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De Honderdste Nieuwsbrief 
van 'De Vrienden' 
Bij h t v hij n n Vc n deze 100-ste Nieuwsbrief 
van d V: r ni in Vti nden van het Airborne Mu-

urn i h t g d t nstateren, welke belangrijke 
pl al ons vi r k per jaar verschijnende tijd-

hriftj bij d 1 d n inneemt. Ik zou bijna willen 
z gg n dat ons kr ntj het feitelijke hart van de ver-
niging is g word n . inds het eerste nummer, toen 

nog n imp 1 A4tj , in november 1980 verscheen 
is h t uitg gro id tot het militair historische tijd
schriftj d t h t th n is, compleet met de inmid
d ls b ro md mini tory. Toen nog alleen in het 
N d rlands, v rsch n het al snel ook in een 
Eng lse diti voor onze leden in het Verenigd 
Koninkrijk en de inmiddels 15 andere landen waar 
d vereniging haar led n telt. 
In het eerste numm r van De Nieuwsbrief schreef 
Robert Voskuil dat het doel van het krantje was; 'u, 
de leden, op de hoogte te houden van het wel en 
wee van onze Vereniging en natuurlijk ook van het 
Airborne Museum' . Wel dat is de afgelopen 25 jaar 
meer dan uitvoerig gebeurd! Maar de vraag blijft of 
in een tijd waarin nieuws en nieuwsverspreiding 
sneller gaan dan ooit, we op deze wijze verder moe
ten gaan. Het bestuur is van mening dat de nieuws
voorziening naar de leden van de vereniging anders, 
actueler en vooral sneller kan. Op dit moment wordt 
nagedacht over andere vormen, waarbij uiteraard 
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Van de redactie 
In deze lOOste uitgave van de Nieuwsbrief kijken we 
uiteraard terug op de 61 ste herdenking van d Slag 
om Arnhem. Het nummer is iets anders van karak
ter dan u gewend bent. Het telt meer pagina's dan 
gewoonlijk en is het geheel in kleur, maar er zit 
geen losse ministory bij. In plaats daarvan hebben 
we deze keer gekozen voor de plaatsing van twee 
extra lange artikelen in de Nieuwsbrief zelf. 

Afscheid Wybo Boersma 
Op 23 september heeft Wybo Boersma afscheid 
genomen als directeur van het Airborne Museum. 
Ter gelegenheid hiervan werd voor hem op die 
datum een speciale studiemiddag georganiseerd in 
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Tijdens het symposium dat ter gelegenheid van het 
afscheid van Wybo Boersma werd georganiseerd in De 
Pietersberg in Oosterbeek, dankt waarnemend voorzitter 
Mr. }. van Slooten Wybo voor al het vele werk dat hij 
sinds 1972 voor het Airborne Museum heeft gedaan. 

het Koetshuis van Huize 'De Pietersberg' in Ooster
beek. Vier directeuren van militaire musea uit 
Nederland, België, Engeland en Duitsland gaven 
hier hun visie over het opzetten van een moderne 
expositie in relatie tot de (veranderende) wensen 
van het publiek. 
Na afloop was er een receptie in het Airborne 
Museum, waar een groot aantal vrienden en beken
den de scheidende directeur persoonlijk kwamen 
bedanken voor alles wat hij sinds 1972 voor het 
museum heeft gedaan. 
Wybo blijft overigens wel bestuurslid van de 
Stichting Airborne Museum. 

Wijzigingen in het Stichtingsbestuur 
De waarnemend voorzitter van de Stichting Air
borne Museum, Mr. J. van Slooten uit Oosterbeek, is 
met ingang van 1 oktober teruggetreden uit het 
bestuur. De heer Van Slooten gaf aan dat hij tot de 
slotsom was gekomen dat hij het Museum het beste 
kon dienen door zijn plaats in het bestuur af te 
staan aan een nieuwe kracht. Zoals hij dat zelf uit
drukte: 'voor de sprong naar toekomst heeft het 
Museum jongere benen nodig dan de mijne' . 
De functie van waarnemend voorzitter is tijdelijk 
overgenomen door de heer W.].M. Duyts , secretaris 
van de Stichting Airborne Museum. 
Een van de openstaande vacatures in het stichtings
bestuur is inmiddels opgevuld door de heer R.P. 
Kaarsemaker, accountant, uit Schaarsbergen. 

