
Kate ter Horsts boek officieel 
gepresenteerd 

Zoals wij reeds in de vorige ieuwsbrief aankondig
den, heeft onze Vereniging het boek dat mevrouw 
Kate ter Horst schreef over haar lotgevallen in septem
ber 1944, opnieuw uitgegeven, in een ederlandse en 
een Engelse editie. 
Tijdens een bijeenkomst in het Airborne Museum op 2 
april j.l. werden deze uitgaven officieel gepresenteerd. 
Drs.J. Smits, voorzitter van onze Vereniging, leidde de 
presentatie in met een terugblik op de gebeurtenissen 
in het Benedendorp in Oosterbeek in september 1944. 
'Er werd daar gestreden, geleden, gebeden en gestor
ven, maar er werden ook daden van medemenselijk
heid en naastenliefde gesteld. Mevrouw Ter Horst is 
daarvan de personificatie geworden'. De heer Smits 
belichtte vervolgens de wordingsgeschiedenis van 
deze heruitgave, waaraan door een team mensen is 
gewerkt. 
Hierna werden de eerste exemplaren van 'Een Regi
mental Aidpost' en van de Engelse vertaling 'Cloud 
over Arnhem' door de heer Smits overhandigd aan 
Mr. J. ter Horst. In zijn dankwoord, waarbij hij ook 
sprak uit naam van zijn aanwezige familie, haalde Mr. 
Ter Horst herinneringen op uit 1944 en 1945. Zijn echt
genote beschreef de gebeurtenissen en ervaringen van 
destijds in de evacuatietijd in Friesland, middels brie
ven aan haar moeder en anderen. Daaruit resulteerde 
haar verhaal dat nu opnieuw is uitgegeven. Uiterst 
gevoelvol, 'in tegenstelling tot mijn meer zakelijke 
bijdrage', zo merkte Mr. Ter Horst op. 

aast het verslag van de heer Ter Horst is het verhaal 
van Sir Frank King opgenomen. Deze Britse generaal 
werd in 1944 als gewonde kapitein in het huis van Kate 
ter Horst verzorgd. 
In tegenstelling tot de oorspronkelijke edities, zijn 
deze nieuwe uitgaven voorzien van foto 's, waarvan 
het merendeel niet eerder is gepubliceerd. Beide edi
ties van Kate ter Horsts boek kosten f 15,- en zijn ver
krijgbaar in het Airborne Museum en in de boekhandel. 
Bestelling is ook mogelijk door overmaking van 
f 18,50 (inclusief verzendkosten) op postbankreke
ning 4403641 t.n.v. de Vereniging Vrienden van het 
Airborne Museum, onder vermelding van 'Een Regi
mental Aidpost' of 'Cloud over Arnhem'. 

Informatiedagen groot succes 
Op zaterdag 3 april j.l. werd voor het eerst in het Air
borne Museum een informatiedag over materiaal uit 
de Tweede Wereldoorlog gehouden. Dit experiment 
bleek een groot succes want zeer veel mensen maakten 
van de gelegenheid gebruik om voorwerpen en docu
menten aan de aanwezige deskundigen voor te leg
gen. Een van de meest opvallende voorwerpen die 
werd getoond, was een rodekruiskist van het Ita
liaanse leger. Maar ook kleinere voorwerpen en docu
menten waren meegebracht. Zeer bijzonder was een 
pamflet dat de Duitsers in september 1944 boven Oos
terbeek hebben uitgeworpen, waarin de Britse lucht
landingstroepen worden aangespoord zich over te 
geven. 
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Meer dan duizend mensen bezochten tijdens het 
ationale Museum-weekend op 17 en 18 april j.l. het 

Airborne Museum. Daar had een aan tal leden een deel 
van hun persoonlijke verzamelingen uitgestald, en het 
publiek kon dat materiaal bekijken en er vragen over 
stellen. Aanwezig waren de heer R.Sigmond met zijn 
collectie over 7th Battalion, The King's Own Scottish 
Borderers, de heer R.Gerritsen met materiaal over de 
bevrijding van Arnhem en Oosterbeek in april 1945, de 
'Arnhem Battle Research Group', bestaande uit de heer 
P.Vrolijk (studie-object 1st Parachute Battalion), de 
heer B.Kornet (11th Parachute Battalion), en de heer 
P.Reinders (156th Parachute Battalion) en de Dutch 
Aircraft Examination Group onder leiding van de heer 
R.Markus. Laatstgenoemde groep houdt zich bezig 
met het opgraven van tijdens de oorlog neergestorte 
vliegtuigen. 

Hoge Britse onderscheiding voor 
Truus Oosterhaar 

Truus Oosterhaar bij de graven van de Geallieerde vliegers 
die zij al vijftig jaar verzorgt. (Foto B. de Reus) 

Ons lid mevrouw Truus Oosterhaar uit Arnhem is 
door de Britse Koningin Elizabeth II benoemd tot 
'Honorary Member of the Most Excellent British 
Empire' (MBE). Ze krijgt de onderscheiding omdat zij 
al vijftig jaar lang de graven van Geallieerde vliege
niers in Oosterbeek verzorgt. In juli 1942 en in februari 
en juni 1943 stortten in (de buurt van) de gemeente 
Renkum drie bommenwerpers neer. Daarbij kwamen 
negen bemanningsleden om het leven. Ze werden 
begraven op de Algemene Begraafplaats in Ooster
beek. Ondanks het hieraan tijdens de Duitse bezetting 
verbonden risico verzorgde de toen dertien jaar oude 
Truus Oosterhaar in die tijd hun graven. Maar ook nu 
nog gaa t ze iedere week per bus van Arnhem naar 
Oosterbeek om met veel toewijding de graven te 
onderhouden. 
De onderscheiding zal in september, tijdens de her
denking van de Slag om Arnhem, worden uitgereikt 
door de Britse ambassadeur. 


