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Het Airborn e Museum op een zomerse dag. {Foto: collectie Airborne fvlusem)

..

IDEEEN EN PLANNEN VOOR DE TOEKOMST
VAN HET AIRBORNE MUSEUM ~HARTENSTEIN'
Op de themadag van de VVAM, die op 14 november
2015 werd gehoud en in de Concertzaal in Oosterbeek,
waren als speciale ga ste n uitgenodigd de directeur van
het Airborn e Mu seum, Sarah Thurlings, en de m edewerker Marketing & Sales, Natalie Rosenberg . Zij
gaven een presentatie over de aktiviteiten die in 20 15
in het Airborne Museum hadde n plaats gevonden en
ve rteld en over id eeën en plannen voor de toekomende
Jaren.
Een paar hoofdpunten uit hun presentatie.
1. leder j aar za l in het museum een grote thema -ten toon stelling worden gehouden. In 20 16 zu llen een aan tal bij zond ere personen !Britten, Polen Nederlanders
en Duitsers) en hun rol in de Slag om Arnhem centraal
staan. In de daarop volgende jaren zu llen exposit ies
worden gehouden ove r de Duitse kant van de Slag om

Arnhem, het Verzet en over de Polen
2. Naast deze grote tentoon stellin gen zullen regelm atig kleine expositi es worden georganiseerd , waarin
deel-onderwerpe n aa n bod komen. De expositi e 'De
gebroeders Kuik, Tieners in het Verzet' was daar een
voorbeeld van .
3. De steu n die de Veren iging Vrien den geeft aa n het
Airborn e Mu se um is zeer belangrij k. Daarb ij gaat het
niet alleen om f inancië le ondersteuning, maar ook om
overdracht van ge spec iali see rd e ken ni s van leden van
de VVAM aan de jonge staf van het m useum.
4. In een tijd waarin sub sidie s voor mu sea ste eds kleiner worden, zullen nieuwe aktiviteiten moeten word en
ontp loo id om meer pub li ek naar het mu se um te trekken . De 'Afteroon Tea· is daar ee n voorbeeld van.
➔
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Er zijn plannen om in Huize
Hartenstein ook aandacht te
besteden aan de geschiedenis
van de villa, die vroeger als
'buitenplaats' heeft gediend

M1•1·1 i11l o1n1.1li ov r boven staande onderwerpen vo lgt
111 d1 voly nd nummers van het Airborne Maga zin e.
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JAARVERGADERING VVAM OP 19 MAART A.S.
De 36° Algemene Lede nvergadering, tevens Jaarvergadering van de Vere ni ging Vri enden van het Airborne
Mu se um, zal worden gehouden op za terdag 19 maart
20 16 in de Concert zaa l, Ro ze nste eg 3 te Oosterbeek,
aa nvang 14.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Open ing
2. Notulen Algem ene Ledenvergad er ing
21 m aa rt 201 5
3. Algemeen Verslag 2015
4. Financ iee l Verslag 20 15
5. Begrot ing 2016
6. Verslag Kascommissie
7. Bestuursve rki ez ing
8. Be noem ing reservelid Kascomm iss ie
9. Rondvraag
10. Sluitin g

Ad 3 en 4: Het Algemeen Verslag, het Financiee l
Verslag en het Verslag van de Kascomm iss ie li gg en

ee n half uur voor de aanva ng van de vergad ering ter
inza ge bij de inga ng van de zaa l. U kunt het Alg em ee n
Verslag en het Fin anc ieel Verslag ook aa nvragen
door een m ail of ee n briefj e te sturen aan de WAM.
Ad 7: Dit j aar is aftred end: Frit s Mied ema. Hij ste lt zich
niet herki es baar. Het bestuur van de WAM stelt voor
als kand idaat Luuk Bui st uit Doorwerth .
Volg ens artikel 8 van de Statuten kunn en lede n t egenka ndid aten stellen. Een voordracht hi erto e dient
uit erlijk tien dagen voor de verg adering sc hriftel ij k bij
de sec retari s van de WAM te word en in ged iend. Dit
voorst el mo et zijn ond erteke nd door tenm inste tien
leden en bij het voorstel di ent een bere idverklaring van
de kandid aa t gevoegd zijn . De kandid aa t dient m ee rderj arig te zijn en lid te zijn van de veren igin g.
Na afloop va n de vergad ering is er ee n PAUZE.

AIRBORNE MUSEUM ONTVANGT MUNITIETROMMELS VAN DOOR DE DUITSERS GEBRUIKTE
RENAULT TANK
En ige tijd geleden werd en door de WAM - leden Hans
Timm erm an en David van Bugge nu m twee bijzond ere
Franse tromm elm aga zijn en gevo nde n langs de Van
Borsselenweg in Oo sterb ee k . De magazijn en kwame n
tevoorsc hijn tijd ens ee n zoe kto cht naar ee n stoffelijke
overschot van ee n vermi ste militair van de Slag om
Arnh em. Dit veldond erzoe k werd met to estemm ing
van Gemeente Ren kum uitgevoerd.
De gevonde n mag az ijn en zijn afkom st ig uit ee n van de
Fran se Renault Char- B2 tank s, die de Duitse rs in 1940
op het Fra nse leger hadd en buitgemaakt en die tij dens
de Slag om Arnhem aa n de westz ij de van de Per im eter
tege n de Britten werden ing ezet. Tijd ens de Slag om
Arnh em zat in het gebie d lang s de Van Borsse lenweg
in Ooste rb eek de "D• Compagnie van het Eerste Bata ljon van het Border Regiment, bestaande uit ongeveer
140 man, in gedee ld in drie pelotons. Hun hoofdkwarti er bevo nd zich in de grote . witte bo erderij aa n deze
weg, waarin teve ns ee n gewo nd en post was gevestigd.
De "D • Compag ni e besc hikte over twee 6-po nd er anti tankkanonn en.

