 
Nederland', die in 1945 werd gemaakt door de Cana
dese 'Army Film and Photograph ic Unit'. Deze docu
mentaire duurt 40 minuten. 
De middag eindigt om ca . 17.00 uur. 

► AIRBOR NE MAGAZIN E - JANUAR I / APR IL 2015 

EXPOSITIE OVER GENERAAL 
SOSABOWSKI VERLENGD 

De kleine exposit ie over de Poolse 
Generaal Sosabowski in h t Airbor
ne Museum is verlengd tot en met 
15 maart 2015. Mari eke Helsen, de 
conservator van het Airborne Mu 
seum, heeft een artikel geschreven 
over de totstandkom ing van deze 
tentoonstelling. Zie hiervoor 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 ndag 31 mei 2015 organiseert het Airborne Museum 'Hartenstein' in 
samenwerking met de Vrienden van het Airborne Museum weer het jaarlij kse ·weekend van het Oorlogsboek·. 
Op za terdag 30 mei wordt de tradit ionele Boekenbeurs gehouden. Rondom het museum staan dan ruim veer
tig kramen opgesteld. De verschillende standhouders bieden een keur aan tweedehands boeken over allerlei 
aspecten van de Tweede Wereldoorlog . 

Openingstijden van de beurs zijn van: 10.00 tot 15. 00 uur. De toega ng is gratis, voor de toega ng tot het Airborne 
Museum gelden de normale toegangsprij ze n. Zie ook: www.a irbornemuseum.nl en www.vriendenairbornem u
seum .nl Voor meer informat ie: W. Boersma, tel/fax: 0318-639633. 

ZATERDAG 30 MEI: BELEVENISTOUR: ~DE SLAG OM 
ARNHEM VANUIT DUITS PERSPECTIEF' 
U kunt een bezoek aan de Boekenbeurs co mbineren 
met een wa ndeling, die op za terdagmiddag 30 mei 
wordt gehouden en die wordt georga nisee rd door 
de VVAM in samenwerking met 'Between Dutch & 
Deutsc h· . Bij deze belev nistour door Oosterbeek, 
onder leiding van ons lid Ingrid Maan, staat de Duitse 
kant van de Sl gom Arnhem centraal. 
Daarbij wordt vooral ingegaan op de persoonlijke bele
venissen van Duitse militairen. 
De tour beg int om 13.30 uur bij de ingang Airborne 
Museum in Oosterbeek De kosten zijn per deelnemer 

voo r leden va n de Vereniging Vrienden van het Air 
borne Museum en de Arnhem 1944 Fellowsh ip € 7,50. 
Niet- leden beta len€ 10.00. Hierb ij is inbegrepen: de 
ron dleiding en na afloop een co nsumptie in restaurant 
Schoonoord in Oosterbeek, waar kan worden nage
praat. Opgave door overmaking va n € 7,50 [€ 10,00) op 
rekening: IBAN: NL33 INGB 0005 1137 51 t.n.v Vrien
den vh Airbornemuseum te Oosterbeek onder vermel
ding van: 'Belevenistour 30 mei'. U kr ijgt alleen bericht 
als de tour vo lgeboekt is. 

• 
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~ICONISCHE BEELDEN': 
HET THEMA OP ZONDAG 31 MEI 

-
Evacuatie van Arnhem, september /91,4 Burgers vluchten de stad uil. 
In de berm 11 t de 1wangere Beb Timmerman, ZIJ vlucht met 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 schoenendozen gevuld met foto ·s en fotoro l letjes 
en uit vergee lde fotoa lbums worden er doorlopend 
bee lden aangeboden aa n allerlei musea en arch ieven. 
Telkens du iken er nieuwe oude bee lden op. Sommig e 
va n die beelden halen de media, zoals de 31 fotoro lle
tjes, die recent zij n ontdekt in de Veren igde Staten. Di e 
foto·s waren gemaakt door een mil itair, die in Europa 
diende in 1944 en 1945. Dit is uniek bee ldmateriaa l. 
Ook bij het Airborne Museum wordt rege lmatig nieuw 
fotomateriaa l aangebod en. Daa ronder bevinden zich 
zee r waardevo lle afbee ldingen va n de Slag om Arn
hem en van de evacuatie die daarop vo lgde. Behalve 
doo r naaste fam ilie zijn deze foto·s meesta l, nooit door 
anderen zijn aanschouwd. Door ze aan het Airborne 
Museum te schenke n, word t het mogel ijk deze bijzo n
dere foto·s aan een groter publiek te ton en. 
Vee l van deze foto·s zijn indrukwekkend door hun com
posit ie en het histori sch moment waarop ze genomen 
zijn. Je zou ze 'iconische beelden· kunnen noemen. 
Dat brengt een nieuwe vraag met zich mee . Kunnen 
nieuw ontdekte foto's nu nog 'icon ische bee lden· wor
den, zevent ig jaar na dato? 
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In september 2014 gaven twee gerenommeerde au
teurs , Ingrid D. Jacobs en Joost Rosendaal, ieder een 
eigen fotoboek uit. Naast de ve le fraa ie foto·s brengen 
beide auteurs ieder hun eigen verhaa l, Ondersteund 
door de beelden, want 'één bee ld zegt meer dan du i
ze nd woorden· . Beide auteurs vertellen over hun foto
boek op zondag 31 mei 2015 in het Airborn e Museum 
va n 14:00tot 16:00 uur. 

