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De Oude Kerk in Oosterbeek na de restauratie, maar nog 
zonder torenspits (ca. 1953). Op de voorgrond een Britse 

bevoorradings-container, met daarop een korte beschrijving 
van de gebeurtenissen in september 1944. 

!Foto: uit particuliere collectie) 
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(foto: bcrrydereuslotografic.111/ 

UIT I IN VOOR DE EXTRA ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING VAN DE VERENIGING VRIENDEN VAN 
HET AIRBORNE MUSEUM P 1 V 1 
Op zaterdag 19 november 2016 zal er een extra Alge
mene Ledenvergadering van de WAM plaatsvinden. 
Deze is noodzakelijk geworden door de in het ach
terliggende jaar ontstane situatie, waarover tijdens 
de ALV van zaterdag 19 maart jl. reeds uitvoerig van 
gedachten is gewisseld. De leden hebben toen het 
bestuur opdracht gegeven zich in te zetten een her
nieuwde constructieve relatie met het Airborne Muse
um tot stand te brengen. Daartoe heeft het bestuur op 
10 ju li 2016 een br·ief gestuurd aan het bestuur van de 
Stichting Airborne Museum. Een kopie van deze brief 
is op verzoek verkrijgbaar. Tevens zullen voor aanvang 
van de vergadering kopien hiervan beschikbaar zijn. 
Indien voor de ALV van 19 november a.s. een reactie op 

deze brief wordt ontvangen, zal u daarover eveneens 
worden geinformeerd. 

In de aanloop naar de vergadering van 19 maart jl. 
hebben twee bestuursleden zich teruggetrokken uit 
het bestuur en heeft een kandidaat-bestuurslid er 
uiteindelijk niet voor gekozen zitting te nemen in het 
bestuur. De diverse reacties van de leden tij dens en 
na die vergadering heeft het bestuur doen besluiten 
alsnog in zijn geheel af te treden tijdens de ALV van 19 
november a.s. 

In de achterliggende periode heeft de heer Alex 
Koning zich bereid verklaard als nieuw l id zitting te 
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nemen in hel bestuur en in de komende maanden met 
ondersteuning van een commissie van wijze man-
nen een nieuw bestuur samen le stellen. Derhalve zal 
de heer Koning tijdens de ALV van 19 november a.s. 
worden voorgedragen als enig bestuurslid. Tevens 
zal u worden voorgesteld dat in de periode tussen de 
ALV van 19 november a.s. en de ALV van maart 2017 
de dan afgetreden bestuursleden Ben Koster. Wybo 
Boersma. Gerard Gijsbertsen, Frits Miedema en Eric 
Paap de overdracht van hun taken aan de in maart 
2017 nieuw te benoemen bestuursleden voorberei
den. Alex Koning woon t in Rozendaal. is gehuwd en 
heeft twee zonen. Hij is jurist en heeft als manager 

1\/l'x !<o11111c1 111I !?011 •nd.1,1/ l><.•efl 1 1c/1 

//,",< h1/d1,1iu q1••,li'ld ""' /1/('IJW /Jes/1wrs/1r/ van dl' W/\M. 

en directeur in de Nederlandse walerwereld gewerkt. 
Hij is o.a. ook directeur geweest van hel Nederlandse 
Watermuseum te Arnhem. Gedurende zijn hele leven 
is hij actief als bestuurder van verenigingen en stich
tingen , ook bij verenigingen van vrienden. Hij heeft een 
uitgebreid bestuurlijk netwerk. Zijn band met de Slag 
om Arnhem is ontstaan doordat zijn grootvader op 17 
september 1944 de boer van de Johannahoeve was. De 
hele familie was toen ingetrokken in de boerderij. Al 
tientallen jaren is hij lid van de WAM. Met veel plezier 
rijdt hij ieder jaar in september rond in zijn Willy's Jeep 
uil 1942. 

"Graag wil het bestuur van de 
WAM energie steken in het 
realiseren van een optimale 
relatie met het Airborne Museum. 
Wij willen komen tot een 
gelijkwaardige wederkerige 
samenwerkingsafspraak, waar 
beide partijen maximaal hun 
voordeel uit kunnen halen, elk 
vanuit hun eigen doelstelling." 

Tijdens de vergadering zal het nieuwe Beleidsplan van de WAM worden besproken. De vereniging wil onder lei
ding van een nieuw bestuur zich versterken en zich op de toekomst richten. Hiervoor zullen concrete maatrege
len worden genomen. e.e.a. vastgelegd in het door u vast te stellen Beleidsplan. Duidelijk beleid, nieuw bestuur 
en verdere maatregelen. De huid ige sla tuten bieden hiervoor genoeg ruimte. Vervolgens hopen wij vanuit een 
nieuwe en duidelij ke positie het overleg met het Airborne Museum in te vullen. Graag willen wij energ ie steken 
in het realiseren van een optimale relatie. Wij willen komen lot een gelijkwaardige wederkerige samenwerkings
afspraak. waar beide partijen maximaal hun voordeel uit kunnen halen, elk vanuit hun eigen doelstelling. De 
Vrienden zijn allemaal ambassadeurs van hel eigentijdse Air"borne Museum. Een museum dat wij [financieel) 
steunen in zijn huidige opzet en waar wij als Vrienden een bijzondere positie hebben. Een verkorte versie van het 
Beleidsplan is inmiddels op de site van de WAM geplaatst. 