anti- tankkanonnen te draa ien in de richti ng van de
nadere nd e vijand . m aa r ze werde n uitg esc hakeld door
het mitrailleurvuur van de Du it se tank . De Bri tse Lance
Corpora / Bill Beek vi el de tank vervolgens aan door
met ee n Bren-gun vanuit de heup op de tank te sch ieten . Vlak daarachter kwa m so ldaat Parker, die same n
m et ee n and ere so ld aat ee n PIAT-bom afsc hoot. Deze
bom veroorzaakte ee n li chte beschadiging. De tank
bleef maar naderen en werd uiteind elijk uitgeschakeld
door het and ere 6-ponder anti - tank kanon, dat inmid dels door and ere mi li tairen ge hee l was ged raa id en op
zeer korte afstand van de Char- B2 tank stond .
Vrijwe l alle patro nen in de twee onlang s gevonden ma gazijnen zijn geëxplodeerd . Dit is veroorzaakt doordat
de tank uiteindelij k is getroffen is door Britse antitankgranaten en vervolgen s is uitgebrand. In de gevonden
trommels zate n 101 ontp lofte patro nen met ee n ka liber van 7,5 mm. geschikt voo r de Fra nse Chatellerault
M3 1 (Mle31 } mitrailleur. Ee n tro mm el kan in totaa l 150
van deze patro nen bevatten. Er werden drie soo rt en
m uniti e gebruikt om deze tromm els m ee te vu llen. Dit
waren een norm ale patroon, ee n pantse r doorbore nde
patroon en een li chtspoor patroo n. Deze zate n in secti es van drie in de tromm el. De beid e tromm elmagazij nen zijn met toestemm ing van de vera ntwoorde lijke
autorite ite n overgedragen aan het Airborne Mu se um,
waar zij zo goed mogelijk zijn sc hoongemaakt en
geconserveerd.
(Roland Boekhorst, medewerker Airborne Museum}

Het programma voor na de pa uze wordt lat er bekend
gema akt op de website va n de WAM en via ee n
Airborn e Newsfla sh.

►
~SOCIAL EVENING' OP 12 FEBRUARI
Zoa ls op het Jaa rprogramma van de WAM staat verm eld, za l er op 12 februar i 2016 w ee r ee n ·social Evening·
plaats vind en in het Air borne Mu se um . Bij het ter per se gaa n va n dit numm er va n het Airborn e Magaz ine wa s
het prog ramm a nog ni et ge hee l beken d. Daaro m zal dit word en beke nd gemaa kt door m idd el van ee n News
Flas h en op de website van de WAM.

4
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De c/001 de Dwlsers bij de Van Bot sselenweg m Oosterbeek mgezelle
Char B tank. gefotografee1d nadat deze door de Brillen met een 6 pon
dei kanon was wtgeschakeld. /Foto : PK Kriegsberichter Rutkowski,
collectie Airborne fvluseum/

Op 21 se ptem ber 1944 deden de Duitse rs ee n aa nval
op de wes tzij de va n de perim eter. Zij werde n daarbij
ond ersteund door ee n ee ntal Franse Char-B2 tanks
van de Panzer Kompanie 223. di e waren omgebouwd
tot vlammenwerper. Een Char-B2 tank viel aan via
de landweg , die ter hoogte van de witte boerderij op
de Van Borsselenweg uitkomt. De tank sc hoot met
de mitra illeur Chatellerault M31 op de pos ities va n
de Br itten bij de boe rd erij . Di e trac htten één van hun

•

[en van de twee m ?0 15 gevonden trommelmagazijnen van de r1anse
Cha lellerau/1 fv/31 /fvlle31/ mtlra1//eur wt de Char B tank. De mun1/1e 1s m
hel magazijn ontploft. /Foto: Roland Boekhorsl/
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PECIALE -HARTENSTEIN WIJNEN' VERKRIJGBAAR
/\11o11l'111 •, 111 d1 • 111 cl1 w 111k l v n h t Airb orne Museum
dl' 11q1 •11,1i11,1t11 , '/\111>01 ,w w ijn ' v rkrij gbaar. Sind s ko rt
11111111111 111111111 IWI '<' '• P . i l ' Hart enst ein w ijn en· te
11111p V1 ,11 111II w Ip1 pI oc'v I ij Lijn
n wit te Sa uvignon
/l/,1111 11111 11'11 1tH I<' (, ,ib rn l Sc1 uvignon geselecteerd.
111 1111p1 l<W,il 1l <• 1l•,wijn n om ze lf te serve ren of om

weg te geven. De 'Hartenstein Rouge· en de 'H arte nstei n Blanc· kosten per fles 9,95 euro bij het Air born e
Mu se um .
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-AFTERNOON TEA' IN HET AIRBORNE MUSEUM
BLIJKT GROOT SUCCES

(Nathalie Rosenberg, Marketing & Sales)

)-

KAARSEN BIJ DE GRAVEN OP DE AIRBORNE
B RAAFPLAATS IN OOSTERBEEK
ind 1991 is het ee n tradi tie dat burgers [vooral sc hoo lk ind eren ) op Kerstavon d bij alle, bijna 1400 graven
p de Ca nadese Be graafplaats in Holten kaarse n te plaatse n. Dit is ee n ind ru kwe kkende en ontroerende
m ni r om de gesneuveld en te herd enken in de donkerste per iode van het j aar.
Op initi at ief va n Roland Boe khorst , m edewerker van het Airborn e Museum , is deze trad itie onlangs ove r genomen en zijn in de avond van 24 december 201 5 enke le hond erde n kaarsen gep laatst bij graven op de
Airborne Begraa fplaats in Oosterbeek. Ongeveer tweehonderd belang ste llenden namen hi eraan deel.
Op 24 december 201 6 za l worden getracht om bij alle ca. 1700 graven op de Airborne Begraafp laats
kaarsen te zette n.

)-

BIJZONDERE SCHENKING UIT DUITSLAND

•

Onlangs kreeg het Ai r born e Muse um ee n Br its
tropentenue, dat gedragen is door een Luftwaffe
m ilitair bij het Duitse Afrika Korps. De vader van
de sche nker had dit tenu e in bez it. Het was oorspronkelijk afkom st ig van ee n Duitse militair, die
fotograaf was geweest op een van de vliegvelden in Noord -Afrik a, waar hij pro pagandafoto's
moest m ake n. Waa rsc hijnlijk behoord e hij echter ni et bij ee n van de off iciële Duitse Propaganda

De eerste Afternoon Tea· d,e op 27september2015
werd gehouden in het Airbor ne Museum.
{Foto: berrydereusfotografie.nl/

Op 27 se ptem ber 20 15 vo nd in het Ai r born e Muse um
de eerst e 'Afternoo n Tea · plaats. Dit in it iat ief van direkte u r Sara h Thurli ng s blij kt een doorslaa nd succes.
Niet alleen deze ee rst e kee r zat de zaa l gehee l vo l,
m aar ook de da aro p vo lgende data w aren direct vo lge-

Kompanieën.
Op het tenu e zitten de origine le emblem en van
het Afrika Korps en een armband met Kriegsberichter er op [zie afbee ld ing).
Er wordt verteld dat de drager later als een van
de Kriegsberichters bij Arnhem heeft gewerkt,
m aa r dat is ni et meer met zeke rh eid te ac hterhalen, m ede omdat de naa m van de m an ni et
beke nd is. De armb and is zee r zeldzaam en
komt voor zove r bekend niet voor in de bekend e
emb lem enbo eken. In 20 11 is ee n derg elijke
armban d, m aar zo nder de blauwe driehoek,
tegen ee n hoog bedrag verkocht op ee n veiling in
Enge land .

