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Tijdens de Algemene Leclenverg,clering van clc WAM op 19 maart jl. 
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WAM en de Stichting Airbome Museum. 
(Foto: berrydereusfolografie. nl/ 

VAN DE REDACTIE 
Zoa ls u weet heeft de re lat ie tussen de WAM en het 
bestuur van de St ichting Airborne Museum de afge lo
pen periode ernst ig onder druk gestaa n. Onze voorz it 
ter geeft hieronder een samenvatting va n de recente 
ontwikkelingen op dat gebied. 

Door alle drukte en onrust die deze situatie met zich 
mee bracht, heeft helaas het verschijnen van het 
Airborne Magazine ook vertrag ing opgelopen . Wij 
bieden hiervoor onze excuses aan. 

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE RELATIE 
TUSSEN DE VERENIGING VRIENDEN EN 
HET AIRBORNE MUSEUM 
De afge lopen maanden is er in de relat ie tu ssen de 
Stichting Airborn e Museum en de Vereniging Vrienden 
van het Airborn e Museum vee l gebeurd, dat bij de 
leden voor de nodige consternatie en verwarring heeft 
gezorgd . Daarom is het nu tijd om de za ken nog eens 
op een r ijtje te zetten en in het juiste perspectief te 
plaatsen. 

Vor ig jaar mei trad in de persoon van mevrouw Sa rah 
Thurlings een nieuwe directeur aan in het Airborne 
Museum. Een nieuwe directeur met nieuwe plannen 
om het museum nog meer bij de eisen van de tijd te 

brengen. Dat moment bracht St ichtingsbestuur en 
directeur, die ik voo r het gemak vanaf nu maar even 
geza menlijk het Museum za l noemen, tot nieuwe 
gedachten over de sa menwerk ing tussen de VVAM en 
het Museum. Er vo lgden een drieta l overleggen tussen 
delegaties va n het Museum en de VVAM , waaru it du i
delijk werd, dat naa r de opvatt ing va n het Sti chtings
bestuur, het Museum en de vereniging in de achterli g
gende jaren van elkaar verwijderd zijn geraakt en dat 
de financiële bijdrage van de VVAM aa n het museum, 
gezien haar inkomsten, niet meer in verhoud ing staa t 
tot wat het museum thans nodig denkt te hebben. De 
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De ere-voorzitter van de WAM. Chris van Roekel, luistert tijdens de 
Algemene Ledenvergadering ingespannen naar de discussies over de 
toekomst van de Vereniging Vrienden / foto benyclereusfotografie .nl/ 

verw ijdering bestaat naa r de mening van het Museum 
o.a. uit het feit, dat de VVAM te veel een eigen, op de 
belangen van de leden afgestemd beleid voert , terwijl 
naa r de mening van het Museum dat beleid volledig 
gericht moet zijn op het belang van het Museum. Als 
voorbee lden worden genoemd het Airborne Magazine 
en de vele excursies en Battlefield tours buiten het 
direc te Arnhemse Market Gard en-gebi ed. Deze act i
viteiten leveren het museum niets op, is de opvatting 
van de Sti chting. De VVAM zou teveel verword en zijn tot 
een op zichzelf staande m ilitair-histori sche vereniging 
ro nd de Slag om Arnh em, die het ondersteunen van 
het museum er nog slechts een beetje bij doet . 

In de vi sie van het Museum zou de VVAM zich met 
name moeten r ichten op het werven van donorleden 
en beter nog, op actieve fond senwerving. Alle act ivi
teiten die geen directe f inanciële of publicita ire winst 
voor het museum op leveren zouden moeten worden 
beë indigd , waa rna de vrijvallende gelden naa r het 
Museum dienen te vloeien. Alle reste rende ac tivitei
ten en vormen van kennisoverdracht dienen ond er de 
reg ie van het museum te vallen. 

Een op zich heldere economische en vanuit het stand 
punt va n Museum bezien misschien ook wel begrij 
pelij ke visie, maar wel een die voorbij gaat aa n bij na 
37 jaar, inzet, ac tiviteit , financiële en materiële onder-
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steuni ng en betrokkenheid bij en bovenal visie va n 
de vele honderden leden op het fenomeen Airborne 
Museum en de Slag om Arnhem. Het moge du idelij k 
zijn dat deze opvatting van het Museum voor de WAM 
onaanvaa rdbaa r is. Het mag wellicht ui t economi sc h, 
marketing en PR-techni sch oogpunt de juiste weg 
zijn , maa r het gaat nadrukkelijk voorb ij aa n de veel 
bredere, ook statutair, door de WAM geziene op
dracht. Ik geef graag toe dat de WAM in de loop der 
jaren veel meer is geworden dan alleen een vereni
ging ter ondersteuning van het Airborne Museum. 
Maar alle act iviteiten en publi cat ies, waa ronder de zo 
gewaa rdee rde ministories, die jaa rl ij ks door de WAM 
word en gec reëe rd zijn wel die za ken, die de leden 
graag wensen. Dat opgeven zou het einde van de 
vereniging betekenen. 

Het is om al deze redenen dat het bestuur van uw 
vereniging heeft gemeend het hu idige beleid, op ba
sis van de doelomschrijving in de statuten onverkort 
en onveranderd voort te zetten. Ook als dat vanu it het 
standpunt van het Museum niet leidt tot een maxi 
maa l mogelijke afdracht aa n het museum. 
Van de kant van de VVAM za l de sa menwerkin g met 
het Museum als vanouds worden voortgez t. Di 
omvat niet alleen onze financiële steun , m r ll 
vormen van advies en bijstand , voor zov r d r v n 
de kant van het museum beho fl c n blij k t l 
bestaan. De hoogte van di finan i " [ , •, lc'uI1 L. l in 
de jaa rlijkse begrot ing v n d W /\M np<J 'nom n 
worden. Zou de St ichtin /\i 1 l>01 IH1 M11•,< llt overwe
gen om zelf en sti hli1HJ lol lo11d 1,11I1w1\I ving in het 
leven te ro p n, cl , 11 i•, <i <' VV/\M 111 111• icl l l t -un aan 
die sti chting in cl < iq1 1I1I1II 1111 , 1. l11vI 1I1•, w il d WAM 
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de samenwerking met het museum op de bestaande 
wij ze voort zetten, waarb ij ze ker meer aandacht 
moet zij n voor intensiever over leg en coörd inatie van 
act iviteiten. Met alle bovenstaande besliss ingen is de 
Algemene Ledenvergadering van de WAM op za terdag 
19 maart 2016 akkoord gegaan. Het bestuur ziet zich 
daarom ook gesteund in het voortze tten va n dit beleid . 
De leden van de WAM zijn zich er wel van bewu st, dat 
in het geval het museum zich niet kan vinden in de 
beslui ten van de Algemenen Ledenvergadering, de 
vereniging op grotere afstand van het Museum kan 

komen te staan. Deze mogelijke ontwikkeling zou door 
de W AM worden betreurd . 