Ingrid D. Jacobs, free lance schrijver en wetenschaps
journalist, studeerde Nederlandse taal-en letterkund e 
en schrijft over cultuur en geschiedenis. Zij heeft 
een indrukwekkend oeuvre op haar naam staan. Dit 
jaa r pub li ceerd e zij 'Arnhem 40-45' , een boek waari n 
zowel de tekst als de honderd foto·s het verhaa l van de 
oorlog in Arn hem verte llen. Ze koos foto's van Du itse , 
gea lliee rde en Nederlandse fotografen en ze probee r
de het dagelij ks leven va n een stad onder bezetting en 
in oorlog te laten zien. 

Joost Rosendaal is als un ivers ita ir docent politi eke 
cultuurg eschiedenis verbonden aan de facu lteit Lette
ren va n de Radboud Univers iteit Nij megen. In eerd ere 
interviews maakt hij een uitgesproken verge lijking 
tussen beelden uit de Tweede Wereldoorlog met he
dendaagse oorlog sbeelden en verwijst hij naar het fe it 
dat herdenken van vrijheid en vrede zeer belangrij k is. 
Met zijn boek 'De bevrijd ing in beeld, Van Neerpelt tot 
Wesel, 1944-1945' laat hij de verschi llende kanten zien 
van de bevrijding van en strijd om Zuid-Oost Neder
land en het Rijnland . Ook in dit boek onderbouwen de 
foto's zijn verhaal vanaf september 1944 tot en met 
mei 1945. 

Beide auteurs vertellen op zo ndagmiddag 31 mei over 
hun werk, worden ge1nterviewd en gaan de discussie 
met de bezoekers aan. De inleiding wordt verzorgd 
door de co nse rvator van het Airborne Museum, Ma
ri eke Helsen. 

Aa nmelden voor de zo ndag via aanmelding@a irborne 
museum.n l - er geldt geen meerprijs voor de lez ing -
k ijk voor de reg uliere tarieven op: 
www.a irbornemuseum.nl 
(Marieke Helsenl 
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NIEUWE FOTOBOEKEN 
Afge lopen jaa r zijn er verschillende boeken ver
schenen, di e de operat ie Market Ga rd en of een deel 
daa rvan tot.onderwerp hebben. Zoa ls hierboven reeds 
vermeld, worde n twee va n deze boeken op zo ndag 
middag 31 mei in het Airborne Museum besproken 
door hun auteurs. 
Ingrid D. Jacobs schreef een boek 'Arnhem 40-45', een 
uitgave va n W Books, in samenwerking met het Gel
ders Archief. Het boek toont foto·s van Arnhem uit de 
periode 1940 tot en met 1945. Uit het ve le beelmateri
aa l dat bij de verschi llende archieven beschikbaar is, 
hee ft de schrij fster een evenwichtige keuze gemaakt. 
Jacobs heeft een indeling gemaakt in negen hoofd 
stukken , vanaf het voor-oorlogse Arnhem en tot en 
met de terugkeer en wederopbouw na de oorlog. Elk 
hoofdstuk begint met een korte inleiding . De foto·s zijn 
voorz ien va n een uitgebreide verklarende tekst. Voor 
deze teksten heeft Jacobs de steun gehad va n deskun
digen. Toch laa t ze een paa r steken va llen, speciaa l bij 
het hoofdstuk Slag om Arnhem. Horsa gli ders (p.56) 
vervoerden geen lichte rupsvoertui gen, die kwamen 
met Hamilcars. De tekst bij de foto van een Duitser 
bij de Oude Kraan op pagina 66 is onjui st. De milita ir 
draagt geen kaartentas, maar een tas voor een licht
kogelpistool en een tas voor de lichtkogels. 
Op een betere afdruk van deze foto in het boek 'Kamp
fraum Arn heim' is te zien dat er op de armband niet 
'Hohenstaufen ·, staa t maar een doodskop va n de 3° SS 
Panzerd ivi sie 'Totenkopf. De foto ·s zijn mat afgedrukt; 
m isschien dat glanze nde afdrukken een betere weer
gave hadden opge leverd. Maar verder is het boek fraa i 
uitgevoerd een geeft een goed bee ld van de oorlogspe
r iode in Arnh em. 