Jaarvergadering 2006 
De Jaarvergadering, tevens Algemene Ledenverga
dering van de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum, zal plaats vinden op zaterdag 8 april 2006. 
Details over de plaats en het programma volgen in 
het eerstvolgende nummer van de Nieuwsbrief. 

Nieuws van Niall 
Naar aanleiding van het speciale weekend dat afge
lopen juni werd georganiseerd voor leden uit het 
Verenigd Koninkrijk, ontvingen we van Niall Cherry 
het volgende bericht: 
'Graag wil ik alle organisatoren en de leden die deel
namen aan het speciale weekend bedanken en de 
hoop uitspreken dat iedereen zich heeft geamu-
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As van Ted Shaw bijgezet 
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Op 21 juli jl. ov rle d op 8 -j i i rtijd i11 zij,1 
woonplaats N w ton Abbot Arnh m -v t nrn n 1: lwn 1 
Ernest (Ted) Sh aw. In s pt rob r l 44 W < l.uiL nnnL 
Shaw commandant van C Tro p l81 l\i.rl ndin t\n.Li 
Tank Battery, Royal Artill ry. Voor zijn dapp •rh id ij 
dens de Slag om Arnhem kr g hij lat r h L MiliL ry 
Cross. 
Na de oorlog keerde hij r g lmatig t Ju n < r 
Oosterbeek, waar hij m e stal log rd bij cl famili 
Fennem a aan de Benedendorpsw g. Jar nlan W c s 
Ted de vertegenwoordig r van d VVJ\M in h t 
Verenigd Koninkrijk en con tactp rsoon Lu n d 
veteranen in Engeland en herd nkingsor ani ti. s 
in Nederland. Maar nog b k nd r w rd h ij d rd t 
hij vele jaren aan het einde van d officï ·le kr n -
legging tijdens de herdenkingsdi nt op d Airborn 
Begraafplaats samen met tw e scholi r n blo 
legde aan de voet van h et 'Cross of Sacrifi e'. 
Op '16 september jl. werd zijn as bijgez t op d Air
borne Begraafplaats in aanwezigheid van en groot 
aantal belangstellenden . The Reverend R.A.W. Boyc 
leidde de plechtigheid. Het kis tj e met zijn as werd 
begraven in een van de looppaden, pal acht r d st n 
bij het graf van Sergeant T.B. Rae van het 7th Battalion 
The King's Own Scottish Borderers . Ook namens de 
Vereniging Vrienden werd een krans gelegd. 

16 september 2005 . De as van Ted Shaw wordt bijgezet 
op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. 
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secretaris, de heer Ivar 

Een lang gekoesterde wens vervuld 
E ' n v n d voorw rp n waar het Airborne Museum 
jar n naar h ft g zocht, is een Eureka baken. Door 
d 21 Ind p nd nt Parachute Company werden in 
s pt mb r 1944 Eur ka-radiobakens gebruikt om de 
droppings- en landings terreinen aan te geven. Deze 
bak ns gaven en signaal af naar de vliegtuigen die 
het signaal op hun ontvangsttoestellen, de Rebecca, 
ontvingen. Het signaal werd zichtbaar gemaakt op 
een beeldscherm, een 'Indicating Unit 'Type 6E' . 
Hierdoor was de piloot in staat de juiste locatie van 
het droppings- en landingsterreinen terreinen te 
vinden. Het was ook mogelijk om korte berichten te 
zenden en te ontvangen. Tijdens de Slag om 
Arnhem waren de 'Pathfinders' waarschijnlijk uit
gerust met 48 Eureka bakens, waarvan er twee 
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ten. We missen nog w l 
die zullen ongetwijfeld in d 
ergens gevonden word n. 
(Wybo Boersma) 

'General Service Medal' 
voor Don Jacobs 

van het Airborne Museum. Mind r b k nd is d L hij 
daarvoor al een lange staat v n di n t h ad opge
bouwd op andere plaatsen in d z w r ld. Don di ri