·►

-

811/s 1,opentcnuc. dal gedragen is door een Luftwaffc m,l,tair
bij hel Ou,tse l\f11/w Korps. mei op de mouw een ·K, ,egsber ,ch
Ier· iJrrnb,1nc/. {Foto: Wyb o Boersma/

(Wybo Boersma)

·►
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bo ekt. Het m use um gaat daa rom ook in 2016 door m et
het m aa nde lij ks organi se ren van de 'Afternoon Tea·.
Wilt u ee n keer dee lnem en, nee mt u dan kon takt op
m et het m use um of raadp leeg t u de webs it e.
{Natalie Rosenberg, Marketing & Sales)

-ARNHEM BRIDGE, TARGET MIKE ONE'
Het ni euwste boek van uitg everij Sigmond Pu bli shin g
heet 'Arnhem Bri dg e, Target Mike On e· De publica ti e
vond plaats in se ptember 201 5 en vie l sa me n m et de
77s t• herd enking van de Slag om Arn hem . Het boek
w erd gesc hreven door David Tru esda le in samenw erking m et Martijn Cornelissen en Bob Gerritsen en
behandelt de gesch iede ni s van de 1•1 Airlanding Light
Regiment RA gedurende zijn korte bestaan tijd ens de
Tweede Wereldoorlog. Beschreven worden de oprich-

t ing va n de ee nheid, hu n act ies in Noord Afr ika en Italië en hun in zet tij dens de Slag om Arnh em in se pt em ber 1944. Dit hoofdstuk is het m eest uitg ebreid. Zoa ls
u kun t verwac hten van ee n boek dat w erd uitg egeve n
bij Sigmond Publi shing, is het ee n uitg ave di e zowe l
qua inhoud als qua vormg eving van hog e kwaliteit is.
Het formaat is hetz elfd e als de eerde r bij Sigmond
Publi shing verschenen boeken over Britse ee nh eden
die bij Arnhem vochten. Het bo ek telt m eer dan 20 0
➔
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illu strat ies en achterin zit ee n uitvouwbare lu chtfoto
van het gebied rond de Oude Kerk in Oosterbeek,
waarop de pos ities van de versch illende kanonne n
is aangegeven. Dit ove rzicht is erg handig. Het boek,
waarva n dui ze nd exemp laren zij n gebru kt, is ee n
waardevo lle bijdrage aa n de gesch iedsc hrijving ove r
de Slag om Arnh em. Zeer aa nbevo lenl
'Arnhem Brid ge, Target Mike One· telt 282 pagina's
en meer dan 20 0 fo to·s, afdru kke n van doc um enten,
kaarte n en lu chtfoto 's.

Het ISBN nummer is: 978- 90 -8 12703-6- 6. De prij s
bedraagt in Nederland€ 37.50 en in het Veren igd Koninkrijk f 30.00 . Het boek is in Nederland verkrijgbaar
in het Airborne Museum 'Hartenstein' en bij boekhand el Meij er & Siegers in Oosterbeek. Het kan ook
rec htstreeks beste ld worde n bij de uitgever door ee n
mail te st uren aa n robert.sigmond@planet.nl. In het
Vereni gd Koninkrij k is het boek o.a. verkrijgbaar bij de
vertegenwoordiger van de VVAM [mail adres :
niall.cherry@baesystems.com). (Niall Cherry}

►
DAGBOEK VAN ANJE VAN MAANEN GEEFT INDRINGEND
BEELD VAN DE OORLOGSDAGEN IN OOSTERBEEK

-

7? scplcmbe, ?07 5. An1e Brummelkamp-van Maanen bel<IJkl samen mei dne 1eugd1ge
fam1/1clcdcn hel eerste exemplaar van haar ZOJUISI gepresenleerde dagboek.
(Folo: berrydereusfotografie.nl/

Het onlangs verschenen boekje "Noodhospitaal De Tafelberg, Dagboek
Oosterbeek 17-25 september 1944", dat werd geschreven door Anj e van
Maanen, is zeer goed ontvangen, zowe l bij Nederlandse lezers als bij
Engelsta li ge be langstellenden. De tekst van het bo ekje werd al kort na
de het einde van de Slag om Arnhem geschreve n door de toe nl 7-jarige
Anj e van Maa nen, dochter van do kter G.H.O. van Maa nen in Oo sterb ek.
Die was huisarts en woo nde met zijn gezin in een grote vi lla aa n de
Pietersbergseweg, vlak ac hter Hotel Schoonoord. Al vrij snel na het beg in
van de Britse luchtland in gen, vertrok dokter va n Maanen naar hotel De
Tafelberg, dat was ingericht als noodhosp itaal. Anje bleef met de re st van
de familie achter in het ouderlij k huis, totdat op 22 sept mber een groep
Britse parac hu t isten [van de 21 st Independent Parachute Company) de grote
villa als een vesting wi llen inrichten. De fam ili e bes loot n ar d Taf lb rg
te gaan en maakte de rest van de Slag om Arnhem, die dan 'de Sl gom

Oosterbeek' is geworden , daar
mee.
Anje besc hrijft de negen dagen
strijd met vee l oog voor detail.
Voora l voor lezers die Oosterbeek
kennen, zijn de besc hreven situ at ies en de name n van persone n en
plaatse n zeer herkenbaar.
Hoewel het nooit de bedoe ling van
Anj e is geweest om haa r dagbo ek
te publicere n, heeft zij daar op
aan dring en van haar fami li e na 71
j aa r toc h m ee ing estem d. Er is bij
de uitgave gebru ik gemaa kt van de
letterlijke tekst uit 1944 en er zijn
dus geen aanvulling en of noten
toegevoegd. Wel zijn er ee n aanta l
foto·s en een plattegrond va n Oosterbeek opgenomen.
De presentatie van het bo ekj e vond
plaats op 12 se ptember 2015 in het
Airborn e Mu se um. De nu 88-jarige
Anje Brummelkamp-van Ma anen
mocht onder grote belangstelling
van haar fam ili e het eerste exemplaar in ontvangst nemen.
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NIEUW ONDERZOEK VAN DILIP SARKER
Onlangs hadd en wij in het airbo rn e mu se um ee n
ontmoeting m et Mr. Dilip Sarke r MBE, een van onze
leden uit het Verenigd Koninkrijk . Mr. Di lip Sarker is
bez ig met de voorbereidingen voor het sc hr ijven van
ee n boek met verhalen ove r bij Arn hem ges neuvelde
m ilitairen. Di li p is altijd zee r onder de ind ruk geweest van verh alen over de lotgeva llen van so ldaten
die omkwamen tijdens oo rlog so msta nd igheden en
het lee d en verdriet dat het verlies betekent voor de
nabestaanden. Na zijn bezoek aan Oosterbeek schreef
Dilip Sarker ons:" Wat ik wil doen is het vertellen van
de verhalen over ee n aa ntal mannen di e begraven zijn
in Oosterb eek. Ik w il ze met behulp van her inneringen van m ense n di e hen gekend hebben , en aa n de
ha nd van persoonl ijke documenten en foto ·s als het
ware weer tot leve n wekke n". Dili p heeft ee rd er ee n
derge lij k boek geschreven ove r bemann igsleden di e
omkwamen bij het zinken va n het Britse slagsc hip
Royal Oak, dat in 14 oktober 1939 in Sca pa Flow werd
getorpedeerd door de Duitse onderzeeboot U-47. Dat
boek 'Hearts of Dak: The Human Tragedy of HMS Royal
Dak', dat werd gepubliceerd in 20 10, is o.a. gebru ikt
om meer bekendheid te geven aan de War Widows
Association. Met zijn andere pub licat ies, zoa ls die over
de Battle of Britain, heeft hij getracht het RAF Bene-