Het tweede boek is van de hand van Joost Rosendaa l 
en gaat over de period e vanaf september 1944 tot 
mei 1945 in het geb ied va n Neerpelt tot Wesel. Ook 
voor het boek van Rosendaal ge ldt weer dat hij een 
keuze heeft moeten maken uit de du ize nden fo to·s 
die ti jdens deze per iode genomen zijn. Het boek bevat 
vee l bekende maar ook en kele m inder bekende foto·s. 
Evena ls bi j Jacobs is gekozen voo r hoofdstukken met 
een korte inleiding, soms met kleine kaartj es. De 
foto·s daarentege n, hebben een korter ond erschrift. 
Deze onderschriften geven wel meer details dan in het 
boek van Jacobs. Wannee r we foto·s in beide boeken 
verge lij ken zien we wel verschillen in de bi jschriften. 
Zo is vo lgens het onderschrift de bekende foto van de 
evacuatie va n het St Elisabeths Gasthuis bij Jacobs, 
(pagina 65). op 26 septem ber en bij Rosendaa l (pag ina 
791 op 19 september genomen. De waarhe id is dat 
de foto de 19e september is genomen door de Duitse 
oorlogsfotograaf Wenzel. Hoe meer je deze foto's 
bestudeerd, hoe meer allerle i deta ils opvallen. Het 
boek geeft een goed overz icht over de gehele periode 
1944- 1945 in het gebied vanaf Neerpelt, het beg in van 
de operat ie Market Garden, tot de veroveri ng van de 
Duitse stad Wesel, het einde va n de Rijnoverstee k. 
Beide boeken mogen eigenlij k niet ontb reken is de 
boekenkast van in Operat ie Market Garden. 
'Arnhem 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, ge1llustreerd, € 24,95. 
·oe bevrijding in bee ld. Van Neerpelt tot Wese l. 1944-
1945', door Joost Rose ndaal, ISB N 978 90 8145 000 3, 
Uitgave Vant ilt/Frag ma Nijmegen 2014, 255 pag ina·s, 
ge1llustreerd, € 27 ,50. [Wybo Boersma l 

TANNO PIETERSE OVERLEDEN 
Op 10 januar i jl. over leed op 87-jarige leeft ijd ons l id 
Tanno Pieterse ui t Bennekom. Tanno was zeer bekend 
bij iedereen die betrokken was bij de jaa rlijk se Airbor
ne Herd enkingen. Hij had als 16-jarige jongen de Slag 
om Arnh em v n n bij meegemaakt en die periode had 
een diepe indruk bij hem achterge laten [zie Min istory 
117, 'Een bondig<' hcrinn r ing aan een tijd die je nooit 
vergeef , Nieuw" l 1i ' i 131, , plember 20 131. 
In 1969 werd be l l< n clc1t 11c1 ?~ jua r aan de off iciële 
herdenking va n d l,HJ orn Ar 1111 m en ei nde zou 
komen , omdat m n v ' I Wd( 1111( 1 dc1 t cl belangstelling 
vanuit het Vere nigd K 11i1 1I , ql , 1 >01< 111 n Nederland 
hiervoor nu wel sne l zot1 l( •111ql11pt 1I1 Vc, 1· hillende 
lokale comités, die allerl i 1, !1<1'11 lqd11II •, tl j r lijkse 
pelgrimag es hadden geo19c1111 •,1•1•1d, w111d<' lî pg -
heven. Maar in de daarop vo i(jl'lld1 1 I.iI1'11 l11l •c>k r in 

het gehee l geen sprake te zij n van een verminderde 
bela ngste lling ' Er kwamen zelfs steeds meer buiten
landse gasten , waaron der heel veel veteranen I Het was 
Tanno Pieterse een doo rn in het oog dat er nu geen 
Airborn e Com ite meer was, dat voor deze mensen 
za ken kon rege len. Daarom bes loot hij in 1978 tot de 
oprichting van het com ité 'Lest We Fo rgef (' Opdat wij 
niet vergetenî. Dit com ité zorgde er voor dat er gastge
zinnen waren , waar de voornamelijk Britse veteranen 
kond en logeren en f inanc ierd e, indien nodig, ook hun 
overkomst naa r Nederland. Tanno deed dit werk tot en 
met de 70• herdenking in 2014. Daarna werd besloten 
'Lest We Forgef op te heffe n en de taken met betrek
king to t de opvang van veteranen over te dragen aan 
de Po litie Sport Vereniging Renkum. Voor Tanno was 
dit een moe iljk moment, omdat hij 'Lest We Fo rgef be-
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schouwde als zijn 'levenswerk'. Overigens had Tanno 
zich ook ingezet voor andere aspecten van de herden
kingen van de Slag om Arnhem. Zo stond hij ook aan 
de wieg van de 'Sticht ing Airborne Herdenk ingen· en 
was hij betrokken bij de internationale jongerenco nfe
rentie, die nu ieder jaar wordt gehouden vlak voor de 
herdenkingsweekend Met het overlijden van Tanno 
Pieterse verli ezen we een aimabe le, gedreven man, 
die een belangrijk deel van zijn leven in dienst ste lde 
voor, zoa ls hij ze lf alt ijd zei: 'de soldaten die in 1944 
hun leven voor hem en voor vele anderen op het spel 
hadden gezet'. 
[Robert Voskuill 

Tanno P1eterse tijdens z11n toespraak voor de A1 nhcm Vete rans Club 
op ? 1 september ?O 11. {Foto: berrydereusfotografie.nl/ 

► 
ZATERDAG 4 JULI 2015: BATTLEFIELD TOUR 
NAAR HET ALBERTKANAAL EN FORT EBEN-EMAEL .. 
IN BELGIE 
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat een van de spectaculai rste act ies uit de 
Tweede Wereldoorlog uitgevoerd werd. Met de inzet van een nieuw soort 
strijdmacht, namel ijk parachutisten en zweefvli egtuigen , en een nieuw 
wapen, holle ladingen, schakelde het Duitse leger op 10 mei 1940 binnen 
15 minuten het sterkste fort ter wereld, Fort Eben Emael in België, uit. De 
Duitse inzet in 1940 van parachutisten en zweefvliegtuigen deed Engeland 
en later ook Amerika besluiten om ook parachut isteneenheden op te rich 
ten. De inspanningen van de gea llieerden resulteerden vier jaar late r in de 
inze t van parachutistend ivisies in Normandië en Nederland . 