de in het Britse leger bij d REME (Royal El ctrical 
and Mechanica! Engineers). Van 1954 tot 1956 was hij 
gestationeerd in de Suez Kanaal Zone in Egypt . Een 
halve eeuw na die dienstperiode ontving Don Jacobs 
onlangs de 'General Service Medal' m t de 'Kanaal 
Zone' gesp. 
Don verliet de REME in 1960. Vervolgens werkte hij 
voor een Amerikaanse oliemaatschappij o.a. in Libië 
en Borneo, was hij rij -instructeur in Londen en ver
kocht hij verzekeringen en boeken. Daarna vertrok 
hij naar Noorwegen, waar hij werkte als berggids en 
medewerker van een jeugdh erberg. In 1965 ging hij 
terug naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij in 
Dover een jeugdherberg leidde en vervolgens werd 
hij assistent-manager bij een Ford garage. 
In 1966 verhuisde hij naar Nederland waar hij ver
schillende functies bekleedde bij IC! (Imperial 
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Chemical Industries) op Rozenburg bij Rotterdam. 
Hij ging met pensioen in 1990 en werkt zoals gezegd 
sinds die tijd part-time als vrijwilliger bij het 
Airborne Museum. 

'Mary of Arnhem' 
Tijdens de afscheidsreceptie op 22 september bood 
Wybo Boersma als scheidende directeur het Air
borne Museum een afscheidscadeau aan. Dat 
bestond uit een 'Ausweis no. 2163', gedateerd 
October-December 1944 op naam van Helen 
Sensburg. Deze Britse dame was met een Duitser 
getrouwd. Zij werkte als typiste bij de 'Reichs
Rundfunk Gesellschaft', waar ze deel uitmaakte van 
de 'Ländergruppe England' . In 1944 werd zij redac
trice van de 'Kampfsender Arnheim' . 
Na de invasie gaf de Duitse minister van propa
ganda, Joseph Goebbels bevel om de uitzendingen 
die waren gericht op de geallieerde strijdkrachten te 
activeren. Dit gebeurde in Italië, Frankrijk (Calais) en 
België (Brussel). Nadat die zenders niet meer kon
den worden gebruikt, werd Hilversum belangrijk. 
Eén van die zenders was de Engelstalige zender 
Radio Arnhem. 
Helen Sensburg werd daar redactrice. Haar collega 
en vervangster was Gerda Eschenberg, ook typiste 
bij de RRG. Naast beide dames was er nog een derde, 
waarvan de naam niet bekend is . Verder waren er 
diverse Duitse en Nederlandse medewerkers. 
Op 10 oktober 1944 was de zender voor het eerst in 
de lucht. Niet vanuit Arnhem maar via Lopik. De 
zender was een groot succes. Met name door het 
uitzenden van veel populaire liedjes en brieven van 
krijgsgevangen. 
Helen werd bekend als 'Mary of Arnhem'. In ver
schillende boeken die handelen over de geallieerde 
eenheden die in 1944-45 in Nederland vochten, 
wordt de zender aangehaald. 
Op woensdag 23 maart 1945 was de laatste uitzen
ding. Na de oorlog werd naarstig gezocht naar 'Mary 
of Arnhem' . We kennen bijvoorbeeld een foto uit 
1945 van Engelse militairen in Arnhem, die een eta
lagepop aangekleed hebben met als onderschrift 
'Mary of Arnhem'. Uiteindelijk werd zij gearresteerd 
door een Canadese en een Nederlandse officier 
(Wenkenbach) en opgesloten. Er bleken echter geen 
officiële stukken van haar te zijn. Toen deze opge
haald werden, bleek zij inmiddels om onduidelijke 
redenen weer te zijn vrijgelaten. 
In 1948 publiceerde haar collega Gerda Eschenberg 
een artikel in het blad 'Hörzu' met als de titel 'Ich war 
Mary von Arnheim' wat dus niet waar was. Van de 
werkelijke 'Mary of Arnhem' ontbreekt elk spoor. Via 
contacten bij verzamelaars van militaria is het Wybo 
gelukt dit Ausweis op te sporen en het maakt nu deel 
uit van de collectie van het Airborne Museum. 