volent Fund, de Battle of Britain Fighter Association en
de Battle of Britain Memorial Trust te promoten. Verder
sc hreef hij on s: "In m ijn nieuwe boek wi l ik zowel het
Airborn e Muse um in Oosterbee k als het werk van de
Commonwealth War Graves Commission extra aa nda cht
geven. Ook is het is erg belangrij k om de ro l va n de
'blo em enkinderen· te besc hrijven , evena ls de nauwe
band di e er sind s se ptember 1944 bestaat tussen de
bevolk ing van het gebied rond Arnhem en de Airbornes. Ik wil benadrukken dat een oorlog in de eerste
plaats wordt gekenmerkt door 'het lijd en van m ense n·
en ni et door 'g lori euze overwinn ingen·. Daaro m w il ik
naast de verlieze n di e de Britten, de Po len en de Nederland ers leden, ook sc hr ijven over Du itse gesneuvelden".
Di lip Sarkar zo u graag in kontakt w illen kom en m et
m ense n die over voor hem relevante inform ati e en/of
materiaal besc hikken. De kontaktgegevens van Dili p
Sarkar MBE FRHistS BA[Hons) zijn : telefoon in de UK:
Office: 01 905 420441 & Mobile: 07971 677638, E-ma il:
dilipsarkarbe@yahoo.co.uk.
Zie ook zijn website: http://www.dilipsarkarmbe.co.uk

(redactie}

►
DVD ~~TIEN DAGEN IN SEPTEMBER 44"
4

"Nood hosp itaal De Tafelberg" werd
ui tgegeven bij 'Kontrast· in Oosterbeek. De prij s van deze fraai vorm
gegeven uitgave bedraagt€ 16.95.
Het boekje is uiteraa rd verkrij gbaar
bij het Airb orn e Mu se um.

Een aa ntal jare n geleden ontmoette de journ aliste
Maaike Kuyvenhoven tijdens de herd enk in g van de
Slag om Arnhem de Britse veteraan Dou glas Charlton.
Maa ike raakte zo onder de ind ruk van de aangrijpend e
man ier waarop Doug las verte lde over zij n erva ringen
tijd ens de se ptemb erd age n van 1944, dat zij bes loot
om ee n f ilm isc h portret va n hem te maken. Sa men
met documenta iremaker Jan- Cees ter Brugg e filmd e
ze Douglas tijdens zijn jaarlijk se bezoe ken aa n Nder land op de verschillende lokat ies waar zijn verhaal zich
afspeelt , zoa ls op de landin gsterrein en, op Ond erlangs
in Arn hem en in Oosterbeek. Ook zochte n ze hem op in
Eng eland . Vele uren filmm ateriaa l werden bij de mon tage uite ind elij k teruggebracht tot 58 minuten. Om
de produ cti e van een DVD te kunn en financiere n werd
door de makers ee n crowdfunding actie opgezet en die
brac ht het benod igd b drag bijeen. De fi lm kwam uit
in se ptem ber 2015 .

De Engelsta li ge editie is getiteld
'Tafelberg Fie ld Ho spital·. Niall
Cherry, de vertegenwoord iger van
de VVAM in het Verenigd Kon inkrijk
heeft exemp lare n in voorraad.
(Robert Voskui/}

Do uglas Charllon b h ord bij de R-co mpagnie [o nd er
beve l van Major Tim thy) van h t erste Parachutisten
Bata lj on, dat op 17 pt mb r 1944 landde bij Renkum. Na de opm r , w rbij , l v l verli ze n worden
gelede n, komend 1 1111 . n ,, n ir h t w stelijk d el
van Arn hem. Op 19 s pl m l I pi be rl h l b l ljon

via Onderlangs de verkeersbrug te bereiken, waar
het Tweede Parac huti ste n Bataljon van Frost sind s de
avo nd van de 17e septem ber is ing es loten. De aanval
wordt ee n totale mi slukking. Charlton wordt krijg sgevang en gemaakt, maar hij weet te ontsnap pen, nadat
hij m et to estemm ing van de Du itsers ee n gewo nd e
collega naar het St Elisa bet h Gasthuis heeft gebracht.
Hij slaag t er in om Oosterb ee k te bereiken , waar hij
wordt ing ezet in het gebied rond de Oude Kerk, dat
wordt verded igd door de 'Lonsda le Force·. Hij neemt
o.a. deel aa n de gevechten bij de wasserij van Van
Hofwege n en bij de smederij van Breman. Aan het ein d
van de slag behoort hij tot de laatste n die in de nac ht
van 25 op 26 september de rivier weten over te steken.
Het bij zon dere van het verhaa l is de unieke mani er
waarop Charlton de st rij d weet te besc hr ijven. Het
gaat daarbij ni et om ee n zake l ij k m ilitair verslag of om
geromantiseerde glorieverha len, maa r om de emoti es
van ee n ·eenvoud ige· so ldaat, tijdens de vaak gruwelijke situaties waarin hij terecht komt. Douglas kan
zijn herinneringen als geen ander verwoorden, mede
door zijn uitstekende ge heuge n en zijn typisch Britse
humor.
➔

8

9

·►

, . . AIRBORNE MAGAZIN E - SE l0 TE MBER / DECEMBER 2015

AIRBORNE MAGAZINE - SEPTEMBER/ DECEMBER 201 5

Om bepa lde situat ies en igsz in s in hun hi storisc h
v rb nd l plaa tse n, vroegen de ma kers aan Robert
Voskui l om in de film op bepaalde mom enten wat
xlra uilleg t geve n.

so ld aat". De DVD is voorzien van Nederland se ondertitels. Er is ook ee n Engelstalige DVD uitg ebrac ht,
waarin de Nederland se stukken tekst in het Engels
zijn ondert iteld.

uitgebreid aandac ht aan gegeven aa n het onderwerp , hetg ee n
resu lteerde in veel ex tra mu seumbezoek.