Op basis van het bovenstaande is de agenda voor de vergadering als volgt: 

Agenda 

Extra Algemene Ledenvergadering Vereniging Vrienden van het Airborne Museum 
Datum: 19 november 2016 
Aanvang: 14.00 uur. zaal open 13.30 uur 
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Plaats: Concertzaal, Rozensteeg 3 te Oosterbeek 
1. Opening 
2. Mededelingen en berichten van verhindering 
3. Verslag ALV van 19 maart 2016 
4. Aftreden huidige bestuursleden en verkiezing 

van de heer Koning tol bestuurslid 
5. Beleidsplan 2016 - 2021 
6. Ontwikkelingen in de relatie tussen WAM en 

Airborne Museum 
7. Initiatieven en programma 2017 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

Bij agendapunt 4: 
Volgens artikel 8 van de Statuten kunnen tenminste 
tien leden eveneens bestuursleden voordragen. Een 

HOTEL DREYEROORD: 
DE HUIDI TAND VAN 
In het vorige nummer van het Airborne Magazine 
maakten w ij melding van de plannen voor hel slopen 
van Hotel Dreyeroord, dat tijdens een deel van de Slag 
om Arnhem fungeerde als hoofdkwartier van 7KOSB. 
Intussen heeft de mogelijke sloop van dit histori-
sche gebouw een storm van protest veroorzaakt. De 
Stichting 'Behoud Dreyeroord Oosterbeek· mocht zich 
verheugen in een overweldigende belangstelling van 

voordracht hiertoe dient uiterlij k tien dagen voor de 
vergadering schriftelijk bij de secretaris van de WAM 
te worden ingediend. De voordracht moet zijn onder
tekend door de voordragende leden en bij de voor
dracht dient een bereidverklaring van de kandidaat/ 
kandidaten gevoegd te zijn. De kand idaat/kandidaten 
dient/dienen meerderjarig te zijn en l id te zijn van de 
vereniging. 

Pauze 

Lezing door Martin Peters over het afgelopen april 
verschenen boek 'Desert Rise -Arnhem Descent', dat 
hij samen met Niall Cherry, John Howes en Graham 
Francis heeft geschreven over het Tiende Parachutis
ten Bataljon tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

K N 

l 11dens de piPlh/1ghe1(/ op zond,19m1dd,1g 18 Sl'/l 

tcmber 1/. stc1<1I vete, a.111 GMII F?ol1e1 ,~ 111 gedachten 
ver ,onkcn voo1 <ic mgang van 1-/o/e/ Dr<'yero()lr/, 
wa,1r h1J kor I clud1voo1 ee11 krans her// gc/eqd Geolf 
Roberls vocht m seplcmbe1 791,1, bij /Jrryeroorcl. 
/foto. berrydereusfolografie.nll 

·supporters·. Meer dan 15.000 handtekeningen tegen 
de sloop konden onlangs worden overgedragen aan 
de burgemeester van de gemeente Renkum. Reacties 
kwamen binnen uit meer 40 verschillende landen. Ook 
de binnenlandse en buitenlandse pers besteedde veel
vuldig aandacht aan Hotel Dreyeroord. In Nederland 
haalde het onderwerp zelfs het landelijke TV journaal. 
Zeer bemoedigend was de brief van de Ambassadeur 
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van het Verenigd Koninkrijk in Nederland, Sir Geof
frey Adams aan de waarnemend burgemeester van 
Renkum, Mr. Hein Bloemen. Sir Geoffrey schreef dat 
het een tragische beslissing zou zijn om Hotel Drey
eroord te slopen. De stichting 'Behoud Dreyeroord 
Oosterbeek· heeft inmiddels een architectenbureau 
ingeschakeld om een onderzoek te doen naar de 
mogelijkheid om het huidige gebouw, door middel van 
een aantal bouwkundige ingrepen aan te passen aan 
het beoogde doel, het huisvesten van demente bejaar
den, in plaats van het te slopen. De eerste ontwerpen 
hiervoor zijn inmiddels gepresenteerd en ze zien er 
veelbelovend uit. Maar dat betekent zeker niet dat de 
strij d tegen de sloop van Dreyeroord voorbij is1 

BOEKJE OVER A p 0 
·us Air Support Signals Teams, Arnhem-Oosterbeek 
September 1944', door Wybo Boersma en Philip 
Reinders, pr ive uitgave 201 6, 38 pag, geillustreerd, 
kleur, Engels, prijs€ 7,50_ 

Behalve Britse, Poolse en Nederlandse militairen, 
waren er tijdens de Slag om Arnhem ook 14 Ameri
kaanse militairen ingezet. Tien van hem vormden twee 
US Support Signals Teams, die verantwoordelijk waren 
voor de grond-lucht verbindingen. Al in het after aclion 
report, dat in 1945 door de 1'' Britse Airborne divisie 
openbaar werd gemaakt, kunnen we lezen dal deze 
grond-luchtverbindingen bij Arnhem niet gerealiseerd 
zijn. De reden daarvoor zou zijn dal de Amerikanen 
onvoldoende getraind waren, hun apparatuur niet 
goed kenden en dat ze verkeerde kristallen meegeno
men zouden hebben. Dit verhaal is daarna lot van
daag aan Loe door bijna alle latere schrijvers, die wat 

6 

Op zondagmiddagmiddag 19 september 2016 vond 
bij Dreyeroord een korte plechtigheid plaats, waarbij 
Nederlanders en Britten hun steun aan het behoud 
van het gebouw demonstreerden door hel leggen 
van kransen en bloemen bij de ingang. Een van de 
sprekers bij die gelegenheid was Niall Cherry. Zijn 
toespraak maakte veel indruk op de aanwezigen en 
daarom heeft de redact ie besloten een vertaling hier
van als Ministory op te nemen in dit Airborne Magazine 
[zie elders in dit blad). 

{Robert Voskuil/ 

MS 

1 tJtlC/1, cle hetde11kmg;dtc•11~/ op rlc /111 /JQttle 

l:Jeqt aalpld<1/s leqt ·11te {eaclet of the Pt/qr, 
mngP·.1 a1111e Wr<'llen, tn sPptem/Jet 194li 
S/<1/f Sc"J<!illll 111 lt<!I Gltdc1 Pilvl Rcg1menl, 
N•n l<r;ms /1ij hei Ctoss of Säcrtltrc. 