Herbegrafenis van Britse militairen 
In een drietal recente nieuwsbrieven heeft mijn zeer 
gewaardeerde naamgenoot Geert Maassen geschre
ven over de zijns inziens zeer trage, bureaucratische 
en weinig sympathieke wijze waarop het Britse 
Ministry of Defence omgaat met de afwikkeling van 
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Het 'Joint Casualty & Compassionate Centre' 
Het afwikkelen van de vondst van stoffelijke resten 
is een langdurig proces dat zorgvuldig m o t worden 
uitgevoerd en waarin rekening dient t worden 
gehouden met vele sentimenten. Bijvoorbeeld de 
impact op de nabestaanden en veteranen, sociaalju
ridische aangelegenheden, betrokkenheid van het 
betreffende regiment, etc. Het traceren van 60 jaar 
oude medica! records voor bewijsvoering, of het 
opsporen van nabestaanden kan veel tijd in beslag 
nemen. Tot afgelopen voorjaar h adden zowel Army, 
Airforce als Navy een eigen Casualty & Compas 
sionate Cell. Op 11 april 2005 is in Innsworth
Gloucester het Joint Casualty & Compassionate Centre 
geopend. Hierin zijn de individuele 'Cells' opgegaan. 
Deze reorganisatie heeft circa twee jaar geduurd, 
hetgeen begrijpelijkerwijs bij een aantal onderzoe
ken tot enige vertraging heeft geleid. 
JCCC staat onder leiding van Wing Commander 
(retired) Hugh Gray-Wallis en heeft als taak om zorg 
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.Plaquette voor Dreyeroord 
Zoals gebruikelijk na de jaarlijkse herdenking op de 
Airborne Begraafplaats , vond er ook dit jaar een reü 
nie plaats van veteranen van het 7th (Galloway) 
Battalion the King's Own Scotish Borderers (Air
borne). Deze reünie wordt al jaren gehouden in het 
Oosterbeekse Hotel Dreyeroord aan de Graaf van 
Rechterenweg. De familie van der Straaten, sinds 
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'The Royal Air Force at Arnhem. 
Glider and re-supply missions in 
September 1944' 
Er is nog steeds veel te vertellen over de Slag om 
Arnhem . Dat blijkt uit 'The Royal Air Force at 
Arnhem. Glider and re-supply missions in September 
1944', het boek over de rol van de RAF bij de glider-en 
bevoorradingsvluchten naar Arnhem. Het is in het 
Engels geschreven door Luuk Buist, Philip Reinders 
en Geert Maassen , alle drie 'vrienden van het 
Airborne Museum' . 
Het was een enorm logistiek probleem om in drie 
dagen de le Britse Airborne Divisie met de le Poolse 
Parachutisten Brigade, samen zo 'n 12.000 man en 
hun transport, artillerie, verbindingsmiddelen en 
munitie, voeding en medisch materiaal voor de eer-
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Tijdens de presentatie van het nieuwe boek 'The Roya! 
Airforce at Arnhem' op 16 september 2005, overhandigt 
een van de auteurs, Philip Reinders, het eerste exemplaar 
aan Mrs. Anne Long uit Canada. Zij is de zuster van 
Warrant Officer P.B. Tonner, die gewond raakte bij de 
crash van Dakota KG 418 bij de Buunderkamp, ten wes
ten van Wolfheze. Hij overleed in 1945 in een krijgsge
vangenkamp in Duitsland. 

ste paar dagen, naar Arnhem te transporteren. In 
totaal vlogen 1.260 transportvliegtuigen en 663 gli
ders om de troepen met hun materiaal naar 
Nijmegen, het hoofdkwartier van het 1e Airborne 
Corps, en Arnhem te brengen. Ze vermeden wan -
neer dat mogelijk was de Duitse luchtafweer en vlo
gen zoveel mogelijk over bevrijd gebied. Ze werden 
onderweg door vele squadrons gevechtsvliegtuigen 
beschermd. 
Op 17 september vertrokken eerst de vliegtuigen 
met 'Pathfinders' om de droppings- en landingsvel
den aan te geven en daarna de toestellen die de gli
ders trokken. Persoonlijke verhalen van beman
ningsleden nemen ons mee aan boord tijdens de 
vlucht naar Arnhem. We zien van de acht dagen 
waarop is gevlogen, de weersomstandigheden, de 
Flak, de verwondingen na beschietingen, de soms 
kreupele terugtocht of het neerstorten van een kist. 
Duidelijke tabellen geven van de genoemde squa
drons de vliegbasis, de eerste piloot, het vliegtuig 
met nummer, de vertrek- en de terugkomsttijd aan. 
Alle niet gelukte glider- en bevoorradingsvluchten 
en crashes worden kort bij de beschrijving van het 
betreffende vliegtuig toegelicht. Op 22 september 
werd niet gevlogen, de laatste vluchten vonden op 
25 september plaats. 
Dagelijks is er een korte schets van de situatie op de 
grond, het weer, of de noordelijke of zuidelijke route 
werd gevlogen en het aantal gevechtssquadrons, 
waardoor een goed beeld ontstaat van de situatie te 
land en in de lucht. Na de beschrijving van de glider-