Op 19 november va n dit jaar zal er een extra Algemene 
Ledenvergadering van de WAM plaats vinden, waarin 
een aantal noodzakelijke veranderingen en aanpassin 
gen in onze verenigi ng zullen worden vastg esteld . 
Wij hopen u daar dan ook weer graag te ontmoeten. 

Ben Ko/ster, voorzitter. 

- ~ ---

BATTLEFIELD TOUR OP ZATERDAG 10 SEPTEMBER A.S. 
Op za terdag 10 september organiseert de WAM weer een Battlef ield Tour over het gevechtsterrein 
van de Slag om Arn hem. 
Per touringcar worden de drop- en land ing zones, de opmars naar Arnh em, de Rijnbrug , de Perimeter in 
Oosterbeek en de Airborne begraa fplaats bezocht ond er leiding va n gidsen van de Vereniging Vrienden va n het 
Airborn e Museum en van de International Guild of Battlefield Guides. 

Vertrek om 09.00 uur vanaf de Talsmalaan in Oosterbeek. Einde van de bustou r: 17.00 uur. 
Kosten: Leden van de VVAM € 25, niet leden: € 42,50 [inclusief lunch en documentatiemap] 
Overmaken op IBAN: NL33 INGB 0005 1137 51 t.n.v. Vrienden Airborne Museum te Oosterbeek o.v.v. 
'BFT 10 september'. 

(Wybo Boersma} 

-),-

BATTLE FIELD TOUR ROND DE OUDE KERK 
IN OOSTERBEEK 
Op zaterdagmiddag 8 oktober organi see rt de WAM 
een battlefi eld tour [wandelexcursiel in de omg eving 
van de Oude Kerk in Oosterbeek-Laag. 

Dit gebied werd tu ssen 19 en 25 september 1944 ver
dedigd door de Lonsdale Force , die besto nd uit troepen 
van het 1 ° , 3° en 11 ° Parachute Battalion en het 2nd 

Battalion, the South Staffordshire Regiment. De res
tanten van deze bataljon s waren na de mislukte 
doorbraak naar de brug op 19 september 1944 terug 
getrokken op Oosterbeek en hadden posit ies ingeno
men in het gebied bij de Oud e Kerk . In de velden in de 
omgeving van de Oude Kerk stond en vanaf 19 septem
ber de drie Batteries met ieder twee Troups van het 1st 

Air Landing Light Regiment Royal Arlillery. 
De posities daarvan werden verd edigd door mannen 
van het Glider Pilot Regiment. 

Tijd ens de Battlefi eld Tour wordt ingegaa n op de Lons
dale Force en op het aandeel van het 1st Air Landing 
Light Regiment RA tijd ens de gevechten in dit meest 
zuidelijk deel van de Per imeter. 

Aanvang van de Battlef ield Tour: 13.30 uur bij de Con 
certzaal aan de Rozensteeg. Einde 17.00 uur. 
Kosten leden WAM: € 15. Niet leden betalen € 20. De 
prij s is inclusief een documentat iemap en een con
sumptie na afloop. Opgave voor 1 oktober door over
making van € 15, respecti evelijk € 20, op IBAN: NL33 
INGB 0005 1137 51 t.n.v. Vrienden Airborne Museum te 
Oosterbeek o.v.v. 'BFT 8 oktober 2016'. 
Uw betaling is tevens de inschrijving en u ontvangt 
daarover verder geen ber icht. 

(Wybo Boersma} 
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PLANNEN VOOR DE 
SLOOP VAN HOTEL 
DREY ROORD 
1 11 i1J (' wd «' l1 CJ l d I v r h nen er ber ichten in de 
!)PI 1 , , Wili1 I i11 m lding w rd gemaa kt van een 'her
lH11, l( mm i11 · v n Hotel Dreyeroord in Oosterbeek. 
JJ) C eii g bl k cht r dat het niet ging om een her-

1) ' l mI ing v n het gebouw, maar om de comp lete 
l p d rvan. Op die plaats moet een verzorginghu is 

k m n voor dementerende oud eren. Het huidige 
g bouw zou ongeschikt zijn als verpleeghu is en kan 
volgens de initiati efnemers van het zorgcomplex ook 
niet voor dat doel gesch ikt gemaakt worden, m ede 
omdat het bouwtechnisch niet in goede staat verkeert. 

Het karakteri stieke gebouw is geen gemeentelijk 
monument, omdat er in de loop der tijden teveel aan 
verbouwd is. In 2004 is het pand wel voorgedragen als 
·martiaal monument', omdat het t ijdens de Slag om 
Arnhem zo'n belangrijke rol heeft gespeeld. Het ge
bouw was gedurend een aantal dagen het hoofdkwar
tier van het ?" Battalion The Kings Own Scottish Bor
derers. Onder bevel van Luitenant Co/one/ Payton Reid 
verd edigde dit bataljon deze noordelij ke sector van de 
Perimeter, hetg een aanzienl ijke verli ezen kostte. 
Helaas is de voordracht voor 'martiaal monument' bij 
de gemeente in een lade verdwenen, en is er verder 
geen acti e ondernom en. Daardoor is het gevaar dat 
het gebouw werkelijk wordt gesloopt aanzienlijk. 

Op zalerdagmiddag 4 juni organiseerde een gro p b zorgde burgers. on
der leiding van Wil;o Pas uil Oos lerbeel< een spon/an proleslaclie legen 
de sloop van hole/ Oreyeroord. Mei oude hislorische mililaire voerluigen 
zoals Jeeps en een halflrac/( reed men n ar hel voormalige hole/, waar 
journalislen van TV Gelderland en van /ol<a/e l< ranlen Ie woord werden 
ges laan [foto: berrydereusfotogra fie. nl/ 

De plannen voor de sloop van Dreyeroord hebben 
intussen tot veel protesten geleid uit binnen- en bui 
tenland. Op de facebookpagina 'Behoud Dreyeroord 
Oosterbeek' van Wiljo Pa s uit Oosterbeek stromen de 
react ies binnen. Wiljo liet weten dat er de afgelopen 
weken al duizenden mensen hebben gereageerd uit 
37 [IJ verschillende landen. Op de website van 'Arnhem 
Feelings· kan een pet iti e tegen de sloop worden gete
kend en ook daar wordt druk gebruik van gemaakt. 

Jui st nu de Gelderse provinciale overheid het plan 
heeft om vier miljoenen euro 's te besteden aan de 
promot ie van het oorlogsherinnerings-toeri sme 
in Gelderland, is het op zijn minst merkwaa rd ig te 
noemen dat een gebouw, dat een zo'n prominente 
ro l heeft gespeeld tijdens de Slag om Arnhem, moet 
worden gesloopt. 