{Foto: ber1yclereusfoiografie.nl] 

dieper ingaan op de verbindingen en de luchtsteun, 
overgenomen. Evenals de Nederlandse commando's 
waren ze loch een vreemde eend in de bijt bij de 1° 
Britse Airborne divisie. In het verleden hebben enkele 
mensen hier onderzoek naar gedaan, waarbij zelfs 
een paar van de m ilitairen van het Signals Team wer
den opgespoord. Hun getuigenissen, aangevu ld met 
documenten en k leine stukjes uil recente publicaties, 
hebben uiteindelij k geresulteerd in een zo kompleet 
mogelijk verhaal van deze, deels onbekende, geschie
denis van de Amerikaanse verbindingsteams. Het n iet 
tot stand kunnen brengen van de grond-lucht verbin
dingen blijkt meer aan een slechte voorbereiding van 
de Britten en de gewijzigde militaire omstandigheden 
te wijten, dan aan het veronderstelde gebrek aan 
training. Terecht is het boekj e "'US Air Support Signal 
Teams" een eerbetoon geworden aan die kleine groep 
Amerikanen, die nauwelij ks genoemd worden in de 
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bestaande l iteratuur. Hun inzet werd 'beloond' met 
zeven maanden gevangenschap, waarna ze uiteindelijk 
via Rusland weer naar Amerika konden terug keren. 

Behalve bij de 1 • Britse Ai 1·borne divisie waren der
gelijke ver bindingseenheden ook ingedeeld bij de 
beide Amerikaanse Airborne divisies. Deze zu llen 
waarschijnl ij k met dezelfde moeilijkheden te kampen 
hebben gehad, maar hierover hebben we tot nu toe 
nog geen gegevens gevonden. Of zijn ze door het meer 
verspreid optreden van de Amerikaanse divisies nooit 
ingezet en heeft het 30" Britse Corps hun taak overge
nomen? Een onderwerp voor een vervolg onderzoek? 

Het boekje is te bestellen via de website van de Ver
enig ing Vrienden van het Airborne Museum: www. 
vriendenairbornemuseum.nl of via w.boersma@wxs.nl 
Verzendkosten binnenland € 2,50: buitenland € 7,50. 
Ook verkr ijgbaar tijdens bijeenkomsten en battlefield 
tours van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum. 

{Wybo Boersma/ 

► 
TENTOONSTELLING: EGO VERGEET MIJ NIET 

Op 1 september j l. opende Mr. Pieter van Vollenhoven 
in het Airborne Museum de tentoonstelling 'EGO. 
Vergeet mij niet.' 1 n deze exposit ie staan de beleve
nissen van 48 personen [EGO = ïk'] centraal. Aan de 
hand van persoonl ijke verhalen van Britse, Poolse en 
Duitse soldaten en Nederlandse burgers worden de 
Slag om Arnhem, maar ook de aanloop naar de strijd 
en de nasleep daarvan, op indr ingende w ijze in beeld 
gebracht. Naast verhalen en foto·s wo1-den bijzondere 
voorwerpen getoond, die allemaal verband houden 
met de personen, wiens verhalen worden verteld. 

Het ·topstuk· van de expositie is het or iginele Victoria 
Cross, da t postuum werd toegekend aan de Britse 
luitenant John 'Jack· Holli'lgton Grayburn, die op 
26-jarige leeftijd sneuvelde bij de Rijnbrug in Arnhem. 
Grayburn had hel bevel over 2 Plataan, A Company. 

John (Jr;iy/Jw n. /OOIJ van /111/enanl .John 'Jack' 
Graybt1111 die Of' ?0 ~1•p/t>ml)r1 191,/, •,nr uvdd<' bt/ 
r/c fö;n/J1 ug 111 At nlirm, slaat m de <'Xpostll<' I GO 
111 het Au hot 111! Mw,r111n VtJ /t/ll v,tdet s mi'tia1/ 
lf>',r/ 01' mrc•st /111l,~I' mcdatllr m tfr> Sl'I t~ /Jp/ 
V1rl 011<1 C1 o~ •·,. 

{Foto: berrydereuslo/ogralie.n/} 

2n" Parachute Battalion. Dit bataljon stond onder bevel 
van Colonel John Frost. Grayburn was de enige militair 
bij de brug, waaraan het Victoria Cross werd toege
kend. De volledige beschrijving van zijn acties t ijdens 
de Slag om Arnhem verscheen in het Supplement van 
de London Gazette van 23 januari 1945. Het laatste 
deel van deze ·citation· luidt: 

Trom the evening of September 17'" untii the night 
of September 20'1', 1944. a period of over lhree days, 
Lieutenant Graybum led his men with supreme gallantry 
and determination. Although in pain and weakened by 
his wounds, short of food and without sleep, his courage 
never flagged. There is no doubt that, had it not been for 
lhis officer·s inspiring leadership and personal bravery, 
the Arnhem bridge could never have been held for this 
time ... 

Zijn zoon John heeft meegewerkt aan de expositie en 
hij was bij de opening aanwezig. 

{Robert Voskuil/ 
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HERBEGRAFENIS VAN TWEE MILITAIREN 
D IR G AA PLAATS 

Op 5 oktober jl. werden tijdens een indrukwekkende 
plechtigheid twee militairen van het Wiltshire Reg i
ment met militaire eer herbegraven op de Airborne 
Begraafplaats in Oosterbeek. Hun stoffelijk resten 
werden in februari 2013 tijdens onderzoek naar 
explosieven gevonden in een gezamenlijk veldgraf bij 
de boerderij 'De Laar· in Arnhem-Zuid. Dit gebied is 
bekend om de 'Slag om de spoorwegovergang·. Deze 
vond plaats vlak na het einde van de Slag om Arnhem. 
Gedurende deze slag verloren de Wiltshires [129111 

Brigade, 43'"Wessex Division) meer dan zeventig of
ficieren en manschappen. 