Hel as hee ft Doug las de uiteind elij ke res ultaat ze lf
ni et m ee r kunn en zien. Hij overleed in oktober 2013.
De makers zien de film als ee n eerbetoon aa n hem en
aa n zijn kam era den.
De titel van de DVD over Douglas Charlton luidt: " 10
dagen in sep tember '44, ee n documentaire over
de Slag om Arnhem door de ogen van ee n Engelse

In Nederland is de DVD o.a. te koop bij het Airborn e Mu se um en bij de lokale boekhand els. Hij kan
ook worden besteld door ee n ma il te sturen aa n:
info@maaikekuyvenhoven.nl (zie ook de face book
pagina:1 0dage nin se ptem ber441. In het Verenigd Ko ninkr ij k is de DVD o.a. verkrijgb aar bij Niall Cherry.
[Ben Ko/ster}

Bij de tentoonstelling, die nog loop t
tot 31 januari 20 16, is ee n brochure
uitg egeve n, getiteld "Gebroeders
Ku ik '44, Ti ene rs in het Verzet".
Deze werd samengesteld door Tim
Streefk erk, histori sc h onderzoeker
bij het Airborn e Museum . De kosten voor deze uitgave zijn geheel
betaa ld door de Vere niging Vr ienden. De brochu re is nog verkrij gbaar in de wi nke l van het mu se um .

,..

ZEER VEEL BELANGSTELLING VOOR
DE TENTOONSTELLING OVER DE GEBROEDERS KUIK
Na de opening van de expos,lle over de
Gebroeders Kuik bekijken burgemeester
Jean Paul Gebben van Renkum en Els Kw k
de ob1ecten in een van de vitrines.
{Foto : berrydereusfotografie.nl/

In het vorige num mer van het Airborne Magaz in e maakten wij m eldin g
van de tentoonste lling ··Gebroeders Ku ik '44, Ti eners in het Verze t" in het
Airborne Mu se um . Deze kle in e expos iti e, di e werd gehouden in de Hall of
Fam e van het Airborne Museum, hee ft niet allee n veel bezoe kers getrokke n, maar ook verrassend veel publiciteit opge leve rd .

off icier Fri edrich Enkelstroth
werde n doodg esc hoten op de Ro se nd ae lsc he Go lfclub in Arnh em .
Els Kuik heeft het hele archi ef over
de moord op Bert en Hans en de
na slee p daarva n overged rage n aan
het Airborne Mu seum, waardoo r
deze tentoonste lling mogelijk werd .
De beke nd e historicus en j ourna li st Ad van Liempt sprak t ijd ens
de ope nin g uitg ebre id over de rol
van j eugd ige Nederlanders in het
Verzet tege n de Duitse bezetting in
de periode 1940- 1945. Aan di e rol
is tot nog toe nauwelijk s aan dac ht
besteed, hoewe l steeds meer blijkt
dat die veel belangrijker is geweest
dan de m eeste mense n weten. En
dat geldt ook voor hun in zet tijden s
de gealliee rd e 'bevrij dingsoperti es·
in 1944/1945. In de toekome nde
jaren za l er daa rom, o.a. door het
"N ederlands Instituut voor Oorlog s Docum entati e en Holoca ust
Stud ies· in Amsterdam, verder
onderzoek naar worden gedaan.

Bij de openi ng op 1 oktober 20 15 spra k o.a. m evrouw Els Kuik ui t Oosterbeek. Zij is de w eduwe van Wobke Kuik, de jong ste zoon van famili e Kuik
en bro er van Bert en Hans, di e op 3 november 1944 do or de SD ond er-

In de dage n na de opening werd er
op de te levisie (o.a. het NOS Journa al 11. op de radio, en in kranten

Overigens kreeg de ex po sitie nog
ee n bij zonder vervo lg. Het best uu r
van de Rosendae lsc he Golfclub ga f
toestemmm in g voor het plaatsen
van ee n plaquette bij de boom
waa rnaa st beide j ongens op 3 no vember 1944 waren doodgescho ten , midd en op het golfterrein. Op
dinsdagm iddag 3 november 201 5,
exact 71 j aar na dato, werd deze
pla qu ette ont huld door Els Kuik,
tijd ens ee n ee nvo udi ge , maar ont -

...

Op deze plek werden

HANS KUIK 18 jaar

en

BERT KUIK 19 jaar
t

lldrechte\ijk gefusllleerd door de
Ou,tse S1cherheits dienst op
3 november 1944

De eenvoudige plaquel/e op de boom op de Roscndaelsche Golfclub. waarnaast op 3 november
191,4 Be, t en /-lans Kwk werden doodgeschoten. De onthull111g van dit gedenkteken vond plaa ts op
3 novcmbc, 2075. {Foto : Frank Versteegh)

roerende bij eenkomst in het bij zijn van een grote groep belangstellenden.
Voor Els ging hi ermee ee n lang gekoesterde wens in vervu llin g. De be id e
bro ers zullen niet worden vergeten.

[Robert Voskuil/

MINISTORY 123: EEN VOORBEELD VAN
GEDETAILLEERD HISTORISCH ONDERZOEK
Onlangs ontvin gen wij va n ons lid Scott Reve ll ui t
Australi ë een ve rh aa l over de Du itse ge neraal Kussin, di e op de ee rste dag van de Slag om Arnhem
bij Oosterbeek werd gedood. Scott Reve ll heeft een
mi litaire achtergrond en is reserve offic ier in het
Australische leger. Hij is altijd zeer ge1nteresseerd
geweest in de geschiedenis van de Slag om Arnhem
en in het bijzonder in de in zet van de Duitse ee nh eden.
Bij zijn onderzoeksprojeclen naar de Duitse kant van
de Slag om Arnh em gaal hij zeer grondig te werk en
hij geldt als ee n ec hte spec iali st in dit onderwerp. Hij
werkt nauw sa m en met ee n aa ntal amateur hi sto ri ci in
Nederland en het Vere ni gd Koninkrijk en sa m en met
hen heeft een aa ntal bo k n geschr ven, waaronder:
'Re take Arnhem Bridge : An lllustr ted History of t he
Kampfgruppe Knausl Sep tember to October 1944
(2010) ', 'Arnhem, a Few Vit l Hours: The SS - Panzergrenadier-Ausbildungs und Ers tz- Batai llon 16 at the
Battle of Arnhem, September 1944' 12013) en 'A Piece
of Coloured Ribbon, an in ight inlo G rman Award
Winners at the Battle of Arnhem· 120151.