Het hotel, dat ook bekend staat als The White House, 
is opg enomen in verschi llende battlef ield routes en 
er staat een 'luisterkeï op het terrein met informatie 
over het pand en de rol die het gespeeld heeft t ijdens 
de slag om Arnh em. Laten we hopen dat het gebouw 
of in ieder geval een karakteri st iek dee l daa rvan, za l 
word en gespaard. 

{Robert Voskui/} 

► 
TENTOONSTELLING .GOING HOME. 
JOZEF AND EMILIA' 
Op 2 juni werd in het Airborne Museum een kleine expositie geopend, waa r in het ooggetuig v rh a l v n d nu 
93-jarig e Poolse veteraa n Jozef Wojciechowski centraal staat. Dit verhaa l staa t symboo l voor h l l cl d l d 
Polen t ijdens de Tweede Wereldoorlog hebben ondervonden. 

In de expositi e wordt het verhaa l verteld van twee jonge Polen, Jozef en Emili , di r7 11cl c• 1 I ijk v,111 lk ar in 
1940 met hun fami li e naa r een intern er ingskamp word en gedeporteerd en lk r 11lI n<)(' i(' ll i11 (i ib ri ë. Hun 
li efde bloe it daa r op maar ze verli ezen elkaa r uit het oog, wanneer in 1942 d oo i!,<' q11v,1 IIq11IH• I1 pl l el ing 
worden vr ijgelaten. Afzonderlijk van elkaa r weten ze via allerlei omzw rv in 11 I 11 rw li1111l 111 IH' I ik n. Op een 
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enorme wandkaart in de exposi
tieru imte van 'Go ing Home, Jozef 
and Emilia' is te zien hoe Poolse 
vluchte l ingen ronddoold en door 
Perzië en o.p schepen vo l vluch
telingen de Kaspi sche Zee over
staken. De oorlog voerde Jozef en 
Emilia via Kazachstan, Perzië, Irak, 
Palestina en Egypte naar Marokko. 
Uiteindelij k vo lgde de hereniging in 
het Britse Hucknall. Jozef neemt 
dienst bij de Poolse Parachuti sten 
Brigade. In september 1944 landt 
hij bij Driel en neemt daa r deel aan 
de Slag om Arnhem. Na de oorlog 
blijft hij in Engeland en trouwt in 
1946 met Emilia. 

Jozef Wojciechowski , die met een 
aantal familieleden uit Engeland 
was overgekomen, opende ze lf op 
2 juni de expositie in het Airborn e 
Museum. Dit was voor hem een 
zeer emot ioneel moment, mede 
omdat zijn vrouw Emilia een aantal 
jaren geleden is overleden. 

De tentoonste lling 'Going Home. 
Jozef and Emilia' is tot en met 
31 december 20 16 te zien in het 
Airborne Museum. 

{persbericht} 

l illend in een rolslocl. die geduwd wordt door de waarnemend burgemeester van Renlwm. 

. .,. 

1-/cin Bloemen. bei<,jkt de 93-jarige Poolse veleraan Jozef Wojciechowsl<i in hel Airborne Museum 
de exposilie over zijn leven. /foto: berrydereusfotografie.nl/ 

TWEEDEHANDS BOEKEN 
IN DE VE KOO 
De con servator van het Airborn e Museum heeft onlangs de bibliotheek 
opgeruimd en daa rbij een aa ntal dubbele boeken en de pub licaties, die 
niet in het verzamelbeleid pa ssen , afgestoten. De aan de Slag om Arn hem 
gerelateerde boeken zijn overgenomen door de VVAM en die biedt ze nu 
tegen een kleine vergoeding aan haar leden aan . Wie belangstelling heeft 
kan een digitale lij st opvrag en via w.boersma@wxs.nl 

{Wybo Boersma} 

·► 

30 SEPTEMBER T/M 2 QKTOBER 2016: 
BATTLEFIElD TOUR HURTGENWALD 
Tijdens de 3-daagse battlefield tour "Hürtgenwald" 
geven gidsen van de Vereniging Vri enden van het Air
borne Museum en de In ternational Guild of Battlefie/d 
Guides een uitgebreide uitleg over de gevechten en 
leiden u over het slagveld . 

De Slag om het Hürtg enwald ten zuiden van Aac hen, 
die duurde van 12 september 1944 tot medio februari 
1945, is één van de verg eten veldslagen uit de Tweede 
Wereldoorlog. In hun poging om de Rijn te bereiken 
leden de Amerikaanse strijdkrac hten hier hun grootste 
verl iezen in Europa. De gevechten in de bossen in het 
najaar en de winter van 1944/1945 van wat nu de ge
meente Hürtgenwald heet, hebben in de geschiedenis 
nooit veel aandacht gekregen. Het slagveld draagt nog 
steeds de sporen van de gruwelijke gevechten. Bun-

Ook bezoeken we de Duitse begraafplaa ts bij Vos
senack en de Ordensburg bij Vogelsang. Deze goed be
waard gebleven Nat ionaa l Socialisti sche Ordensburg is 
nu voor publiek toegankelijk, na jarenlang als kazerne 
voor oefenende NATO troepen gediend te hebben. 
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k r , v r p rr ing n, schuttersputten en loopgraven 
1ij11 nog v r l a nw zig . Dit terwijl de streek vlakbij 
cl , sluwI r n in d Rur e n gelieft vakantiegebied en 
/(w Il i . 

l onder leiding van Wybo Boersma , 
1d -dir leur van het Airborne Museum en gids van 

d Int rnational Guild of Battlefield Guides en Jaap 
Kor loo t, bekend als gids van Market Garden tours. 
led re deelnemer ontvangt een uitgebreide gids van 
de battlefi eld tour. 

De kosten voor de unieke tour zijn € 350, -- p.p. op 
basis van een tweepersoons kam er en vol pension. 
[twee overnachtingen met ontbijt, lunch en diner). 

entree voor het museum "Hürtgenwald 1944 und 
im Frieden" en de Ordensburg Vog elzang. Tijdens de 
heenrei s lunchen we zo mogelijk in restaurant ·zur 
Maus·, het voorma l ige Amerikaanse hoofdkwartier. 
Toeslag één persoonskamer€ 30,-- . 

Opgave voor uiterlijk 1 september door overmaking 
van€ 350,- [of € 380,- l, 
op IBAN: NL33 INGB 0005 1137 51 t.n.v. 
Vrienden Airborne Museum te Oosterbeek o.v.v. 
'BFT Hürtgenwald· . 
Reisverzekering en een eventuele annuleringsverze 
kering dienen de deelnemers ze lf af te slu iten. 