Na een lang en zorgvuldig onderzoek, dat plaats vond 
in hel laboratorium van de Bergings- en Identificatie 
Dienst van de Koninklijke Landmacht [BIDKL) in Soes
terberg, slaagden de medewerkers van deze dienst 
er in beide stoffel ijke overschotten te identificeren. 
Hel bleek te gaan om Lance Corporal Donald S. Noble 
uil Leeds [gesneuveld op 4 oktober1944) en Private 

Il 

5 nl<tolw, 2016. 011dc1 q, ote L>eianqstellmg worden achter l'l'/lvnhwn, 
Corpora/ Dorwlc/ 5. Nol>IP t't I P, ,vate I lm oir/ J. / ow,~ hr, llcgrnv, •11 oµ de 
A,rbo, nc Bcgraafplaüls m Oostcrbeei<. 

{Foto: berrydcreusfotograf1e.n/) 

Harold J. Lewis uit Hertford [gesneuveld op 3 oktober 
1944). Beiden behoorden tot het Wiltshire Reg iment en 
waren sinds oktober 1944 vermist. 

Tijdens de begrafenisplechtigheid in Oosterbeek -
bijna op de dag af 72 jaar nadat beide mannen waren 
gesneuveld - werden de twee kisten naar de graven 
gedragen door militairen van hel 5th Ba ltalion The 
Rifles uit Bulford Camp in Wiltshirc 

Nadat beide stoffelijke resten Ier aarde waren besteld, 
vond in de m iddag van 5 oktober een herdenkings
dienst plaats bij hel monument voor hel Wiltshire 
Regiment in de wijk 'de Schuytgraar· in Arnhem- Zuid. 
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ZES ONBEKENDE SOLDATEN 
NA EID I R 
Tijdens een speciale ceremonie op de Airborne 
Begraafplaats in Oosterbeek op ·14 september jl. 
werden zes graven, die tot dan toe hadden behoord 
aan onbekende soldaten, opnieuw ingewijd. Dankzij 
intensief archiefonderzoek was het mogelijk gebleken 
de namen te achterhalen van deze mannen, die waren 
gesneuveld tijdens de Slag om Arnhem. Het ging om 
zes leden van het Border Regiment, Corporal Jack 
Carr, Corporal Thoms Edgar, Lance Corporal Raymond 
Halliday, Private Thomas Edward Stanley, Private 
Harry Vasey en Private George Wilson. 

(1,11,·11~/1'1 v,u, l'C'/1 van do qc'l!fu11l1hrt'<'tci1' md1la11r11 
v.111 hl't l-/mrll't Rl'<tmtl'nt k11t<1 n.-ii11 do r11c.•t1V11I' ~te1'11 op hrt g,af 

v.111 ham 111 /91,1, omgl'knmen b1oc1 

/Foto: berryclcrcusfolografic.n/) 

BOEKRECENSIES 
1 l "Verzet via het geheime telefoonnet. De opmerke
l ijke rol van het PGEM-telefoonnet tijdens de Tweede 
Wereldoor log" door Karel Berkhuysen; druk Wink 
Doetinchem 2016; 439 pag, geill.; prijs:€. 29,95. 

In veel publicaties wordt vermeld dat het Verzet in Ne
derland tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruik heeft 
gemaakt van telefoonverb ndingen, buiten het normale 
telefoonnet om. De Duitsers konden zodoende niet 
meeluisteren. Toch is hier weinig over bekend. Dit 
ondanks het fe it dat er verschillende publicaties over 
verschenen zijn. Auteur Karel Berkhuysen heeft nu 
een boek geschreven, waarin op heldere en begrij
pelijke wijze de rol van diverse geheime verbindingen 
van het Verzet uit de doeken wordt gedaan. Aan de 
hand van schema·s laat hij zien hoe de verschillende 
telefoonnetten aan elkaar verbonden waren. Monteurs 
die in contact sto11den met het Verzet maakten deze 
verbind ingen, veelal onder de ogen van de bezetter. 
Het geheel bestond uil hel publieke net en diverse 
andere telefoonnetten. De bekendste daarvan is het 
telefoonnet van de Provinciale Gelderse Energie Maat
schappij . Bij de geïnteresseerden in de Operatie Mar
ket Garden is dil net vooral bekend omdat er van deze 
verbindingen door de Britten geen gebruik van werd 

gemaakt Lijdens de Slag om Arnhem en de rol die deze 
verbindingen speelden t ijdens de Operatie Pegasus. 
Het verzet had contacten door de hele provincie. maar 
de Britten maakten er zo goed als geen gebruik van, 
waarschijnlijk omdat zij die verbindingen niel ver
trouwden. Dil in tegenstelling tot de Amerikanen bij 
Nijmegen. Na het opblazen van de telefooncentrale in 
Oosterbeek vielen de verbindingen met Oosterbeek uit. 

Na de Slag om Arnhem worden de PEGM verbindingen 
gebruikt om de Operatie Pegasus 1 mogelijk te maken. 
Hiervan wordt in het boek uitgebreid verslag gedaan. 
Duidelijk is ook dat de kleine telefooncentrale, die 
opgeslagen is in het depot van het Airborne museum, 
geen rol heeft gespeeld tijdens Operatie Pegasus 1. 
Deze telefooncentrale is afkomstig uit het voormalige 
gebouw van de SD (de Duitse Sicherheitsdienst) aan 
de Utrechtseweg in Arnhem, maar de verbindingen 
voor Pegasus 1 liepen niet van Nijmegen via Arnhem 
naar Ede, maar het was een rechtstreekse verbinding 
Nijmegen-Ede w. 