De Vereniging Vrienden van het Airborne Museum orga ni see rt op zater
dag 4 juli in samenwerking met de Documentatiegroep 40-45 en Battle
fi eldtours Gron ingen een eenmali ge Battlef ield tour naar het informatie
centrum 'De Brug· bij het Albertkanaa l in België en het nabij gelegen Fort 
Eben-Emael. 

Het onlangs geopend informatiecentrum geeft een beeld van de verdedi
ging in 1940 van de bruggen over het Albertkanaal en de rol die het Fort 
Eben-Emael hierbij speelde. Het Fort Eben Emael wordt onder leiding van 
een Nederlands sprekende gids bezocht. 

Kosten € 50,-, over te maken op reken ingnummer IBAN NL33 INGB 0005 
1137 51 t.n.v: Vrien den van het Airbornemuseum te Ooste rbeek onder 
verm elding van BFT 4 ju li Uw betaling is tevens uw aanmelding. Zie voor 
details van deze tour de website van de WAM. 
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ONDERDEEL VOOR EUREKA BAKEN AANGEKOCHT 
Kort voor de hoofdlandingen bij Arnhem werden 186 
militairen van de 21 th Independent Parachute Com
pany onder bevel van majoor Bernard Alexander [Boy) 
Wilson gedropt. Deze Pathf inders moesten de drop
en landingzones markeren. Dit deed men met behulp 
van se inlappen, rooksignalen en Eureka radiobakens. 
Een aan tal vliegtuigen, die de hoofdmacht aanvoerden, 
waren uitgevoerd met Rebecca installaties. Doordat 
de installaties in de vliegtuigen en die op de grond op 
zeker moment kontakt maakten met elkaar, kon men 
in de vliegtuigen de exacte lokaties van de jui ste drop
en landingzones te bepalen. 
De Eureka bakens waren voorzien van een springla
ding en konden wanneer er kans was dat de vijand er 
een in handen kreeg opgeblazen worden. Vandaar dat 
een dergelijke installat ie erg ze ldzaam is. Het verhaal 

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

dat de Duitsers tijdens de Slag om Arnhem een Eu 
reka buitgemaakt hebben en dat daa rdoor de resup
ply droppingen in Duitse handen zou zijn gevallen is 
onjuist. Uit rapporten blijkt dat er t ij dens de gevechten 
twee van de vermoede lik 48 Eureka's verniet igd zijn en 
dat er geen enkele door de Duitse rs uitgemaakt is. 
In 2008 kon het Airborne museum een Eureka MK Il 
baken TR 3174 verwerven, maar daarbij waren niet 
alle onderdelen. Onlangs heeft het museum met 
f inanciële steun van de Vereniging Vrienden van het 
Airborne Museum een voedingseenheid met omvor
mer voor deze Eureka kunnen aankopen . Deze staat 
nu in de vitrine bij het model van een Britse parachu
ti st. Nu ontbreken nog de antenne, de hoofdtelefoon, 
de 24-vo lt accu en de aa nsluitkabels, maar m isschien 
dat die in de toekomst nog eens gevonden worden. 

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

·► 

SPREKERS GEVRAAGD 
leder jaar organiseert de VVAM in november of decem
ber een lezing over een onderwerp met betrekking tot 
de Slag om Arnhem en in de loop van de afgelopen 
34 jaar zijn al heel wat onderwerpen aan bod geweest. 
Op 14 november van dit jaar is er weer een middag 
met lez ingen gepland. Nu weten we dat versch illen de 
leden va n de VVAM zich bezig houden met bepaa lde 
aspecten van de strijd om Arnhem. Daarom wi llen we 
dit jaar graag een aanta l van hen de gelegenheid geven 
om een 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, eventueel met behulp van een Power Point, 
geeft u zich dan voor 1 juli 20 15 op via : 
i nfo@vriendena irbornemuseu m. nl 
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WIE ONTWERPT EEN LOGO VOOR 
D V RNIGING VRIENDEN? 
l li • V1 •1 t'I 1Iq11u1V111'11d nv n h t Airborn e Museum heeft behoefte aan een logo. We gebruiken wel een soort 
1111t •ll11Hild 1111•1 d.irn p h t museum en een zweefvl iegtu ig, maar dat is minder geschikt voor bijvoorbee ld ad
Vl'I 11 •11111" ,. 111,1 /\i1 b rne Museum gebruikt in hun logo al het Pegasus embleem, dus dat valt voor ons af. Welke 
1 I1 •.il I11v1• qc•<i', l wil zo· n logo voor ons ontwerpen? 

V1Jo1 cl ' 11tw rper van het winnende ontwerp is een tegoedbon van€ 25 beschikbaar, te besteden in de 
11111 •, . 11 winkel. Ontwerpen kunt u sturen naar de Vereniging Vri enden van het Airborne Museum, Postbus 8047, 
ó'/10 AA de of per e-ma il info@vriendenairbornemuseum.nl De inzending sluit op 1 juli 20 15. 