[Wybo Boersma) 

EXTRA LEDENVERGADERING 
OP ZATERDAG 19 NOVEMBER 2016 
Op za terdagmiddag 19 november 
a.s. vindt er een extra ledenverga
dering plaats met als thema "De 
toekomst van de Verenig ing Vrien
den van het Airborne Museum". 

Zo mogelijk is na de vergadering een lez ing. 
Aanvang 14.00 uur. Lokati e: Concertzaa l aan de Rozensteeg in 
Oosterbeek- Laag. Toegang alleen voor leden van de VVAM . 

Het programma wordt in het volgende Airborne Magazine 
bekend gemaakt. 

Tijdens deze vergadering is er ook 
een bestuursverkiezing. Zie ook de website www.vriendenairbornemuseum.nl 

► 
BIJZONDERE PARACHUTISTENHELM 
GESCHONKEN AAN HET AIRBORNE MUSEUM 
Het Airborne Museum in Oosterbeek kwam onlangs 
in het bezit van een bijzondere parachutistenhelm. 
Deze helm vond Wagen inger Ary W.G. Koppejan in het 
najaar van 1944 op de Ginkelse Heide bij Ed e. Hij nam 
hem mee als souven ir. Jarenlang heeft de helm op 
zold er gelegen, zonder dat Ary Koppejan ooit geweten 
heeft van wie die oo it was. Na zijn overlijden besloten 
de zon en van Ary de helm, die nog in uitstekende staat 
verkee rd, te schenken aan het Airborn e Museum. 

Medewerkers van het museum achterhaalden de 
naa m van de militair die deze helm in september 1944 
hee ft gedragen. Het bleek te gaan om soldaat George 
Lomas van het 11 th Parachute Battalion. Dit bataljon 
maakte deel uit van de 4th Parachute Brigade, die op 
18 september 1944 landde op de Ginkelse Heide. De 
opmars van dit bataljon naa r de brug in Arnhem mis
lukte en het restant van het bataljon trok zich terug in 
Ooste rbeek. Lomas sneuvelde volgens gegevens van 
de Commonwealth War Graves Commission op 
26 september 1944. Hij was toen 23 jaa r. In een 
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rapport van de Graves Concentration Unit staat dat zijn 
veldgraf lag op het terrein van Huize Ommershof aan 
de Graaf van Rechterenweg in Oosterbeek. Op dit rap
port wordt tevens verme ld dat zijn stoffelijk overschot 
op 15 oktober 1945 werd bijgezet op de Airborne 
Begraa fplaa ts in Oosterbeek [graf 18A2). 

[Roland Boekhorst, medewerker Airbome Museum} 

De helm van Gea, ge 
Lomas van het 7 /11

' 

Parachute Ballat,on. 
die in het najaar van 
7 944 werd gevonden 
op de Gml<else 
/-le1de. 
(foto: 
Roland Boekhorst} 
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ANS KREMER OVERLEDEN 
Op 14 april overleed plotseling Ans 
Krem er uit Oosterbeek. Ans was 
een bekende persoonli jkheid in de 
Oosterbeekse 'Airborne· wereld. 
In september 1944 woonde zij met 
haa r vader, moeder en broer San 
der in een grote villa [nummer 8) 
aa n de Stationsweg in Oosterbeek. 
Daar maa kte zij als 12-jarig meisje 
de gevechten van nabij mee. Het 
hui s, dat letterl ijk in de frontlini e 
lag, werd die dagen verdedigd door 
gliderpilots, mannen van de 21s' 

Independent Parachute Company 
en parachuti sten van de Poolse 
Brigade. 

De moeder van Ans, mevrouw 
A.L.A. Kremer- Kingma, maakte 
in die dagen een aantal foto's van 
vluchtende Duitsers, de binnen
komst in Oosterbeek van Britse 
troepen en van situati es in en bij 
het huis t ijdens de gevechten. 
Een paar fo to·s uit deze se rie zijn 
in de loop van de afg elopen zeven
tig jaar in publicat ies opgenomen . 
De hierb ij geplaatste foto is minder 
bekend en het is de enige afbeel
ding waa rop leden van de famili e 
Kremer, waaronder ook An s, 
voorkom en. 

Deze foto werd gemaal</ door de heer Kremerop 27 september /944 met de camera van mevrouw 
Kremer-King ma. Kennel ij'/< is er een korte gevechtspauze, waardoor er een mogel1jl<i1eid is om 
een g, oepsfoto Ie malwn bij de serre van het huis Stationsweg 8 in Oosterbeelc Ge personen op de 
foto zijn. staand vl.nnnevrouw E. M. 1-lardeman-Schikl<er /als vluchteling opgenomen in het huis 
van de familie Kremer. Sergeant David Shipp ID Squadron Glider Pilot Regiment/. Sander Kremer. 
en 1ijn moeder mevrouw /\.L./\. Kremer-Kingma, Sergeant Norman Wil/iams ID Squadron Glider 
Pilot Regiment/ mei Max Hardeman op de arm en /\.van Schelven /onderduil<erbij mevrouw Har
deman/. Vooraan vl.n.rJob 1-lardeman, Jan du Pree /h1J en zi1n familie schuilden 111 de kelder van 
de familie Kremer/. Ans Kremer, en Stien van de Gronde/Ie /hulp in de huishoudmg bij de familie 
K,emer/. /foto:uil particuliere collectie/ 

Evenals haar moeder heeft ook An s 
altijd kontakt gehouden met Britten 
en Polen, die in september 1944 
haa r oud erlijk hu is verdedigden 
en die de strijd hadden over leefd . 
Ze was altijd aanwezig bij herd en-

king sbijeenkomsten en gaf vele malen haar medewerking aan interviews 
voor boeken, kranten en te levisieprogramma's. Haar laatste interview gaf 
ze een week voor haa r overl ijden. Dit interview zal worden gebru ikt bij de 
grote tentoonstelling , die in september van dit jaar zal worden geopend in 
het Airborne Museum. 

► 
BOEKRECENSIES DOOR WYBO BOERSMA 
In de afg elopen maanden verschenen er weer een 
aantal nieuwe boeken over 'Arnhem·. Soms is de 
oplage beperkt, zodat enkele nu al weer uitverkocht 
kunnen zij n. 