In de eerste hoofdstukken wordt uitvoerig de ontwik
keling van de geheime telefoonnetten uitgelegd, die 
al voor 1940 begon. Toen ten dienste van het Neder-

➔ 
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landse leger. In de hoofdstukken over de periode na 
september 1944 wordt meer ingegaan op hel Verzet en 
de bevrijding van de Achterhoek in relatie met gehei
me telefoonverbindingen. De titel "Verzet via geheime 
telefoonverbindingen" wordt door de schrijver soms 
wel erg ruim uitgelegd. Ook enkele radioverbindin
gen en zelfs postduiven 
laat hij hieronder vallen. 
Bepaalde gebeurtenissen 

Ooster·beekse oorlogsslachtoffers 17 september - 1 
november 1944" uitgebracht. Dit boek is geschreven 
door Ron Wenting uit Oosterbeek en Roland de Kwant 
uit Zaandam. Het beschrijft de 129 burgers van Oos
terbeek, die in de periode tussen 17 september 1944 
en 5 mei 1945 zijn omgekomen door oorlogsgeweld. 

veelal met. zo mogelijk. 
een korte beschrijving 
van de omstandigheden 

tijdens de oorlog worden 
door de schrijver vermeld 
om ontwikkelingen van de 
geheime verbindingen in 
de juiste context te kunnen 
plaatsen. Het boek geeft 
zo een goed en uitgebreid 
beeld van de mogelijkhe
den die er voor het Verzet 
waren met het gebruik van 
de geheime telefoonver
bindingen en het telefoon-

"Aan de hand van schema's laat 
de auteur zien hoe de verschil
lende telefoonnetten aan elkaar 
verbonden waren. Monteurs, 

waaronder ze zijn omge
komen. Hel boek is rijk 
geïllustreerd mel deels 
kleurenfoto's Het boek 
was in november 2015 
door de auteurs in eigen 
beheer uitgebracht in een 
oplage van 50 exemplaren. 
Dal aantal was snel uitver
kocht, maar- de schrijvers 

die in contact stonden met het 
Verzet, maakten deze verbindin
gen, veelal onder de ogen van de 
bezetter." hadden niet de middelen 

om een grotere oplage te 
bekostigen. Het bestuur 
van de WAM was van 
mening dat een dergelijk 

net van de PGEM. Leden 
van de Vereniging Vrienden 
van het Airborne Museum 
zullen vooral geïnteresseerd zijn in de hoofdstukken 
over Operatie Market Garden en Operatie Pegasus 1. 

Het boek is dan ook een must voor degenen die zich 
meer willen verdiepen in de rol van het verzet tijdens 
en na de Slag om Arnhem. Het zou goed zijn als deze 
publicatie ook in het Engels vertaald zou worden, zodat 
ook de Britten van deze toen deels ongebruikte moge
lijkheden kennis kunnen nemen. 

De,,. Britse Airborne divisie had meer kunnen doen 
om hun slechte radioverbindingen te omzeilen. Helaas 
besloten ze de telefooncentrale in Oosterbeek op te 
blazen, waardoor er geen telefonische verbinding 
meer mogelijk was met de omgeving van de 
Perimeter. 

·verzet via hel geheime telefoonnet" wordt van harte 
aanbevolen maar is geen boek om in één avond uit te 
lezen. 

2) ·vergeten is Ballingschap .. , gedenken verlossing, 
Gedenkboek Oosterbeekse Oorlogsslachtoffers 17 
september - 1 november 1944, door Ron Wenting en 
Roland de Kwant. 

De WAM heeft een tweede druk van het boek: .. Verge
ten is ballingschap, gedenken verlossing, Gedenkboek 

lO 

gedegen werk. dat nu eens de burgerkant van de Slag 
om Arnhem voor het voetlicht brengt, waard is om 
voor een groter publiek toegankelijk te zijn. Vandaar 
dat wij een oplage van 100 exemplaren bekostigd 
hebben. Deze tweede oplage is intussen al weer bijna 
uitverkocht. Enkele exemplaren zijn nog te koop, o.a. 
bij het Airborne Museum en bij boekhandel Meijer & 
Siegers in Oosterbeek. De prijs bedraagt€ 30. 

3) .. The Airborne Club, Three WW2 Airborne veterans 
telt their story" by Raymond P. Newlyn; Eigen uitgave. 
2015. 51 pag; geill.; Engels. Prijs f 14,99 

Deze eigen uitgave van auteur Newlyn beschrijft de ge
schiedenis van drie veteranen, waarvan twee, Alex Hall 
en David W. Whiteman, bij Arnhem gevochten hebben. 
Ze maakten beiden deel uit van de 181c Parachute 
Field Ambulance. Een vlot geschreven boekje, waarin 
de veteranen in hun eigen bewoordingen de Slag 
beschrijven. Of alle verhalen na zoveel jaren historisch 
geheel kloppen, is twijfelachtig, maar hel is zoals zij 
het zich nu herinneren. Jammer dat bij enkele foto·s 
de verhouding horizontaal en verticaal niet meer klop
pen, waardoor je merkwaardige vertekening van de 
gezichten te zien krijgt. Dit was eenvoudig te vermijden 
geweest Mogelijk heeft Niall Cherry nog exemplaren 
van dit boek. 
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REGIMENTAL AID POST IND CONC R ZAAL 

De l'?eg,me11tal l\1tl Post. rite v,111 16 18 ~e11l1•mhc>1 111 de Ccuu ,,, 11,1,1/ w.,s 
,ngerichr. gal een mdruk viJn rlr omstonrl1qhcdm. wa, u om/p1 lwt 811tsu 
medische personeel 111 septm1/J,,, 191,4 m111",I w1•1 kPn 