'All Men are Brothers· 

De samensteller van het boek 'All Men are Brothers', 
Andries Hoekstra (midden), overhandigt de eerste exem
plaren aan veteranen van de Eerste Onafhankelijke 
Poolse Parachutisten Brigade en aan de ambassadeur van 
Polen. Hij wordt daarbij geassisteerd door Frans 
Ammer!aan 0inks). 
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Vaandel Poolse parachutisten over
gedragen aan het Airborne Museum 
Na het einde van de 'Tweede Wereldoorlog keerde 
het m rend 1 van de Poolse parachutisten, die 
hadden d elg nomen aan de Slag om Arnhem, niet 
terug naar Polen maar bleef in Engeland. Op 25 
februari 1948 richtten zij in Engeland de 'Polish 
Airborne Forces Association' op met Walny Zjazd als 
de eerst president. Pas na het einde van de Koude 
Oorlog konden ook parachutisten die in Polen 
woonden lid worden. 
Op 14 september 1959 kreeg de Vereniging in Driel 
een vaandel aangeboden. Het geld hiervoor was bij-
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Het Lugerpistool van Captain Killlck 
m Pr ser 

op 18 septemb r 1944 m aakt van n Br it p o. Lrou
ille in de Weerdjesstraat in Arnh m , t L ptain 
John Killick, die, duidelijk zichb r, n ui L J.uger 
pistool draagt. Niall Cherry schr f h m in 2003 en 
brief, waarin hij Killick o.a. vro g ho 
was gekomen van dit Duitse wap n. 
Sir John Killick schreef terug: 'Ik b zat z k r g en 
Luger voordat ik naar Arnhem vertrok. To n ik na de 
landing op 17 september op weg was naar Arnh m, 
kwam ik langs een verlaten Duits hoofdkwarti r, dat 
was gevestigd in Hotel de Tafelberg in Oosterb ek. 
Pas veel later kwam ik er achter dat dit h t hoofd
kwartier was van Leger Groep B! Model en zijn man
nen waren kennelijk in grote haast vertrokken, 
omdat hun maaltijd nog op de tafel stond. Nadat ik 
snel had rondgekeken voelde ik mij nogal eenzaam 
en daarom ging ik weer op weg op mijn Duitse 
motorfiets, die ik ergens had ingepikt, en sloot mij 
weer aan bij het hoofdkwartier van 1st Parachute 
Brigade. Nadat ik toestemming had gekregen, girrg 
ik met een van mijn mannen terug naar het Duitse 

7 



8 

hoofdkwartier, om dat aan een nader onderzoek te 
onderwerpen. Indien we meer tijd hadden gehad 
om grondig te speuren, dan zou de plaats zeker een 
goudmijn aan informatie hebben opgeleverd! We 
namen een aantal Lugers mee en ik verving mijn .38 
Smith and Wesson door één daarvan. De Smith and 
Wesson legde ik op de motorfiets , die ik uiteindelijk 
moest achterlaten, vlak voordat ik de Rijnbrug in 
Arnhem bereikte en daarna nooit meer terug heb 
teruggezien'. 

Mini-stories op CD-Rom 
Er is nog steeds regelmatig vraag naar oude mini
stories. Helaas zijn lang niet alle afleveringen meer 
leverbaar. Om toch in de vraag te voorzien, heeft 
onze vorige voorzitter Chris van Roekel alle 
ministories t/m nummer 88 gescanned en op CD
Rom gezet. Deze CD-Rom, die zowel de Nederlandse 
als de Engelse edities bevat, kan worden besteld 
door overmaking van € 20,- op postgironummer 
4403641 ten name van de WAM in Oosterbeek, 
onder vermelding van CD-Rom Ministories' . Hij 
wordt u dan toegestuurd. 