"With RECCE at Arnhem. The recollections of Trooper 
Des Evans, a pt Airborne division veteran" door Mike 
Gal lagher; ISBN 978 1 47384 363 9; een uitgave van 
Pen & Sword boo ks U d, Barnsley 201 5; 137 pag, ge ill, 
Enge lse tekst; prij s [ 19,99 of € 28,99. Te koop in het 
Airborn e Museum. Het boek beschr ijft de lotgeval-

len van Trooper Des Evans. Hij maakte deel uit van 
het /5

' Airborne Reconnaissance Squadron en is vooral 
bekend geworden omdat hij op een foto zou staan die 
op 17 september werd genomen in Wolfheze. Daarop 
staat een aantal Britse militairen met een PIAT langs 
de spoorl ijn naa r Deelen. We zien twee daarvan op 
de rug . Daarom is het niet ze ker wie het zijn. Evans 
heeft altijd gezegd dat hij de militair rechts op de foto 
is. Het vroegere bestuu rslid van de Sti chting Airborne 
Museum, Aad Groeneweg, heeft dit alt ijd ontkent. 
Deze discu ssie zien we ook weer in het boek terug, zie 
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p gL, /L,6. V- rd - r st t - rw inig in hetboek overd e 
v rdere gev chten in Oosterbeek, maar wat gezonde 
twij fel aan de juisth eid van sommige beschr ijvingen is 
gerechtvaa rd igd. Zo beschrijft Evans dat hij op de 7 9e 
een door de Duitsers ingezette Franse Renault tank 
uitschakelt, maar die waren er op dat mom ent nog 
niet. Een deel van het boek gaat verder over zijn ge
vangenschap en over zijn terugkeer naa r Oosterbeek 
in 1984. Voor de inhoud is de prij s van € 28,99 
wel erg hoog . 

"Four days at Arnhem" by Simon Curtis and Niall 
Cherry with John Howes; Brendon Publi shing, Warton; 
34 pag; geill ; Engels. 

Een boekje waa r in Niall Cherry de geschiedenis van 
Les lie Arthus Curti s, luitenant bij het 751 Parachute 
Battalion beschrijft. Curt is werd vermist tijdens de 
gevechten en is vermoedelijk gesneuveld in Ooster
beek-Laag. De verdienste va n het boekje is dat er ook 
verslag gedaan word t van de opmars en gevechten 
van het 1° parachutistenbataljon. Zoa ls Niall terecht 
opmerkt is de geschieden is van dit bataljon nog niet 
beschreven. Dat geldt trouwens ook voor het 3° batal
jon . De oplage is beperkt maar mi ssch ien heeft Niall 
nog exemplaren over. 

"Desert Rise - Arnhem Descent. The 10th Parachute 
Battalion in the Second World War" by Martin Peters 
and Niall Cherry with John Howes and Graham Fran
cis; Brendon Publishing 201 6; 294 pag ; geillustreerd 
met 120 foto·s , documenten en kaarten; Engels; Prijs 
€45 [(37,50); oplage 400 genummerde exemplaren. 
Voor meer in formatie en bestellen: e-mail: arnhem
descent@gmail.com 

In dit boek wordt de geschiedenis van het 10° bataljon 
va n de 4° Parachutisten brigade beschreven. Na eerder 
verschenen uitgaven van het 1 ° en 156° bataljon is nu 
de gehele brigadebeschreven. Het 10° bata ljon was 
afkom stig van het 2e bataljon The Royal Sussex Regi
ment en nam als zodanig deel aan de gevechten in 
1940 in Frankrijk en daa rna in Noord Afr ika. Dit vormt 
dan ook de inleiding van het boek. Na een parachut is
tenopleiding en verplaatsing naa r Engeland worden ze 
deel van de 4° Parac hutisten Brigade. Op maandag 18 
september springt het bataljon op de Ginkelse heide 
bij Ede. Martin Peters e.a . beschrijven de lotgevallen 
van het bataljon voora l aan de hand van verslagen van 
veteranen, die in de loop van de jaren zijn opg etekend. 
Het bata lj on wordt in een paar dagen gereduceerd tot 
een handjevo l mensen, die uiteindelijk aa n de oostkant 
van de Perimeter vechten. Ook de gebeurteni ssen na 
de slag in de krijgsgevang enkampen en de ontsnap 
pingen uit bezet Nederland komen uitgebreid aan de 
ord e. Het gehele boek geeft een goed inzicht in de ge
schiedeni s van het 10° batalj on. De illustrat ies bestaan 
voor een groot deel uit portretfoto·s, omdat er weinig 
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Op 23 april vond tijdens cle boekenbeurs bij het Airborne Museum cle 
informele presentatie plaats van het nieuwe boeli over hel 7 0"' Parachute 
Ballalion. Desert Rise - Arnhem Oescent' Vl.11.r Niall Cheny Luuk 
Buist. John 1-lowes. Robert Vos/wil. Graham Francis en Martin Peters. 
{foto: via Niall Cherry/ 

andere zijn . De lay-out is eenvoudig . Het stofkaft en 
een aantal foto's zijn in kleur. Door de beperkte oplage 
van 400 exemplaren, za l het snel een gewild co llectors 
item worden. Dit is een ui tgave die je zeker niet mag 
missen. Het boek werd in eerste instantie aangeboden 
aan leden van de Arnhem 1944 Fel/owship, hoewel het 
ook tijdens de boekenbeurs van de WAM te koop was. 

"Officers of the 1st Airlanding Light Regiment, Royal 
Artillery du ring the Battle of Arnhem, 1711' - 26 th Sep
tember 1944" by Ph ilip Reinders; Eigen uitgave 2016; 
126 pagina·s; geill; Engels. Prijs€ 18 inclusief porto; 
buitenland € 20 inclusief porto. 

Philip Reinders heeft jarenlang samen met Peter 
Vrolijk in de Arnhem Battle Research Group gegevens 
verza meld en onderzoek gedaan naa r allerlei aspecten 
va n de Slag om Arnhem . De gevonden gegevens publi 
ceert hij in kleine boekjes, die in eigen beheer word en 
ui tgegeven. Het boekje over de off icieren van het 1st 
Air Landing Light Regiment R.A. is het 16° boekj e dat 
ui tgekom en is. De oplage is ook weer nu weer beperkt. 
In dit boekj e staan van nagenoeg alle bekende officie
ren van het Light Regiment hun belevenissen t ijdens 
de slag om Arnhem, waa rvan de meeste zich afspelen 
rond de Oude Kerk in Oosterbeek-Laag. Bij elke naam 
zijn zoveel mogelijk gegevens verm eld, zoals eenheid, 
functie, rang, geboortedatum, eventueel datum van 
over lijden, al dan niet gewo nd of krijgsgevangen en 
onderscheidingen. De verslag en worden ond ersteund 
door foto· s en documenten. 
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Het is een aantre kkelij ke uitgave en een goede aanvull ing op de eerder 
verschenen boeken over het Light Regiment. Voo1· zover er nog voorraad 
is, is het boekje te bestellen bij WAM via w.boersma@wxs.nl. Op=op. 