Dit verhaal gaat over een
voorval op de eerste dag van de
Slag om Arnhem: de beschieting
van Generaal Kussins auto door
mannen van het 3e Britse
Parachutisten Bataljon.

Omdat de lengte van het door Scott Reve ll ingestuurde
verhaal over Kussin te groot is voor één nummer, heb ben we het artikel in tweeën verdeeld. Het tweede deel
wordt gep laatst in volgende nummer van het Airborne
Magazine.

[redactie}
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MINISTORY 123
DE DOOD VAN EEN DUITSE GENERAAL
TIJD ENS DE SLAG OM ARNHEM (DEEL 1)
olt Rcvell
Dit verhaal is opgedragen aa n de nagedachtenis
van Bart Leyte.
Op 17 se ptember 1944 landde westelijk van Arnh em
het ee rste dee l van de Ee rste Bri tse Airborn e Divisie. De verwac htin gen ware n hoog gespa nn en wa nt
bij de briefings in Enge lan d gin g me n er van uit dat
er sprake zou zij n va n ge rin ge Duitse tege nsta nd en
da t bovendi en het grondlege r va n het 30st • Corps de
Bri tse lu chtlan din gst roe pen zou bereiken al voord at
de 3° lift zou zijn gearrivee rd . Het plan voor de Eerste
Britse Airb orn e Divisie hield in dat de Eerste Para chu ti sten Bri gade naar Arnh em m oest opru kken via dr ie
versc hillend e ro utes en dat het 1st Airborn e Reconnais sa nce Squadron met grote snelh eid voo r hen uit zo u
r ij den naar de Arn hem se verk ee rsbrug , om di e in te
nemen . Zoa ls beke nd verli epen de zaken ni et volge ns
plan en du ize nde n airborne soldaten kwa m en terec ht
in een negen dage n dure nd e st rijd met Duitse t roe pen
in en bij Arnh em .
Dit korte verhaa l gaat ove r ee n spec iaa l vo orva l, da t
plaa ts von d op de ee rste dag van de Slag om Arn hem:
de beru chte beschi etin g van Generaa l Ku ss in s auto
door ma nn en van het 3° Br itse Parachuti sten Bataljon .
Het art ikel ge eft enige ac htergro nd informatie over
Kuss in, een verslag van het voorval en het definiti eve
res ultaat van het onderzoek naar het exacte aa ntal
Duitse inzittenden va n de auto, op het mom ent dat die
in de hi nderlaa g ree d.

Feldkommandantu r 642
Genera /maj or Fried r ich
Kuss in was beg in se ptem ber 1943 aa ng ew eze n als
com man dant va n Feldkom mandantur 642 {FK 642}.
De in 1895 gebore n Ku ss in
wa s een vete raa n van de
, Eerste Wereld oo rlog en
had tijd ens de landin gen
1
in Norm andië en aa n het
Oostfro nt ee n aa ntal bevelsposten be klee d.
CencrnlmiJJOr r ncdnch Kussm.
In Apri l 1943 wa s hij , na
,n Seplem/Jc, 191,4 commandiJn/
zijn pro mot ie to t generaal,
van I elclkommandiJn/u, FK 642.
overg eplaatst naar de
(Foto: co/lee /ie Sealt Reveil/
Fuhrer Reserve. Vervolge ns
had hij gewac ht tot hij ee n
ni euwe po sit ie kreeg en die werd in septe mb er 1943
het bevel over FK 642, waarvan het hoofdkwarti er wa s
gevest igd in Arnh em .

zo snel mog el ijk na ar Arnh em op te rukken. Allee n als
er sprake was van se r ieuze Du itse tegensta nd mo este n de Britten het gevec ht aa n gaa n, and ers moesten
zij ee n omtrekkende bew egin g maken.

In ver sc hi llende, ee rder versc henen publi cat ies wo rd t
Ku ss in fout ief aa ng eduid als ·s tadscom mand ant van
Arn hem· . In werkel ijkh eid was hij commandant van het
gebied dat werd aa ng edu id als 642, waa r oo k de stad
Arn hem dee l van ui tmaakte. De gro otte van FK 642,
vanu it pe rso nee l oog punt gez ien, was relatief klein .
Zo 'n organi sa ti e bestond, volg ens de officiële re gels
[KStN 2201) gewoo nlij k uit : 7 off iciere n, 3 ambte naren,
21 ond eroff iciere n en 12 soldaten.
Soms w aren aa n deze adm in istrati eve bevelsorgani sat ies veiligh eids- of po l it ieee nh eden toegevoegd.
Dat was nodig wann ee r de veiligheidss itu atie dat
nood zakel ij k maakte . Dit was voora l het geval aa n het
Oostfro nt, wa nn eer er tegen part isa nen moest w orden
opgetreden. Het doe l van de Feldkommandanturwa s
het ve ili g stellen va n bevoo rradin gsroutes, depots,
verkeersro utes , besc herming van vitale goederen en
beve ili gin g va n het ac hterland. Indi en daarvoor gee n
t ro epen wa ren aa ngew eze n, kon de staf va n de Feldkommandantur daa rvoor lokaa l mann en re krutere n.
In somm ige pu bli cat ies word t gesc hreven dat de FK
642 mogelij k besc hikte over ee n of twee ve il igh eidspeloto ns, die op 17 se pte mb er 1944 de Arnh em se
brug bewaa kten. Tot nu to e zij n daa rover ec hter geen
offi ciële ra ppo rt en gevond en, di e dit zo ud en kunn en
bevest igen of tege nspreken.