'Ede in Wapenrok' herdrukt 
In mei 2004 verscheen het boek 'Ede in Wapenrok', 
dat werd geschreven door ons lid Evert van de 
Weerd in samenwerking met Gerjan Crebolder. Deze 
studie handelt over twee eeuwen militaire geschie
denis in de gemeente Ede, waarbij ook de Slag om 
Arnhem ruim aan bod komt. In Nieuwsbrief no. 94 
maakten wij melding van deze publicatie. 
Het boek was snel uitverkocht, maar kortgeleden 
verscheen er een gewijzigde en aangevulde her
druk. Daarbij is een DVD toegevoegd met de titel 'De 
Bevrijding van de Veluwe 1945', met onder meer 
beelden van de luchtlandingen in 1944, de bevrij
ding van Arnhem, Ede-De Klomp, Lunteren, 
Barneveld, Nunspeet, Harderwijk en Apeldoorn en 
de Duitse capitulatie in Wageningen. Ook zijn er 
amateurbeelden opgenomen van het bevrijdingsde
file uit 1985. Deze 40 minuten durende DVD is ook 
los verkrijgbaar en kost € 5,50. Bestellingen via de 
boekhandel of rechtstreeks via www.bduboeken.nl. 

Military Library Research Service Ltd 
Graag willen wij u attent maken op een bijzondere 
uitgeverij met bovengenoemde naam, die sinds 
anderhalf jaar bestaat. De Military Library Research 
Service (MLRS) is gespecialiseerd in het uitgeven van 
origineel bronnenmateriaal over verschillende mili
taire onderwerpen, waaronder de 'Tweede Wereld
oorlog. Het gaat hierbij om rapporten, die oorspron
kelijk in een kleine oplage werden vervaardigd en 
die in de meeste gevallen berusten in officiële Britse, 
Canadese en Amerikaanse archieven. Zo heeft MLRS 
een overeenkomst met o.a. de National Archives in 
Londen (het vroegere Public Record Office) en met de 
Canadian National Archives om bepaalde documen
ten uit hun collectie te fotokopiëren, te vermenig
vuldigen en uit te geven. Een van de directeuren van 
MLRS is de militair historicus David Westwood, die 
van 1962 tot 1966 diende in het Parachute Regiment 

Boekje 'Airborne Battle Wheels' 
Dit jaar bestaat de stichting 'Airborne Battl Wh ls 
Oosterbeek' (ABWO) tien jaar. Ter geleg nheid van 
dit feit verscheen in september een jubileumboekj , 
waarin door middel van een groot aantal foto's een 
overzicht wordt gegeven van de re-enactment acti
viteiten van de ABWO in de afgelopen jaren. 
De ABWO bestaat hoofdzakelijk uit Nederlandse, 
Britse en Poolse leden, die zijn uitgerust met origi
nele voertuigen, uniformen, uitrustingsstukken en 
(onklare) wapens, zoals die in 1944 werden gebruikt 
door de Britse luchtlandingstroepen. Ieder jaar tij 
dens de herdenkingen van de Slag om Arnhem 
wordt er een groot legerkamp opgebouwd. Dit jaar 
gebeurde dat op het terrein van de J.P. Heije 
Stichting in Oosterbeek. De ABWO organiseert tij 
dens die herdenkingsdagen o.a. de 'Race to the 
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In juni1946 worden de wrakstukken van de Stirling LJ833 uit de Maas gehaald en op de oever opgestapeld. 
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Het monument op de dijk in Batenburg, dat herinnert aan 
de omgekomen bemanning van Stirling LJ833, die daar op 
21 september 1944 werd neergeschoten. Het gedenkteken 
bestaat uit een deel van het landingsgestel, dat zestig jaar 
na de crash als toegangspoort voor een varkensweide 
werd teruggevonden in Dieden, niet ver van Batenburg. 

vliegbasis Fairford. Géén plezierreisje, dat weten de 
vliegeniers van de R.A.F. maar al te goed. De beman
ningen weten dat de collega's in de voorgaande mis
sies het zwaar te verduren hebben gehad met grote 
personele verliezen. De Britse grondtroepen bij 
Oosterbeek zijn al een paar dagen verwikkeld in een 
zware strijd en ze zijn door de Duitsers in het nauw 
gedreven. Er is gebrek aan zware wapens, munitie, 
voedsel en andere benodigdheden en de R.A.F. 
bemanningen weten dat de grondtroepen afhanke
lijk zijn van hun aanvoer door de lucht. Nadat de 
toestellen voorzien zijn van de nodige brandstof en 
munitie, worden de te droppen voorraden met uiter
ste precisie ingeladen. Terwijl de toestellen aan een 
laatste controle onderworpen worden, is men in het 
hoofdkwartier druk bezig om de vliegeniers de laat
ste gegevens te verstrekken die nodig zijn voor een 
succesvolle vlucht. De weersvoorspellingen zijn die 
dag niet bepaald gunstig te noemen. In de middag 
verwacht men opklaringen en men besluit de mis
sie rond het middaguur van start te laten gaan. 
Gezien het grote aantal vliegtuigen dat aan deze mis
sie meedoet, heeft men besloten om in vier golven te 
gaan vliegen. Vijftien van de 21 Fairford toestellen 
stijgen op als 3e golf, tussen 12:10 en 12:20 uur Engel
se tijd. In Nederland is het dan een uur later. Eén toe
stel, dat meevliegt op deze missie, is de Short 
Stirling, rompcode LJ833, van Flight Lieutenant 
Anderson en zijn bemanning. Wanneer de vliegtui
gen rond het middaguur hun startpermissie krijgen, 
kiezen de toestellen van Fairford het luchtruim. Het 
toestel van Flight Lieutenant Anderson vliegt naar 
het afgesproken verzamelpunt, op zoek naar de rest 
van de formatie. Even later vliegen de toestellen 
gezamenlijk naar de droppingzones bij Oosterbeek. 