► 
MINISTORY 123 DE DOOD VAN EEN DUITSE 
GENERAAL TIJDENS DE SLAG OM ARNHEM (DEEL 2) 
Scott Revell 
Ooggetu igen van beide kanten onderschr ijven Kraffts 
verslag, waar in wordt gesproken over vier mannen in 
de auto. Staff Sergeant John Oliver McGeough, een 
gliderpi lot bij ·c· Squadron, No.2 Wing schreef: 

'De volgende ochtend (Maandag 18 september 1944} 
trokken we verder richting Oosterbeek en bij de splitsing 
Utrechtseweg- Wolfhezerweg zag ik 
de eerste Duitse gesneuvelden. Een 

van Flight Lieutenant Albert Williams en Luitenant M.J. 
Knotten belt. Zelfs in de War Diary van het 3° Parachu 
ti sten Bataljon staat: "Du itse stafauto met vier inzitten
den vernietigd" . 

Met zoveel oogg etu igeverslagen waarin wordt gemeld 
dat er vier personen in de auto za ten, moet de vraag 

stafauto (een gecamoufleerde Citroen} 
was uit de Wolfhezerweg gekomen 5 . A 8 :r :I : :1 , ·Jcr·tol~ 

D. vê:rvolg 

■ 
en beschoten door mannen van het :ze 
Parachutisten Bataljon (bedoeld wordt 
het Je Parachutisten Bataljon} om 
ongeveer 16.00 uur op zondagmiddag. 

17 . 09 . 44 1 General - I.laj or F r . Ku s:,in ( ge:l.ood op Utr echt sewe1s biJ 
Oos L.:: r l.H;;ek , ::;é!J:lèl1 met z:jn oppasser en tolk 

Generaal Kussin, de Duitse veldcom-
mandant in Arnhem en drie anderen in 
de auto waren op verkenning en had-
den de pech dat ze werden opgemerkt 
door de parachutisten . .. 

In een ra pport dat op 19 september 
1944 werd geschreven door majoor 
H.P. Magu ire van de ln telligence 
Cel/ va n het hoofdkwart ier van de 
1510 Airborne Divisie staat : "Vier 
doorzeefde li chamen gevonden in 
een stafauto op kru ispunt 6 79785 [ 
kaa rtcoord inaten ] op de 18°; bleken 
te zijn generaa l Kussin , zij n batman, 
zijn chauffeur en zijn to lk, allemaal 
van de Feldkommandantur in Arn -
hem". Er mag zeker enige waa rheid 

.. 
word en gehecht aa n dit rapport, dat werd geschreven 
direct na afloop van de gebeurteni s door iemand die 
grondige kennis had van de situatie. 

Ook Duitse bronnen bevest igen dat er op 17 sep
tember 1944 vier mannen in de auto zaten. Tijdens 
een ond ervraging van de voormalige Hohere SS-und 
Polizieführer in den Nieder lande en Waffen-SS Genera/ 
Hanns Albin Rauter op 6 mei 1946 in de gevange-
nis in Scheveningen, verklaa rd e hij dat hij op de 3° 
dag [19 september] de graven van Ku ssin en zijn drie 
metg ezellen had bezocht. Daa rm ee bevestigde hij dat 
er dus vi er mi li tairen in de auto za ten. Er zijn andere 
oogg etuig everslagen die dit ook bevestigen, zoa ls die 

GefL ,Tosef Wi l l eke· en 
Uffz !,iax Koester ( afko:nsL.ig u .i L H.i l vèrs um) 
SS Gren .Lw . irnL .Jel le VRn der Bee'.-1: ','/illemskcC;e: e r·:ie 

1 

3 
3 
1 

Fli :oger ':Verft Vr ij land 
RAD Ste l ling- Zuid 
onbekend en (vermoedelijk l:tAD ) " " 

1 Kl.1 
1 ss 
1 SS " DEBICA" 
1 KJ:.T 
1 Lum:,. Qa.u 
1 Gr en 
1 12/FR , 9 2 
1 Kr,1 
2 ? 

2 ? 

1 Hr-tchs t: hub Kp 
,\ 1 Uffz ',,il helJn 
/ 1 Luwa He m A.lln 

Ha.up l ( LU WA? ) 
Gö t tmann 

','/est-End 
t u in c.;:i; 

11 11 =Vrjjlan<l 

Stell inr;-Zuid 

L'.G 

Pagina uit het rapport van Jan 1-ley {collectie auteur) 

worden bea ntwoo rd waa rom in het merendeel van 
de publicat ies wordt gesproken over drie inzittenden. 
Wannee r je een bezoek brengt aan de immens grote 
'Ysse lsteyn Duitse Militaire Begraafp laats· kan je 
wandelen tussen de rij en van duize nden Du itse graven 
ui t de Tweede Wereldoorlog. In Black 'BL , rij 6, vind 
je naast elkaa r dri e m il itairen in de graven 143, 144 
en 145. Dit zijn de graven van Genera/major Fri edri ch 
Ku ssin, Getreiter Josef Willeke and Unteroffizier Max 
Köste1~ Wanneer er een vierde persoon in de auto had 
geze ten, dan zou je verwachten dat die zou zijn begra
ven in graf 146. Echter, dit graf behoort aan een Du itse 
Hauptmann, die werd gedood in januari 1945. Zoud en 
er dan toch drie man in de auto hebben gezeten? 
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Deze aanname werd versterkt naa r aan leiding van 
het fantasti sche werk dat jarenlang werd gedaan door 
Jan Hey. Jan besteedde jaren aan het onderzoek naar 
de oorspronkelijke lokati es van veldgraven en bracht 
ze in kaa rt. Soms was er sprake van wel drie achter
eenvolgende lokati es, voordat een stoffelijk overschot 
eindelijk zijn laa tste rustplaats kreeg op Ysselsteyn. 
Wanneer je het originele rapport over Duitse gesneu
velden doorwerkt, kan je in de sectie "Gelderland ' een 
notitie vind en van Jan Hey over de militairen slachtof
fe rs die op 17 september 1944 sneuvelden. 
Zoa ls je kan zien in figuur 4, is de ee rste aantekening 
voor 17 september 1944 die over Genera/major Fr ie
drich Kussin . Achter zijn naam staat tussen haakjes : 
"Gedood op de Utrechtseweg in Oosterbeek, sa men 
met zijn chauffeur en zijn tolk ... Daaronder staan 
opmerkingen over Getreiter Willeke en Unteroffizier 
Max Koster [uit Hilversum [moet zijn Arnhem]]. De 
volgende aantekening gaat over een Nederlandse SS
soldaat [J elle van der Beek], die op 17 september 1944 
omkwam bij het bombardement van de Willemska
zerne in Arnhem. De informatie uit Jan Hey"s rapport, 
gecombineerd met het feit dat er op Ysse lsteyn maar 
drie graven [allemaa l met naam en allemaa l gesneu
veld op 17 september 1944] op een rij liggen, had tot 
gevolg dat onderzoekers en schrijvers, inclusief ikzelf, 
in hun publica ties melding maakten van slechts drie 
inzittenden in de auto. Dit ondanks het feit dat er in 
versch illende bronnen wordt gesproken over vier 
inzittenden. 