► 
BOEK OVER DE .DENNISON SMOCK' 
Onlangs verscheen in Groot Brittann ië een boek dat 
handelt over de Denison Smack, in de volksmond ook 
wel para smack genoemd. Het is een spec ialisti sch 
boek over een bekend uniformstuk, dat tijdens de 
Tweede Wereldoorlog door de Britse parachutisten 
en ook door andere eenheden werd gedragen en dat 
nog steeds in gebruik is. Ook in diverse andere landen 
werd de Airborne smack gedragen en gecopieerd . Het 
laat zien dat de oorsprong van de Denison smack l igt 
bij de Du itse ·Knockensak', een kled ingstuk dat t ijdens 
de Tweede Wereldoorlog we rd gebruikt door de Du itse 
parachutisten. 

De eerste Britse smacks waren een exacte kopie van 
het Duitse model. Maar al snel ontwikkelde de Britse 
smack zich op een geheel eigen 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 scherpschutters. Zelfs t ij
dens de Neder landse inze t in het voorma lige Neder
lands- Ind ië zijn nog Britse smacks gebruikt. Doordat 
in korte tijd vee l smacks moesten worden geleverd viel 
het niet te vermijden dat er onderli ng door de versch il
lende fabri kanten nogal wat verschillen, in zowel het 
model als het ca mouflage patroon zij n. Bruce Wilson 
heeft in musea en in particuliere co llecties een groot 
aa ntal smacks bestudeerd en gepoogd hier en ige or
dening in aan te brengen. Bijna alle foto·s zijn in kleur 
en van een hoge kwalite it. Voor geïnteresseerden in de 
gesch ieden is van de Britse Airborne Farces en de door 
deze troepen gedragen uniformen, is het een uitste
ke nd en aantrekkelijk naslagwerk. 

·Denison· door Bruce Wilson. ISBN 978-1-62620- 184-
2, uitgave van Military Mode Publishing 20 13, 203 pag, 
geill kleur, Engelse tekst. Prijs€ 45. Het boek is in 
Nederland te koop bij het Airborne Museum. 
[Wybo Boersmal 
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Een van de smacks d,c niet m Wdson s 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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TENTOONSTELLING ·vAN HUIS EN HAARD 
- AIRBORNE MEMORIES' WEGENS SUCCES VERLENGD 
De t ijde lijke te ntoonstelling Van Huis en Haa rd - Air
borne Memories· in het Airborne Museum is verle ngd 
tot en met 2016. De tentoonstelling , die het verhaa l 
vertelt over de evacuat ie va n Arn hem en omgeving 
in september 1944, ontving lovende react ies va n het 
publiek . 

Indrukwekkend, aangrijpend en emot ioneel. Een 
paar reacties van het publiek na een bezoek aan de 
tentoonstell ing. Dit grotendeels onbekende deel van 
de oorlogsgeschiedeni s maakt veel los bij bezoekers. 
Kinderen vragen hun grootouders hoe zij hun terug 
keer in een verwoeste stad hebben ervaren. Britse 
bezoekers zijn verbaasd over en geraakt door het 
burgerleed t ijdens en na de Slag om Arn hem. Meer 
dan 86.000 mensen bezochten Van Huis en Haa rd -
Airborne Memories· sinds de opening op 25 april 20 14. 
[Tessa Jansen) 

MINISTORY 121 
De Royal Air Force 'Air Lia ison Group' in Arnhem 
Door Wybo Boersma 

Behalve parachutisten - en airlandingbataljons waren 
bij de 1 ° Britse Airborne Divisie t ijdens de Slag om 
Arnhem ook andere eenheden ingedeeld. Over de 
grote eenheden, zoals bijvoorbeeld de Royal Arti llery, 
de Roya l Eng ineers, het Roya l Army Med ica l Corps 
en ve le andere is vee l bekend . Over bij na elk van deze 
eenheden is inmiddels we l een studie verschenen. 
Er waren echter ook kleinere eenheden, waarover 
vaa k vee l m inder bekend is. Veelal is er over hun ge
schiedenis weinig of niets bewaa rd gebleven. 
Dat kwam omdat er vaak geen After Action Reports 
waren gemaakt. In de li teratuur worden ze maar spo
radisch genoemd. Veel van deze eenheden zijn na de 
oorlog of zelfs al vrij snel na de Slag om Arnhem opge
heven en overlevenden zijn niet meer op te sporen. 
Eén va n deze minder bekende eenheden is de Royal 
Airforce Air Liaison Li ison Group, bestaande uit de 
Light Warn ing Set Uni t No. 6080 en No. 6341, twee 
radar-eenheden. 