het vrij snel. Drie bemanningsleden w t n m t d 
hulp van toesnellende burgers van Bat nburg hun 
leven te redden. Voor de andere bemanningsled n 
komt de redding helaas te laat; het water van de 
Maas is te koud en de stroming te gevaarlijk. Drie 
ontzielde lichamen spoelen een paar dagen later tus
sen Batenburg en Appeltern aan. Ook de twee be
manningsleden die het toestel eerder per parachute 
hebben verlaten, hebben het niet gered. Eén R.A.F. 
vliegenier wordt opgegeven als zijnde vermist. Medio 
juni 1946 wordt het wrak van de LJ833 geborgen uit 
de Maas en tijdens deze berging wordt het lichaam 
aangetroffen van de navigator, Flying Officer 
Adamson. Van de 21 vliegtuigen die op 21 september 
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Verzetsmonument voor Arnhem 
Zestig jaar na h t eind van de Threede Wereldoorlog 
heeft d stad Arnhem nu een monument ter herin
nering aan het georganiseerd burgerverzet tegen de 
Duitse bezetter in de periode 1940-1945. Het gedenk
teken is aangebracht op de achtergevel van het 
gebouw Musis Sacrum en het werd op 17 september 
jl. onthuld door de burgemeester van de stad, 
mevrouw Pauline Krikke. Het initiatief voor het 
oprichten van het monument kwam van de Arnhem
veteraan Bob Peatling, die na de Slag om Arnhem 
gedurende de winter van 1944/1945 werd geholpen 
door het Verzet om uit de handen van de Duitsers te 
blijven. Het gedenkteken bestaat uit een grote foto 

Het Verzet hielp 186 man 
terug over de Rijn! 
In het Verenigd Koninkrijk i w in i p I} ' k(' n cl vC' 1 het 
werk van de V rz tsb w ging in Nc i('rlnn I tij 1 
de Threede wereldoorlog. Il L 1 ,lJ1 is I n v ,1I1 

ontsnappingsoperatie P gasus l in 
kostte een maand en r sult rd in 
ontsnapping over de Rijn van 138 o fj i. r n n man
schappen, die na de Slag om Arnh m in h L 