Het missende stuk van de puzzel 
De verwarring over het aantal inzittenden in de auto 
was voorbij in juli 2014, toen een onweerlegbaar 
stuk bewijs tevoorschijn kwam, nota bene via eBay, 
waardoor eindelijk kon worden vastgesteld hoeveel 
passagiers er in de auto zaten. Dit bewijsstuk was 
een Sterbebild [b idprentje] van een so ldaa t die op 17 
september 1944 was gesneuveld [zie afbeeld ing 51. Het 
bidprentje was voor de 44 jaar oude Unteroffizier Will i 
Haupt uit Mulheim, Duitsland. Terwijl op de meeste 
Duitse bidprentjes uit die tijd enige details staan over 
hun militaire carriere, onderscheidingen en plaats van 
sneuvelen , geeft dit exemplaar ons ex tra informati e, 
tot aan het aantal inzittenden van de auto toe. Daar
mee werd het raadsel na 70 jaar opgelost. 

Het is bij zo nder dat dit bidprentje informat ie bevat over 
de gebeurtenissen rond zijn dood. De tekst lu idt: 

·vnteroffizier Willi Haupt werd geboren op 25. 06. 
1900 in fvlühlheim-Ruhr Op 17 september 1932 trouwde 
hij met Anni Bogt en God schonk hen een zoon. Sinds 
1939 diende hij in het leger Hij werd gewaardeerd door 
zowel zijn kameraden als door zijn meerderen. Hij stond 
bij zijn kamraden bekend om zijn plezierige en opgewekte 
aard. Uiteindelijk sneuvelde hij in Arnhem. Op 17 septem
ber 1944 {zijn trouwdag} vergezelden hij en twee andere 
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kameraden zijn commanderend generaal op een verken
ningsmissie. 

Hij zou niet terugkeren van deze tocht. Hij werd dodelijk 
getroffen door een kogel. Kameraden van hem slaag
den er in om zijn lichaam te bergen en begroeven hem 
vervolgens samen met de generaal en de beide andere 
militairen op de militaire begraafplaats in Arnhem. .. 

-

IDat!ia I Jo Jef 1 
~err, IDèin !!llillc ·gefcl)efJe! 

Zul! (Brinuet!Ung an Oen 
U 11teroffülcr 

Willi fiaupt 
ber am 15. 8. 1900 1,u !DlülfJeim•fflutJr gef>orett 111 nrbc . 
2lm 17. 9. 1931 uerf>anb er fidj mit 2lnni f!Jogt au 
ilf>eraui3 glUdlidjer @(Je, bïe uon @ott mit einem 
!;1ungen gefegnct 1uurbc. !Seit bem ~ a~re 1939 biente 
er als !Solbat im %'elbc. 2lllgemein 1uar er f>el fel11en 
.l?amernben unb f!Jorgefel!ten lie!ief>t u11b geidjä\!t. 
!Sein fro~e6, ~eiterei!I steml)et:ammt ruuátc feinen 
.l?ameraben ergöl!lidie Eimnben ~u fclje1thn. ,8ufevt 
1l>Ot' et ei11gcfel!t bei 2lt:n[Jeim. ~n !Begleihmg fei11e6 
.!?ommanbiere11ben @mernli8 ,uatb er mit 31uei a11beren 
Stameraben am 17 . 9. 1944 0ur <hfonbun(l i3fn1Jrt au/3• 
gefnnbt. f!Jon bief P.t: 'i)'al)rt foUtc er uicf)t mel)t 0urüct• 
fe~tc11. .pier traf i~n bie töblic[Je .!tuge(. IDen 
.Ramcrnben gelang er&, !>en 2cicl)ttO!ll au f>crgen, unh 
bami 1:Jegrnf>en fie it)n mit bem @emral unb ben 
iilirigett 6c ibe1t 6olbutrn auf bcm ,l}elbcnfriebI1of au 
lllrn~eim . 
IDer -î;)cilanb fagt: ,,91iemanb !jat ei11e grö{iere füef>e 
all bicfc, bofi eî feit, fübm l)ingif>t fih: fcine 3'rc1111• 
be." 1Da11acf) !jat er ge[Janbelt. fillaG ifJn ftat:t maá)t_e , 
ift fei11 @lauóe 011 @ott, an eine !l.lergeltung, an em 
anbcrei'.I fübrn. ,,@ott mirb eincm je'bm t1ergdten naá) 
feinen fillerren." SDiefer @lauf>e ift auáJ ber f>efte 
stroft fiir bie -l;iinterbllel>enen, fUr irau 1111b .Rinb. 
!Bei fcinem lel!tctt ,8ufa111111cnfcin mit fe i1tcn 2iclieu, 
fngte er: Ollf !lllieberfel)e11. <S;r teljrte 11ili1t ljeim. 
91ndJ unferrm d)riitlidJen @lauflen milf\en iuir \noen : 
"!lllir fh1b in ber 3'rcmbc - er Mjt:te fJetrn•·, u11b fic 
ll)Ctben ficf) ruicberfefJelt im en>igen 2e6m. 

H/0099 - 12. - '1'1 - 100 

/-lel bidprentje van Willi 1-/aupl {colleclie auteur) 

Eindelijk bestaat er geen verwarring meer over het 
aantal inzittenden - we weten nu zeker dat het er vier 
waren. Maar waarom was het nodig om een bidprentje 
te vinden 70 jaa r na dato om dit vast te stellen, juist 
omdat het bidprentje aangeeft dat de vier milita iren 
samen werden begraven? Het probleem is dat dit 
laa tste niet waar is l 

Hoewel Genera/major Kussin, de Unteroffizieren Haupt 
en Koster en Getreiter Willeke allemaa l tegelijk werden 
gedood op de krui spunt van de Utrechtseweg - Wolf
hezerweg, werden ze om de een of andere reden niet 
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samen begraven in Ysselsteyn. Wanneer- we terug
kijken weten we dat the Reverend Captain George 
Pare drie Duitse militairen uit de auto begroef, maar 
waarom niet de vierde? Waarom werd de Unteroffizier 
Haupt niet begraven in de veldgraven langs de weg, 
zoa ls de drie anderen? Ik denk dat het antwoord op 
deze vraag nooit bekend za l worden . Misschien was 
hij al eerder begraven door een Britse soldaat, of was 
er een andere reden. Zou Pare een fout hebben ge
maakt in zijn dagboek, dat hij na de slag schreef? Hoe 
dan ook, we weten dat alle vier militairen tijden s of 
na de slag werden herbegraven op het Heldenfriedhof 
Zypendaa l in Arnhem. Dri e werden naast elkaar be
graven in de graven 495, 496 en 497, maar Haupt werd 
apart begraven in graf nummer 382. Maar waarom 
werden Haupt en de drie anderen niet bij elkaar be
graven op Zypendaa l? 