/Foto: berrycleret1sfotografie.nl/ 

Tijdens het herdenkingsweekend, afgelopen septem
ber, was er gedurende drie dagen een Regimental Aid 
Posl, opgezel in de Concertzaal in Oosterbeek. Deze 
RAP was geheel ingericht met materiaal en instru
menten, zoals die in september 1944 werden gebruikt 
door de mannen van het Royal Army Medical Corps 
[RAMC). Een paar Britse en Nederlandse re-enactors 
hadden hiervoor het initiatief genomen en hadden hun 
collecties overgebracht naar de Concertzaal. Hel ge
heel zag er zeer levensecht uit. temeer daar een groep 
re-enactors fungeerde als artsen, medical orderlies en 
patienten. Vooral deze laatste groep was zeer profes
sioneel geschminkt. Er was veel belangstelling voor 
deze 'levende tentoonstelling·, niet alleen van volwas
senen maar ook van schoolklassen. Hopelijk wordt dit 
interessante en leerzame evenement in de toekomst 
nog eens herhaald. 

{Robert Vos/wil/ 

a,, de Ccmc ('/ //,lil[ lllr/ de> Rr•t/1/lll'lllill A,<i ('o~, · VI'/ /1'[[ ('l'll 81 Il',(' 
vC'/1•1,1<111,1,111 h<'i,111q•,ll'll<'nliu11 w,1/ 111111w1r111•1v,111(Jf't1 Wil/l'II 

t11dm1•, 1//• ';/,1q mnA111ill'm 

/Folo: /Jerrydere11sfologral1e.nl/ 
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KONINKLIJKE N 
De afgelopen periode ontvingen 
drie mensen, die zich langdurig 
hebbeningezetvoor hetonderzoek 
naar een aantal speciale aspek
ten van de Slag om Arnhem, een 
koninklijke onderscheiding. 

David van Buggenum uit Arnhem 
doet al jaren onderzoek naar ver
m iste m ilitairen uit WOII, hetgeen 
heeft geleid tol vijf identificaties. 

Hans Timmerman, eveneens uit 
Arnhem, werkt samen met David 
van Buggenum. Ook spoorde Hans 
door grondig archiefwerk tien ver
miste Duitse soldaten op. 

De nu 82-jarige Cor Janse uit Rhe
den is jarenlang aktief geweest bij 
allerlei maatschappelijke organi
saties, maar hij is vooral bekend 
geworden door zijn omvangrijke 

~ 

EEN BIJZONDER EMBLEEM 

onderzoek naar de geschiedenis 
van de Slag om Arnhem. Zijn drie 
delen tellende boekenserie 'Blik 
Omhoog· over de oorlogsgeschie
denis van Wolfheze en omgeving 
is een van de resultaten van al zijn 
speurwerk. 

Alle drie heren werden benoemd 
tot "Lid in de Orde van Oranje
Nassau·. 

T DE COLLECTIE VA AIRBORNE MUSEUM 
Een aantal j aren geleden was ik betrokken bij de Nederlands 
speelfilm ·-zwartboek··. over een Joodse vrouw die terugdenkt 
hoe ze het eind van de Tweede Wereldoorlog overleefde in 
het Nederlandse Verzet. Ons toenmalig lid Alex Junier, mede
auteur van het boek ··By Land, Sea and Air"", verzorgde daar een 
deel van de uniformering. Het Airborne Museum kreeg toen van 
hem een, mij onbekend, embleem: drie witte heksen op een 
zwarte ondergrond. Dit embleem zou gedragen zijn door perso
neel van Ml9, het Britse bureau dat ondermeer betrokken was 
bij de operaties Pegasus 1 en 2 in oktober en november 1944. 
Het zelfde embleem kwam ik later tegen in de collectie van het 
Combined Military Service Museum in Madon, Essex, Enge
land, maar met ander·e gegevens. Daar wordt het ten onrechte 
toegeschreven aan de Scandinavie 159 Force. 

In het vorig jaar verschenen boek "Evasion & Escape devises 
produced by Ml9, MIS-X and SOE in World War 11·· door Phil 

J<ap1lem Gf'Ol(/1' Swa11. RCAr. ptloot van Il //l(;h/ 661, 
Sct11adron mei hel cmb/ci>rn mei c/1' <1, 1t' /Jel<!>/'11 

(Foto: Departmenl of Nalional Defencc, Librnry and 
Archives Canada no. PA-209539/ 

Room, komen we een uitgebreide beschrijving van het 
betreffende embleem tegen. 

Vo<!ILl/dt.' van hel "3 lwl<se11emblccm,· 

Il oio: vm Wybo Boersmal 

12 

Het embleem bestaat uit drie heksen op bezemste
len met een heksenhoed, uitgevoerd in wit draad op 
een zwarte ondergrond. De afmeting is 7 x 4 cm. Het 
embleem is uitgevoerd in de stijl van verschillende 
andere emblemen, die in het najaar van 1944 in Zuid
Nederland gemaakt zijn. De fabrikant is N.V. van En
gelen & Evers in Heeze. Er bestaan drie verschillende 
uitvoeringen van. Eén op zijde, één op dikker katoen en 
een soort van blazer badge. Deze laatste uitvoering is 
waarschijnlijk niet als zodanig gedragen. 

➔ 
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Hel onofficiële embleem werd gedr·agen door 
personeel van lntelligence School 9 (Western Euro
pean Area) of I.S.9 [W.E.A.l onderdeel van M.1.9 in de 
periode van oktober 1944 lol 26 juni 1945. Het ontwerp 
is van Nederlandse luitenant, later kapitein, 
Leo Fleskens. Na de bevrijding van Zuid Nederland 
was hij verbonden aan IS9 en nam deel aan de 
operaties Pegasus 1 en 2. 