17 septem ber 1944
Het 3° Pa rac hutisten Batalj on ond er bevel van Luitenant Kolon el Fitch, moest sa men met ee n Troop van
6- pond er antitank kanon nen van ee n airlanding antitank battery, ee n sec ti e m edisc he tro epen van 76 Parachute Field Ambulance en ongevee r de helft va n C Troop
van 1st Parachute Squadron RE, vi a de Utrec htseweg [de
m iddelste opm arsro ute m et de co denaa m Tiger ·J naa r
Arn hem oprukke n om het 2° Parac hu tisten Ba talj on te
helpe n m et het verovere n en in hand en houde n van de
verkeersbrug.
Om ongeveer 17.00 uu r ont moetten de voo r ste troe pen
van het 3° Batalj on li chte tegensta nd in de om geving
van Ki evi tsdel. De Du itse rs di e hi er zate n behoord en
tot de voo r posten, di e daa r w are n gevesti gd door het
SS-Panzergrenadier Ausbildungs und Ersa tz Bataillon 16,
ond er bevel va n SS-Sturmbann fuhrer Sepp Krafft. Deze
voo rp osten moeste n Krafft s bataljon waa rschuwen
wa nne er er vij ande lijke tro epen in aa ntoc ht waren .
Nadat deze voorposte n vuur konta kt hadd en ge had
met de Britten, trokke n ze zich snel te rug naar hun
hoo fdve rd ed igin gsli ni e. De voorste ee nh ede n van het
3° Britse Bata lj on Parac hutisten hadd en de opd rac ht
➔
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Terwij l Krafft zich concentree rd e op de vij andel ijke
tro epe nbewegingen w estelij k en zuidwe stel ijk van zij n
posit ie, arr ivee rde er va nuit zuid elij ke ri chting tot zij n
ver rass ing plotse lin g ee n Citro en 11CV Traction Avant
stafauto. Het vo ert uig stopte op het terrein van Hotel
Wo lf heze. Ui t de auto stapte generaa l Kuss in, di e SS
Sturmbannfuhrer Krafft beg ro ette . Volg ens Kraffts rappo rt gaf de generaa l hem de m eest rece nte inform ati e
ove r de gea lliee rd e landing en en brac ht hem op de
hoogte van het feit dat het alge m ene bevel over het
ge bi ed nu de veran tw oo rd elijh eid was va n het 2" 55
Panzer Korps. Vervo lgens deed Kuss in ee n bero ep op
Krafft s bataljon om max imaa l uith oudin gver m ogen te
to nen, waa rn a hij zich geree d maa kt om via dezelfde
ro ute als hij gekom en was, teru g te keren.
Kra fft maa kte zich zorg en over de generaa l, gez ien de
rapporten die hij had ontvang en over zuid elijk van zijn
pos iti e operere nd e vij and elijke ee nh eden. Generaa l
Kuss in verze kerd e hem ec hter, dat hij éé n van Krafft s
bewak in gsposten langs de weg Arnh em-Wage nin ge n
had bezocht en dat daa r alles veili g was. Ond anks het
feit dat Kra fft nog ee n laatste tege nwerpi ng maakte ,
gebasee rd op de nieuwste rappo r ten, en daa rom
voorstelde een andere ro ute te nem en, li et de generaa l
zich ni et afsc hrikken. Vol ong elo of za g Krafft de Citroe n stafauto m et generaa l Ku ss in en zijn passag iers
wegrijd en in zuidel ij ke richting , naa r de plaa ts waa r de
Wolfh eze rweg uitkomt op de Utrec htseweg .

de de eerste twee uur schoten we goed op als verkenn ers
voor de hoofdgro ep. Toen we de verdedigings linie van
Krafft oostelijk van Wolfh eze bereikten, verscheen er
bij een wegafslag plotseling een Duitse Citroen s tafauto
tusse n de posities van het peloton. Onze eenheid opende
het vuur met gewer en en stenguns, waarb ij alle inzittenden werden gedood. Er werd zo intensief gevuurd dat
zowel de auto als de inzittenden werden doorzee fd m et
kogels. Het schieten stopte pas nadat Cleminson daartoe
het bevel had gegeven. Dit voorval vormde voor het de
mannen van het peloton een enorm e opsteker. Clemin son ontdekte pas na de oorlog da t zijn mannen generaal
Friedrich Kussin hadden gedood, die na een bezoek aan
Krafft zo onversta ndig was geweest te besluiten terug te
keren naar zijn hoofdkwartier in Arnh em. ..

Vastgelegd op foto en film
Het res ultaat van deze hind erlaag w erd late r op bee ld
vastge legd. Se rg ea nt Denn is Sm ith en Se rgea nt
Gordo n Walker van No.5 AFPU [Army Film and Ph oto graphic Unit ) namen drie fot o's en wat f ilmb ee lde n van
de doo rzee fde auto. Di e stond, toe n Sm ith en Walker
later arri veerde n, nog steed s mid den op de weg bij de
afslag va n de Wolfheze rweg , met de gesneuvelde inzit tenden er nog in . Terwijl Sm ith aa n de passag ierskant
van de auto stond nam zijn ee rste foto [Smi t h, Foto
1 - f ilm 2, fo to 4) van ge neraa l Ku ss in , di e in zij n stoe l
versc hillend e keren was geraa kt. Op deze lfd e foto is te
zien dat het lichaa m van de chauffeur, de 42-j aa r oude
soldaat Josef Willeke, in de auto op zij wa s gezakt m et
zijn pet nog op zijn hoo fd.

Krafft sc hrijft in zij n rap port ee n korte mededeling
over wat er volgd e, nadat dat Kuss in in zij n auto was
vertrokken in de r icht in g van de vijand . Die luidt:
"Een paar m in uten later horen we een sa lvo van een machinegeweer en ver liezen we een moedig e soldaat en zijn
drie m etgezell en. Hij is vast en ze ker de eerste Duitse
ges neuvelde in de gevechten die nu beginnen. ··

Het mac hinegew ee rsa lvo om 17.15 uur, kwam van de
voo rste troepen van het 3• Parac huti sten Bata lj on, di e
het krij spu nt bij de Wolfh ezerweg passee rd en. Mannen va n het 5c peloto n van B co mpagni e, ond er bevel
va n Lu itenant Jam es Clem inson zage n dat het vo ertu ig
m et grote snelheid van lin ks kwa m en zij openden het
vuur. De sc hot en hadden het gew enste effect , de auto
kwa m tot st ilstand en de inzittend en wa ren gedood.
Na de oorlog gaf éé n man va n het peloton ee n wat
gedetaillee rdere beschrijvin g da n Kra fft over wa t er op
het kru ispunt ge beurd e mel Kuss in s auto:
"Het peloton was uitgekozen om de opmars van het 3°
Par achutisten Bataljon naar Arnhem te leiden. Geduren-

De eers te foto die lotogrDaf Smith miJaktc. nadat hu biJ de Dwtse staf
au to was gea, nveercl, toon t de dode Ccno,a/ma1or Kussln. voo, m op de
pasag,crsstoel. Naas t hem chauffeur Josel Willeke. (Foto Dennis Smith,
AFPU, collectie IWM. Londen/

Om de een of and ere rede n bes loot Smith of iema nd
anders de li chame n van Ku ssin en Willeke uit hu n
stoe len te halen om de vo lgende twee foto 's te ma ken.
[Overi gens had de Nederlandse Comma nd o Luitena nt
Maarte n Kn otten belt al op 17 septe m be r de rangon➔
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dersc hcid in gsteke ns van Ku ssin s kraag gehaa ld en
Lance Corpora/ Wi ce va n No. 4 Section, 1st Airborn e
Provost Compa ny, had op 18 se ptember de sc hou deremb lemenverwijd erdl. Smi th en Walker zullen
ongetwijfe ld ve rb aasd zijn geweest over ho e Ku ss in er
uil za g, nadat deze uit de auto was getrokken. Maar al
snel was het voor hen du idelijk dat de besc hiet ing zo
hevig en nauwkeurig was geweest, da t éé n kog el in de
lin kerwa ng va n Ku ss in was gedrong en en er aa n de
achterkant va n zijn hoo fd was uitgekom en, waa rd oo r
het lee k als of hij was gesca lp eerd, toe n hij uit de auto
wa s getrokke n. Smith fotografeerde di e situ at ie [Smith
- film 2, foto 5); ee n ·beru chte· fo to, di e later hond er de n keren we rd gepubli ceerd.