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 nachtbomm nw rp rs. Binnen de 
staf werden daarom pl nn n m kt om bij Nijme
gen een 1000 meter l ng ir trip voor Bcaufighters 
nachtjagers aan tel gg n. m d L n hljagers aan 
te sturen, was er c n RAF und nlr lled lntercep-

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

tion [GC I) radar-stat ion nodig. Men besloot om twee 
mobiele radarstat ions met 24 RAF militairen verdee ld 
over vier zweefvli egtuigen in de omgeving va n Nijme
gen te laten landen, in de hoop dat er minstens één 
compleet station aan zou kom en. 
Al in 1941 was men bij het Telecommunications 
Research Establisment [TRE) begonnen met het 
ontwikkelen van een mobiele radarinsta llat ie, die 50 
mijl ver reikte. In maart 1942 werden radarinstallat ies, 
Light Warning Sets, ontwikkeld, die in een 3-tonner 
of een 15 CW vrachtwagen pasten. Hierva n we rden er 
ongeveer 2000 in Engeland en Amerika gebouwd en 
ze deden dienst in het Midden-Oosten, Noord-Afrika 
en Normandië. In overleg met het Air Minist ry werden 
er ook Li ght Warn ing [LWU) en Ground Controlled ln 
terception [GC I) sets gebouwd, die in zweefvli egtuigen 
vervoerd konden worden. Twee LWU en een GC I set 
met bediening werden bij No 38 Group RAF ingedeeld 
en toegevoegd aan het hoofdkwartier van het 1 e 
Airborne Corps. De bediening bestond uit opzichters, 
techni ci en operators. Die waren allen afkomstig van 
de RAF De twee eenheden. LWU no.6080 en LWU 
no.6341, werden uiteindelijk ingezet voor de operat ie 
Market Garden 

AMES Type 6 Light Warning Set 
AMES staat voor Air Minist ry Experimental Stat ion, de 
codenaam voor een radarstation . Hoewe l niet precies 
bekend is welk 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 spreekt van de Amerikaanse uitvoering van dit 

➔ 
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RDF 
..lechanlcs 

Personeel vün een Light Warnmg U1111 
[Archief Squadron Leader F Hayward/ 

-Li ght Warning 

Personnel Establl shmen~ 

set, de AN/PTS-3, maar dat is niet waa rschi jn l ijk, 
omdat al het personeel Brits was. De AMES Type 6 
bestond uit een ze nder en ontvanger, een Plan Posi
tion Ind ica tor [PPI]. een Yagi [TV-type] antenne en een 
tent, waarin de installatie opg ezet kon word en. Verder 
besch ikte men nog over een diese l-aggregaat en de 
nodige ond erhouds- en reserveond erdelen. Het gehee l 
was verpakt in 16 grote en zware kisten. Het afstands
bereik was 50 mij l met een hoogte van 3000 meter. Er 
is een aa nta l van deze radarsets bewaard gebleven. 
Het Luchtmachtmu seum in Linköp ing, Zweden hee ft 
dri e nagenoeg complete radarse ts. Hiervan was er 
tot voor kort één opgesteld . Deze radarsets waren 
overig ens in 1944 in lice nt ie in Amerika gemaakt en 
zijn aa n de binn enzijde gemerkt ·us Signals·. Elf stuks 
zijn in de oorlog door de Zweden aangeruild voor een 
V1 ra ket, die per abui s bij Zweden terecht was geko
men. Het Airborne museum in Ooste rbeek heeft een 
AMES Type 6 in bruik lee n. Die is echter niet geheel 
compleet. Enkele ontbrekende ond erdelen zijn door 
het Luchtmachtmuseum in Linköping ter aanvulling 
geschonken. 

De inzet bij Arnhem. 
Tijdens bespre kingen op 15 september 1944 in Bentley 
Priory [het hoofdkwarti er van Fighter Command l was 
men van mening dat voor de operati e Market Gard en 
geen inzet van radar nodig wa s. Dit tot grote teleur
stell ing van de militairen van de LW un its. Een dag 
late r werd deze besliss ing door generaa l Browning 
teruggedraa id, waa rschijnlijk op voorspraa k van Win g 
Commander John Lawrence Brown, MBE. Vanaf 1941 
was Brown na uw betrokken bij de inzet va n Ground 
Contro lled lnterce ption [GCII. Hij had zowel aa n de 