Een logisch antwoord op deze vraag werd gegeven 
door Hans Timmerman. Hans heeft het onderzoek 
voo rtg ezet, dat Jan Heij deed naar de Duitse gesneu
veld en van de Slag om Arnhem. Zijn onderzoek bracht 
aan het licht dat het graf met het nummer 382 al be
stond voor de Slag om Arnhem, maar dat het niet was 
gebruikt - het was dus een lege plaats. Hans gelooft 
dat Hau pt een van de eerste Duitse gesneuvelden was 
van de Slag om Arnhem en dat hij werd beg raven in dit 
bestaande, nog lege graf op de Heldenfriedhof Zypen 
daal. Toen er t ijdens de strijd meer Du itsers sneu
velden, werden die tijdens of na de Slag om Arnhem 
begraven of her-begraven op Zypendaa l in nieuwe 
graven. Overigens werden niet alle Duitse gesneuvel
den die een veldgraf hadden direct overgebracht naar 
Zypendaa l. Maar de Duitsers dachten er niet over om 
een Duitse generaal te laten liggen in een veldg raf 
langs een weg . Ku ssin en twee van zijn metgezel-
len werden samen her-begraven op Zypendaa l, op 
ongeveer 30 meter van Haupt. Uiteindelijk werden in 
1948 alle vier m il itairen overgebracht naa r hun laatste 
ru stplaats op Yssesteyn, waar drie rusten in Blok 'BL 
en één in Blok ·M·. 
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Kussin 
Friedrich 
Generalmajor 
01 .03.1895 
Aurich, Duitsland 
1709. 1944 
Oosterbeek 
Fe ldkommandantur 642 
Stab .P1 .80 -2-
#495 
BL-6-143 
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Josef 
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Atteln , Duitsland 
17.09.1944 
Oosterbeek 
Feldkommandantur 642 
St.Abt.Kf.EuA.Abt26 - 2743-
#496 
BL-6-144 

Köster 
Max 
Onderofficier 
20. 10.1903 
Arnhem, Nederland 
17.09 .1944 
Oosterbeek 
Feldkommandantur 642 
1,Br.Bau.E.Btl.2 - 5595 -
#497 
BL-6-145 

Haupt 
Wilh elm 
Unteroffizier 
25.06.1900 
Mühlheim, Duitsland 
17.09.1944 
Oosterbeek 
Feldkommandantur 642 
Gr.Kw .Kol.f.Betr.25. 
#382 
M-4-079 

Een bijzonder aspect van dit verhaal is dat de naam 
van Unteroffizier Haupt niet pas 'plotseling· bekend 
werd toen in 2014 het bidprentje tevoorschijn kwam. 
De naam was al jaren bekend bij onderzoekers en 
kwam voor op verlieslijsten en lijsten van gesneuvel
den die begraven waren . 

Waarom kwam niemand op het idee dat Willi Haupt 
mogelijk de vierde inzittende van de au to was ge
weest? De meest waarschijnlijke reden is dat hij alt ijd 
is weggelaten als de vierde inzittende, als gevolg van 
een aanteken ing die Jan Heij had gezet bij Haupts 
naam op één van zijn ee rste verli es lijsten. Wanneer je 
kijkt naa r figuur 4, dan zie je dat Unteroffizier Haupfs 
naam staat als de tw d van and ren, maar met de 
aantekening ·· (LUWA?]"" er cht r. Om de een of andere 
reden duidd J n H y d z Duitse soldaa t als een l id 
van de Luftwaffe n kw m daa rom nooit op het idee dat 
hij een inzitt ndc kon zijn g w st va n een auto met 
militairen v n h tl g r. V rd r onderzoek is nog nodig 
om z k r t zijn dal hij bij d Luflwaffe behoorde, maar 
als dit zo is, i h l b rijp lijk dat onderzoekers in het 
v rled n H uI l ni l in v rband hebben gebracht met 
d st f van l g r ffi i r Ku in n ze ker niet als inzit-
tende v n Ku in ul p 1 '/ ptember 1944. 

➔ 
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Dankwoord 
Dit gedetaillee rde verhaa l kon alleen worden ge
schreven dankzij de hulp en de bijdragen van een 
aantal mensen. In willekeurige volgord e zou ik willen 
bedanken: Luuk Buist , Bob Gerritsen, Geert Maassen, 
Tom Timmermans [www.battledetect ive.com ). Johan 
van Doorn, Robert Voskuil en Hans Timmerman voor 
hun hulp en informatie, die ik kon gebruiken voor het 

Bronnen 
Gepublicee rd 

Eindelijk hebben we nu het definitieve bewijs over wie 
er in de auto zaten op die noodlott ige dag. Omdat het 
nooit werd betwist, hebben wij als onderzoekers van 
de Slag om Arnhem altijd aangenomen dat er op 17 
september 1944 drie man in de betreffende auto zaten . 
Maar nu weten we zeker dat er vier waren, waaronder 
Willi Haupt, die hoogstwaarschijnlijk bij de Luftwaffe 
behoorde. 

/ lel graf van W,/li l laupl op de begraafplaals in 
Yssclslcin 

{foto collectie auteur] 

schrijven van deze ministory. Een speciaa l woord van 
dank is voor de helaas onlangs overleden Bart Leyte. 
Hij kwam met het missende pu zzelstuk: het bidprentje 
van Unteroffizier Willi Haupt. Zond er deze overlijdens
kaa rt zouden de discussies over het aanta l inzittenden 
in Kuss ins auto tot op de dag van vandaag zijn doorge
gaa n. 
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PROGRAMMA 2016 VERENIGING VRIENDEN 
VAN HET AIRBORNE MUSEUM 

10 september: 

30 september t/m/ 2 oktober: 

Zaterdagmiddag 8 oktober: 

19 november: 

Battlefi eld tour Arnh em. 

Battlefi eld tour Hürtgenwald, Duitsland. 

Battlefi eld tour rondom de NH Hervormd e kerk in 
Oosterbeek-Laa g. 

Extra Ledenvergadering van de WAM 

N.b.: Wijzigingen en aa nvullingen voorbehouden. 
Voor aanvullende informati e over de verschillende activiteiten en eventuele wij zigingen 
zie de website www.vriendenairbornemuseum.nl 
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