4

8 COMPANY ARRIVED, 

Er is tot nu toe slechts één foto bekend van een militair 
die het embleem draagt, een Canadese piloot van 664 
Squadron RCAF. 
Dit ··3-heksen·· embleem is met recht een van de 
zeldzame voorwerpen uit de collectie van het Airborne 
Museum. 

{Wybo Boersmal 

In 2003 verscheen het boe-< 'B Company arrived', waarin onderzoeker en auteur David van Buggenum de Lotge
vallen beschreef van B Cornpany van het 2n~ Parachute Battalion, voor tijdens en na de Slag om Arnhem. In de af
gelopen dertien jaar is David doorgegaan met het verzamelen van gegevens over deze Britse parachutisteneen
heid. Uiteindelijk had hij zoveel nieuw materiaal bij elkaar: dat hij besloot tol het schrijven van een vervolg op zijn 
eerste boek. In deze nieuwe publicatie staat een aantal mannen van B Company centraal in zeven korte verhalen. 
Daarin staat wie ze waren, waar ze vandaan kwamen, en wat er met hen is gebeurt is. Een van de verhalen gaat 
over de Gronert tweeling, Thomas en Claude, die op 17 september 1944 samen om het leven kwamen bij de 
opmars naar Arnhem. In dit verhaal en in die over de andere mannen zijn ook de herinneringen van familieleden 
opgenomen. Naast de zeven verhalen bevat het boek ook een hoofdstuk met een groot aantal niet eerder gepu
bliceerde foto·s en documenten van andere mannen van B Company. Hoewel het boek gepresenteerd wordt als 
Supplement. is het zo geschreven dat het kan worden gelezen als zelfstandig boek. 
'B Company arrived - The men· door David van Buggenum, dat in het Engels is geschreven. is in Nederland o.a. 
verkrijgbaar bij boekhandel Meijer & Siegers in Oosterbeek. Prijs€ 30,-. 

MINISTORY 1? 
Hotel Dreyeroord, september 1944 
door Niall Cherry 

"Dames en heren, 
Voor degenen die m ij niet kennen: ik ben Niall Cherry, 
de secretaris van de Arnhem 1944 Veterans Club, se
cretaris van de Arnhem 1944 Fellowship en vertegen
woordiger van de WAM in het Verenigd Koninkrijk. 
Ik sta hier· met gemengde gevoelens. Enerzijds ben ik 
blij hier zoveel mensen le zien. waaronder mijn oude 
vriend Geoff Roberts, die hier in 1%4 aan de gevech
ten deel nam, maar anderzijds ben ik bedroetd dal 
weer een belangrijk stuk geschiedenis van de Slag om 
Arnhem wordt bedreigd. 

Dit gebouw is voor· velen voor eeuwig verbonden met 
de King·s Own Scotlish Bo1·dere1 s. een regiment waar
van de geschiedenis terug gaal naar 1689. Gedurende 
de Tweede Wer-eldoorlog werd een van de bataljons 
van dit regiment omgevormd tot een luchtlandings
eenheid en dat bataljon vocht bij Arnhem. Dit was, zo
als velen van u weten, het 71

' bataljon, dat onder bevel 
stond van Lieutenant Colonel Payton Reid. Gedurende 
de eerste twee dagen van de Slag om Arnhem verde
digden de mannen van 7 KOSB verschillende landing-

zones. In de middag van 19 september 1944 kregen 
zij het bevel zich weer bij de 1 ' 1 Airlanding Brigade in 
Oosterbeek te voegen. Door verschillende tegenslagen 
telde het bataljon op dat moment nog maar 270 man, 
van de 760 die waren geland op 17 september. 

In de late namiddag van 19 september kwamen de 
overlevenden aan in Oosterbeek en in de War Diary 
staat daaroverlvr·ij vertaald): 
1900 uur- Juist toen het donker begon te worden 
arriveerde het batalj on in de omgeving van het hoofd
kwartier van de divisie [kaartcoordinaat 6937841. 
Majoor COKE had bevelen ontvangen van het hoofd
kwartier van de Brigade, dat vlakbij zal, en deze 
werden bevestigd door een inlichtingenofficier van het 
divisie-hoofdkwartier. Het bataljon kreeg de opdracht 
om de rechterflank van de Britse posities ter hoogte 
van de spoorlijn (Arnhem-Ede] te verdedigen. In dat 
gebied zaten al groepjes m ilitairen van het Gl ider Pilot 
Regiment. de Royal Engineers en van de 21" Inde
pendent Parachute Company en 7KOSB moest de 
verdedigingslinie in oostelijke richting verlengen. De 
commandant van 7KOSB, Lieutenant Colonel Peyton 
Reid besloot na bestudering van de kaart posities in te 
nemen in een klein bebost gebied, direkt oostelijk van 
de linies van de 21" Independent Parachute Company. 
Het was al donker toen hij en zijn plaatsvervangend 
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commandant op weg gingen om kon lakt le maken mel 
de 21 " Independent Parachute Company en om het 
gebied te verkennen. Het bataljon moest onder bevel 
van majoor COCHRAN volgen. Tijdens de verkenning 
werd duidelijk dat het uitgekozen gebied, dat bestond 
uit uitgebreide stukken terrein, die behoorden bij twee 
grote huizen. Het was een duidelijk omgrensd gebied, 
waar we gemakkelijk in hel donker posities konden in
nemen. En bovendienpastte het geheel in de opdracht 
die hel bataljon had gekregen. 