12 

landingen in Noord - Afrika als die bij Sicilië, Ital ië en 
Normandië deelgenomen als commandant en Senior 
Contro ller van mobiele GC I stat ions. Brown werd com 
mandant van de radareenheden die bij Arn hem zouden 
landen. Volg ens Staff Sergeant Edwards, een zweef
vliegtu ig pi loot van A squadron, The Gi lder Pilot Regi
ment, kreeg hij op 15 september het bevel dat hij niet, 
zoals oorspronke lijk gepland, met een jeep en een 75 
mm Howitse r op 17 september 1944 zou vert rekken, 
maar de 18e met een radareenheid. Nadat de eerste 
lift op 17 september naar Arn hem vertrokken was, 
werd de bemann ing van vier zweefvl iegtuigen in de 
briefing - room in Harwell bij een geroepen. Daar kreeg 
men de mededeling dat er ten oosten van Nijmegen 
een vl iegveld aangelegd zou worden voor Beaufighter 
nachtjagers. Hiervoor was de inzet va n radar nod ig. 
De locat ie biJ Nij megen werd later die dag veranderd 
in het landing sterrein 'X' bij Wolfheze. Op de derde dag 
van de operat ie Market zou vervo lgens het 878 th [US] 
Aviat ion Eng ineer ing Battalion met 80 Amerikaanse 
en 10 Britse zweefvliegtu igen landen om bij Wolfheze 
een airstrip aan te leggen. De Britse gen ie had een 
B2 bulldoze r meegenomen om de ee rder gelandde 
zweefvl iegtuigen weg te kunnen slepen. 
Er zoud en twee Light Warn ing Units ingevlogen wor
den, waa rb ij elke installat ie verd eeld werd over twee 
zweefvl iegtu igen. Men kreeg extra rad io·s mee om 
contact te kunn en houden voor het geva l de zweef
vliegtu igen niet in de buurt van elkaar zouden landen. 
Omdat de rol van de radar een stati sche was, werden 
er geen transportm iddelen mee gevoerd . Hoe men de 
16 grote kisten met extra aggregaten, brandstof, water, 
tenten en radio's moest verplaatse n, was ondu idelij k. 
Ook was niet bekend hoe het overige mater iaal voor 
de Beauf ighters in Nederland zou komen. Volgens een 
van de zweefvl iegtu ig pi loten, John Kennedey, kwam 
het hele plan hem over als ··haastig in elkaar gezet". 
Iedere LWU stond onder bevel van een Squadron 
Lead er met een Flight Controller, een onderoff ici er en 
een aantal manschappen. De gehele eenheid stond 
onder bevel van Wing Commander Brown. Ook zoud en 
er twee Am erikaanse off icieren afkomst ig van No 306 
Fighter Control Squadron in Frankrijk meegaan als 
GC I Contro llers, maar dat werd op het laatste moment 
afg elast. Toch ging er één, lu itenant Bruce Davis, als 
vrijwilliger mee. Van hem is een After Action Report 
bekend. De RAF soldaten waren niet mi li ta ir opg eleid. 
Op 17 september 1944 gingen ze ee rst nog een uur 
naa r de schietbaan om enige training in het gebru ik 
van wapens en handgranaten te krijg en. leder schoot 
een magazijn leeg met de Stengun en een geweer 
en gooide een scherf- en een rookhandgranaat. De 
wapens waren geleend van de wapenkamer, maar 
werden niet terugg ebracht. Twee RAF soldaten wer
den met een stengun bewapend, de anderen m et Lee 
Enfield geweren. 
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De landingen 
Wing Commander Brown ging met de ee rste lift naa r 
Groesbeek met het hoofdkwartier van Browning Hij 
sneuvelde op het land ingsterrein, toen dat beschoten 
we rd door Messerschmitt ME 109 vl ieg tuigen. Brown 
ligt begraven op de militaire begraa fplaa ts in Groes
beek . 
Light Warning Un it No 6080 bestond ui t 9 man ond er 
bevel van Squadron Leader Coxo n. Ze werd en vervo erd 
in twee Horsa ·s. Hierin vloog ook de Amerikaanse 
luitenant Davis mee. 
Va n Horsa Cha lk Number 5000 werd het sleepvlieg
tu ig, een Stirl ing, geraakt. Het stortte neer bij Opheus
den. De gehele bemanning kwam om. Het zweefvl ieg
tuig maakte vervolgens een nood landing bij Hemmen 
in de Betuwe. Na de landing maakten ze de appara
tuu r onklaa r. In de omgeving ware n ook twee zweef
vli eg tuigen van de South Sta ffo rds geland met jeeps, 
motorfi etsen en een zesponder kanon. Daa r sloten zij 
zich bij aa n. Met hulp van burgers gingen ze naa r de 
vee rpont bi j Driel. De vee rman was er niet zeker van 
of hij ze voor de oversteek moest laten betalen. Aan 
de overkant van de Rijn gekomen probee rd e de RAF 
groep contact te zoeken met het hoofdkwa rt ier van de 
1° Britse Airborne divi sie. Bij de spoo rbru g in Ooster
beek-Laag kwamen ze ond er vijandelijk vuur te liggen 
en vi el de groep uit elkaa r. De volgende dag bracht de 

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

Amerikaa nse luitenant Davis ze naar het divi siehoofd 
kwart ier in hotel Hartenstein. 
De tweede Horsa , Chalk Number 5002, kwam onbe
schadigd nee r op de land ing zon e, maa r werd daa rna 
door Duits vuu r in brand geschoten. Ook deze appara 
tuur ging verloren. 
Light Warn ing Unit No 6341, bestaande uit 14 man on 
der bevel van Squadron Lea der Wh ee ler, was ook over 
twee Horsa ·s verdeeld. Van de eerste Horsa , Chalk 
Number 5003, werd t ijdens het aanvli egen naa r de 
landing zon e de staa rt afgeschoten, waa rna het toestel 
bij Doodewaard nee rstor tte. De gehele bemann ing 
kwam daa rb ij om het leven. Ze kregen een veldgraf 
naast de resten van de glider. De laatste Horsa, Chalk 
Number 500 1. kwam goed op de landing zone terecht . 
maar omdat er maa r één Horsa aankwam met alleen 
een ze nder, een grote antenne, een diesel aggregaat, 
diesel, een radio, rese rvedelen en water, was de appa 
ratuur onvolledig. De bedienaa rs vernielden de zender 
en alles wat erbij hoorde met bij len en bliezen de 
resten op. De twee zweefvli egtu igen die wel in Arnh em 
aankwamen hadden deze lfd e lading zodat er nooit 
een comp lete radarpost opgezet had kunnen word en. 
Zo eind igde de inze t van de Light Warning Units bij 
Arnh em in een totale mislukking. 