is het hee l jamm er is dat Smith geen foto·s maa kte van
de and ere passa giers, di e ac hterin de auto za ten. Als
hij dat w el had gedaa n, dan w as de vraag , di e vee l onderzoekers de afg elopen 70 j aa r heeft bez ig gehoud en,
al jaren geleden bea ntwoord. Di e vraag was : wi e za ten
er verd er in de auto?
Zoals gezegd is het aa ntal inzittend en van de Ku ssins auto altijd ee n twi stp unt geweest, waa rbij allerlei bronn en werd en gebr uikt, waa r in versc hillend e
aa ntallen w erden genoemd . Het meeste publicati es
noemd en dri e in zittend en: Genera/major Ku ss in, Getreiter Willeke en de 44-jaa r oud e Unterofficier {Sonderführer/ Max Koster, di e in Arnh em was geboren.
Daa r tege nover staa n ve rsc hillend e oogg etuig ever slagen die m elden dat er vi er mann en in de auto zaten.
Waaro m spra ken deze aa ntallen el ka ar tegen en als
er ee n vierd e persoo n was gew eest, waarom weten we
dan zijn naa m ni et?
Er zate n in iede r geval dri e m ann en in de auto, di e
we rde n ge dood en die sa men zijn begraven. Dit wordt
bevesti gd doo r ee n ra ppo rt dat werd geschreven door
the Reverend Cap tain George Pare fvf/0 va n de 7s1 Wing,
Glider Pilot Regim ent A.A.C. Hij sc hrijft:

Nvclal de bc1clc dode mannen voorin de auto naar bwt en zij'n getrokken.
fotogrvlcert Smith eerst Genera/major Kuss,n /Smith fo to 2. Deze 1s niet
b11 chi artikel nfgcbccld/ en vervolgens aan de andere kant van de auto
chauffcw Josef Willeke /Smith. foto 3/. Die ligt bwlen de auto mei op zij'n
lichaam een Nederlandse karabijn Moe/cl 1895.
/Fot o: Dennis Smith, AFPU, collectie IWM, Londen/

Vervo lgen s li ep Smi th naar de an dere kant van de
auto, waa r hij ee n foto nam va n de chauffeur, Getreiter
Jose f Willeke [Smith foto 2 - film 2, foto 61. Di e we rd
waa rschijnlijk enigszin s geë nsce nee rd. Willeke was uit
de auto get ro kken en er was ee n Nederland se karab ijn
Model 189 5 ove r zijn lichaa m gelegd, om de in druk te
we kken dat de chauffeur zijn geweer geree d had willen maken om teru g te sc hi eten. In we rkelijkh eid had
Willeke geen schijn va n ka ns ge had, omdat de mann en
van No. 5 Pe loto n va n het 3° Pa rac huti sten Bataljon
de snel r ij de nde auto hadden doorzeefd met genoeg
kog els om alle in zittenden te dode n. Nu te ru gkij ke nd

·-op zeker m om ent vroeg fvfr Harlow [the Reverend
fvfaj or Albert Harlow 0.5. 0., fvf/0 of HQ 2 151 Airborne
Oivision] mij om een Duitse generaal te begraven, wiens
lichaam nog uit een auto hing. Hij was gesneuveld ongeveer een halve kilom eter verderop, op de weg naar Wolfheze. Duitse krijgsgevangenen zouden zorgen voor het
graa fwerk. Een zweefvliegtuigpiloot bracht twee j onge 55
soldaten, 17 en 18 j aar oud, die beiden ca m ouflagej assen droege n. Ze klommen op de motorkap van een Jeep
en die ver trok. Het lichaam van de Duitse generaa l was
behoorlijk geraakt en bij hem lagen de licham en van
zijn batman en zijn tolk. Zijn auto was die zondag in een
hinderlaag gereden en doorzee fd m et kog els ... .. . De twee
Nazi 's begonnen m et graven van kuilen langs de weg.
Ik besloot dat ze een gem eenschappelijke begrafenis
zouden knjgen. "

Ec hter, zoa ls ee rder in dit artikel besc hreven, noem de
55 -Stur m bannführer Krafft in zijn ra pport het verli es
va n een dap pere sold aat [Ku ss inl en drie m etgezellen ,
toe n de auto werd besc hoten. Zou Krafft zich hebben
verg ist in het aa ntal mann en in de auto omdat hij doo r
de gevec htsom sta ndig heden ond er druk stond ?
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PROGRAMMA 2016
12 febru ari:

Vrijd agavo nd 19.00 - 22. 00 uur :
Social Evenin g in het Ai rborne Mu se um

19 maart:

Zaterdag mid dag: 13.30 - 15.00 uu r :
Jaa rve rg aderin g VVAM in de co nce rtzaa l in Oosterbee k
15.3 0 - 17.00 uur Th ema lez ing .

16 april :

Zaterd agm idd ag: 13.30 uur:
Batt lefi eld tour De gevec hten bij Ond erlangs en
Bovenove r in Arnh em, 18 en 19 se ptemb er 1944.

23 april:

Zaterdag 09.30 tot 15.00 :
Ju bileumbe urs va n twee dehan ds boeke n en
docum ente n van en over de Tweede Wereld oorlog
in Park Hartenstein in Oosterbee k

18 t/m 22 mei :

Battle field tou r Normand ië.

10 september:

Batt lefi eld tou r Arnh em .

30 september t/m/ 2 okto ber: Battlef ield tour Hürt ge nwa ld, Duitsland.
Zaterd agm iddag 8 oktober: Battlefi eld to ur ro nd om de NH Hervo rmd e kerk in Oosterb ee k- Laag .

N.b. : Wij zigin gen en aanvullin gen voorb ehouden.
Voor aa nvullend e in fo r ma ti e over de versc hillende act iviteiten en eve ntu ele wijzigin gen
zie de we bsite www.vr iendenairbornem useum .nl

Wat in ieder geval ze ker is, is dat ee n aa ntal oogg etu igen va n beide kanten Kraffts verslag ond er sc hrij ft.
{wordt ver volgd/
Verta ling: Robert Voskuil
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