Een van de twee eerder genoemde grote huizen was 
Hotel Dreyeroord en Payton Reid verklaarde later: 
Ik denk niet dat de mensen, die daar toen bij waren, 
ooit het White House en zijn omgeving zullen vergeten. 
Toen ik om ongeveer 9 uur in de avond van 19 sep
tember 1944 op de deur klopte was alles nog rustig 
en vredig. Als ik van de planeet Mars was gekomen, 
had ik nauwelijks meer belangstelling gekregen en 
ik werd onmiddellijk door de burgers, die zich daar 
bevonden, begroet als bevrijder. Het gebouw bleek een 
klein hotel te zijn. Ik heb mij nog nooit zo'n huichelaar 
gevoeld. Ik was gekomen om mee te delen dat ik mijn 
soldaten posities wilde laten innemen op het terrein 
en in de omgeving. De vreugde waarmee dit nieuws 
werd ontvangen was ontroerend, maar ook triest, want 
ik wist dat ik hen alleen maar gevaar en verwoesting 
kwam brengen. 

Een dag later was het gebouw zwaar beschadigd en de 
bewoners schuilden angstig in de kelder. Het gebouw 
werd verdedigd door een aantal soldaten, die verble
ven in de griezelige atmosfeer van een spookachtig 
huis. De maan scheen door de gaten in de muren, 
hetgeen vreemde schduwen veroorzaakte. Aan de kant 
waar de vijand zat, hoorde je de voetstappen van rond
sluipende mannen en je voelde dat er door ieder raam 
naar binnen werd gekeken. Er was alle reden toe om 
onwelkome gasten te verwachten, want het was vlakbij 
het gebouw dat majoor Sherriff en ik een verdwaalde 
Duitser tegen het l ij f l iepen, die snel door de majoor, 
zonder gebruik van een wapen, onschadelijk werd 
gemaakt. 

Het is misschien interessant om te vermelden dal 
Lieutenanl Colonel Paylon- Reid een van de oudere 
officieren was in de 1st British Airborne Division. Hij 
was was al in december 1915 op 18-jarige leeftijd 
benoemd als officier bij de Kings Own Scottish Borde
rers en behoorde daarom tol een kleine groepje Eerste 
Wereldoorlog-veteranen, die mee vochten in de Slag 
om Arnhem. Op een bepaald moment in 1943, toen 
hij het bevel voerde over het Eerste Bataljon, werd dal 
geïnspecteerd door Generaal Mon tgomery, omdat die 
alle troepen wilde zien, die hij uitgekozen had om deel 
te nemen aan de invasie op D-day. Monty zag dat Pay
ton Reid onderscheidingen uit de Eerste Wereldoorlog 
droeg. Kort daarna liet Montgomery, die hem te oud 

lt. 

vond voor het leiden van een bataljon tijdens de ver
wachte zware gevechten bij de invasie, hem ove1·plaat
sen naar het 7~ bataljon KOSB, dat op dat moment was 
ingedeeld bij de eenheid die de Orkney en Shetland 
Eilanden moest verdedigen tegen mogelijke aanvallen. 
Een taak die kon worden opgevat als relatief gemak
kelijk en mel weinig risico. Noch Montgomery, noch 
Payton Reid konden toen vermoeden dal deze 'te oude 
m ilitair· een jaar later zou vechten in een van felste 
gevechten van de Tweede Wereldoorlog 1 

Tussen 19 en 21 september was de omgeving van 
Dreyeroord het toneel van zware gevechten, soms van 
man tegen man. Sergeant Barton, die diende in het 
Anti-Tank Peloton, stond met zijn 6-ponderkanon op 
het terrein, terwij l het andere kanon dichter bij de weg 
stond. Hij herinnerde zich: We werden murw gebeukt 
door geweervuur, mortiergranaten en die vreselijke 
Moaning Minnies [soort Duitse raketten). Alleen al 
hel lawaai daarvan was vreselijk beangstigend en een 
dergelijke beschieting werd meestal gevolgd door een 
Duitse aanval. Ik herinner mij hoe veel geluk ik had 
gedurende zo·n aanval. Mijn Stengun liep vast en ik 
stond daar gedurende wat leek op uren, wachtend tot 
de Duitsers mij zouden neerschieten. Merkwaardiger
wijs renden ze gewoon langs mij heen. Ik pakte een 
geweer en Colonel Payton Reid verzamelde ons en we 
verdreven de Duitse aanvallers met de bajonet op het 
geweer. 

Gedurende de nacht van 21 op 22 september 1944 
werd 7KOSB teruggetrokken naar verder naar het 
zuiden gelegen verdedigingsposit ies. Maar het White 
House zal altijd in de herinnering blijven van de over
levenden, hun familie en hun vrienden. Het is geweldig 
om hier zoveel trouwe ·supporters· te zien van 7KOSB. 
De herinnering aan dit bataljon leeft ook voort in twee 
uitstekende boeken: 'Off at Last' en 'Nine Days at 
Arnhem·. 

Zoals we allen weten is de toekomst van dit gebouw 
helaas onzeker, nu de dreiging van sloop over deze his
torische grond hangt. Ik wil iedereen op het hart druk
ken om de petit ie te tekenen om het gebouw te redden. 
Hel zou tragisch zijn indien dit iconische gebouw niet 
wordt gered en een belediging van de dappere mannen 
van de T" King·s Own Scottish Borderers en van de an
dere eenheden die hier vochten en sneuvelden. Ik roep 
u allen op om zoveel mogelijk bekendheid te geven 
aan deze dreiging en om druk te blijven uitoefenen om 
dit historische gebouw te redden. 
Dank u." 
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PROGRAMMA 2016 
19 november: Extra Ledenvergadering van de WAM 

N.b.: Wijzigingen en aanvullingen voorbehouden. 

Voor aanvullende informatie over de verschillende activiteiten en eventuele wijzigingen 
zie de website www.vriendenairbornemuseum.nl 

----
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