➔ 
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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 personeel 
geen infanterie-train ing hadden gehad, werden ze voor 
zover bekend verder niet meer ingeze t. Enkele deta ils 
over hun beleven issen tijdens de slag om Arn hem zijn 
via rapporten en brieven bekend. 
Squadron Leader Richardson is in de omgeving van 
Hartenstein gezien met enkele RAF militaire n. Hij was 
gek leed in service dress met een platte pet op , en dus 
niet bepaald uitgerust voor een gevecht. 
Soldaat Eric Samwells heeft waarschijnlij k dienst 
gedaan als brancard drager. Hij sneuvelde 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 gedaan va n zijn be leve
ni ssen. Nadat hij een nood land ing bij Hemmen heeft 
gemaakt , steekt hij via de Drielse veer de Rijn over. In 
de omgeving van de spoorbrug bij Oosterbeek-Laag 
ontmoet hij de Amerikaanse luitenant Davis. Davis 
brengt Austin en enke le andere RAF so ldaten de 19• 
setember naar Park Hartenstein , geeft ze enkele 
schoppen en laat ze schuttersputten graven. Dit was 
waarsch ijnl ij k iets nieuws voor de RAF mil itairen, 
maar vo lgens Davis is dat hun levensve rzeke ring. 
Aust in maakt een schuttersput met Eden een RAF 
radiomo nteur. Eden wo rd t even later gevraagd om het 
Amerikaa nse Air Support Team te helpen de rad io's te 
contro leren. Tijdens een mortieraanva l sneuvelt Eden. 
Austin raakt op 20 september gewond door mortier
vuur. Waarschijnl ijk komt hij in De Tafelberg terecht. 
Uiteindelijk wordt hij aan 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 bevrijden dat kamp. Met 
een Dakota vli egt hij ee rst naar Brussel en vervo lgens 
terug naar Engeland. 

Korporaal Eric A. Samwells. RAF, 27 jaar. Gesneuveld op 22 september 
7 944. Begraven op het Arnhem-Oosterbeek War Cemetery. 
graf no. 4. C 20. {Foto via familie Samwells] 

Van de 24 RAF militairen zijn 10 gesneuveld, waar
van één bij Nijmegen [Wing Commander Brownl. 11 
werden krijgsgevangen gemaakt en 3 ontsnapten. 
De ontsnapten waren allen offic ieren. Van één man 
is het niet zeker of hij krijgsgevangen gemaakt is dan 
wel gesneuveld is. Enkele bronnen geven aan dat de 
eenhe id uit 25 RAF mili ta iren bestaan heeft. Er zouden 
dan 4 ma n uit Arnhem ontsnapt 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 Operat ion 18-25 September 1944 door Lt Bruce Davis, 1 st Lt USAF. 
Report by Staff Sergeant Edams, Glider Pilot. 
Report by Staff Sergea nt Joh n Kennedey, Glider Pi lot. 
Report by Corpora l Albert Austin, RAF. 
Pegasus, April 1980, Tijdschrift van het Parachute Reg iment 
IEE. Proceedings, Vo l 132 Pt. A. No 6 October 1985. 
Signals Vol 4, Radar in Raid Report ing, Air Ministry 1950. 
Ministory no 44 bi j 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 
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PROGRAMMA 2015 VERENIGING VRIENDEN 
VAN HET AIRBORNE MUSEUM 
Vrijdag 20 februari: Social Evening 
19.00 - 22.00 uur: Bijeenkomst leden VVAM in het Airborne Museum met uitleg over luchtfoto's door 
l~obert Voskuil. Arc hief en depot geopend, boekend ienst aanwezig. Alleen voor leden. 

Zaterdag 21 maart: Jaarvergadering WAM in de Concertzaal in Oosterbeek 
14.00 - 1700 uur: Jaarvergadering met een aansluitende films. 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 Battlef ield tours Gron ingen. 

Woensdag 13 t/m zondag 17 mei: 
Battlefield tour Normandië "D-day en daarna ... "Vij fdaagse bustour naar de stranden van Normand ië o. l.v gidsen 
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 . 

Zondag 31 mei: Lezingen in het Airborne Museum door Ingrid D. Jacobs en Joost Roosendaal, schrijvers van de 
boeken: "Arnhem 40-45" en "De Bevrijding , Van Neepelt tot Wesel, 1944-1945". 

Zaterdag 30 mei: Belevingstour slag om Arnhem vanuit Duits perspectief 
Beleveningstour slag om Arnhem va naf Du its perspecti ef o.l.v. Ingrid Maan. 
Aanvang 13.30 uur vanaf het Airborne Museum in Oosterbeek. 

Zaterdag 4 juli: Battelfield tour "De Duitse Fallschirmjäger inzet in België, 10 mei 1940". 
08.30 - 19.00 uur: Bustour "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 deelname voor Nederlandse leden van de veren iging. 

Zaterdag 12 september: "in de voetsporen van de 1° Britse Airborne Divisie" 
9.30 - 17.00 uur: Bustour met wa ndelingen langs de voornaamste locaties van de Slag om Arnhem. 

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 Ardennen, 1944. 

Zaterdag 14 november: Lezing/filmmiddag 
Locat ie Concertzaa l, Oosterbeek. Programma wordt in de loop van 2015 bekend gemaakt. 
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