waren achter gebleven. 
Het verhaal hierover is uitst k nd b 
Majoor Digby Tatham Wart r, mm nd nt v n A 
Company, 2nd Parachute Battalion. II t i g Lit Id 
'Dutch Courage and Pegasus' n is in zijn g h el 
overgenomen in mijn boek 'Without Tr dition 2 Para 
1941- 45'. Hierin wordt alle r g g v n aan de 
Verzetsbeweging voor het organis r n van dit plan 
en voor het verkennen van de rout g dur nd de 
nachtelijke 'spertijd'. Daarnaast war n er nog 48 
andere mensen op de vlucht. Zij w rd n bij nge
bracht door mensen van het V rz t di hen b ge
leidden op hun 50 km lange reis naar Sliedr cht, 
waar ze via het door rivieren doorsn den moerasge
bied 'De Biesbosch' het bevrijdde gebied konden 
bereiken. Dit gebeurde in februari en maart 1945 tij
dens twee tot vier uur durende tochten per kano 
gedurende ijskoude nachten. Sommige mensen van 
het Verzet maakten dit soort tochten iedere nacht. 
Zij waren echte helden! 
Ik ben dit verhaal nooit tegengekomen in het Engels, 
maar iedereen die hieraan heeft deelgenomen, 
wordt, met de datum en het uur waarop ze aan de 
overkant arriveerden, genoemd in een Nederlandse 
publicatie uit 1998, getiteld 'Gevangen op de Veluwe', 
door W. Noordman. 
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Mijn eigen belangstelling gaat vooral uit naar de 
Arnhemse afdeling van het Verzet, omdat ik van 31 
oktober tot en met 31 december 1944 bij hen door
bracht in het centrum van de stad. Nadat ik over 
hen had geschreven in mijn in 2004 verschenen 
boek 'No Surrender at Arnhem', nam ik kontakt op 
met de hoofdredacteur van de krant 'De Gelder
lander' met de vraag: waarom is er in deze stad, 
waar zoveel monumenten zijn, geen gedenkteken 
voor de mensen die onder zulke gevaarlijke om
standigheden zoveel risico's voor ons namen? 
Mijn ideeën werden serieus genomen. De Gelder
lander maakte zijn lezers attent op het idee, er kwa
men voorstellen en er werd geld ingezameld. Op 17 
september van dit jaar werd het monument onthuld 
op de zuidmuur van Musis Sacrum in Arnhem. 
Het Verzet was op de meeste plaatsen goed georga
niseerd. Voor mij vonden ze goede onderduikadres
sen bij boeren, voor wie niets te veel was om mij te 
helpen. Op de laatste boerderij waar ik verbleef, had 
ik het geluk dat er acht kinderen verbleven, die mij 
oom Karel of oom Kees noemden! Ik zag hoe deze 
mensen werkten en zorgden. Ze vervalsten identi
teitspapieren voor mensen die deze nodig hadden. 
Voor mij maakten ze een 'Ausweis' met foto, die zijn 
dienst bewees toen ik Arnhem wilde verlaten en ik 
werd aangehouden bij een controlepost. Ze vonden 
onderduikadressen en regelden voedsel voor wie 
dat nodig had. Toen een Joodse familie door de 
Duitsers werd ontdekt, werd hun dochtertje liefde
vol in een gezin opgenomen. Iedere dag werd er 
naar de BBC geluisterd. Het nieuws werd uitgetypt, 
vermenigvuldigd en rondgebracht naar mensen op 
het platte land. Alles werd gedaan om de vijand 
tegen te werken. Op de verjaardag van koningin 
Wilhelmina in 1943 klom een man in een hoge 
fabrieksschoorsteen en schilderde 'Lang Leve de 
Koningin' van boven naar beneden. Het volgende 
jaar werd er een spandoek bevestigd aan de 
Arnhemse Rijnbrug met dezelfde tekst. De bezetter 
ergerde zich ongetwijfeld aan dit soort acties, maar 
de boodschap was duidelijk. 
Het Ondergrondse Verzet betaalde een hoge prijs . 
Nadat ik eind december 1944 Arnhem had verlaten, 
werden vijf mannen uit mijn omgeving opgepakt 
door de 'Sicherheitsdienst'. Slechts twee daarvan 
keerden in mei 1945 levend uit het kamp terug. 
Wanneer u de volgende keer in Arnhem bent, be
zoekt u dan vooral het monument voor het Verzet! 
(Bob Peatling) 

COLOFON 
De Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging 
Vrienden van het Airborne Museum Oosterbeek 
(Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek) en verschijnt 
vier keer per jaar. Het doel is bekendheid te geven 
aan het Airborne Museum, de Vereniging Vrienden en 
de geschiedenis van de Slag om Arnhem. 
Telefoon museum: (026) 333 77 10 
Redactie: drs. R.P.G.A. Voskuil. 

Bevoorradingsmand geschonken 
Het Airborne Mus urn kr g onl n 
bevoorradingsmand. Het gaat hi rbij 1 

buitenmand, die over en binn nmand w 
geschoven. Deze mand kwam op 21 pl mb r 1 
neer bij het huis Jacobaweg 9 in L b k 11 

draagt aan de buitenkant de 1 tter 'T' . V 1 en 
ooggetuige hing hij aan e n blauw p r hut . 
inhoud bestond uit twee kisten m t 6-pond r anLi 
tank munitie. 
Na de oorlog is de mand jarenl n in g bru.il< 
geweest als wieg. Helaas zijn daar in dit g val g n 
foto's van bewaard gebleven. Mocht u to valli in 
het bezit zijn van foto's waarop een d rg lijk dr p
pingsmand staat, die in gebruik is als wi g of r i -
mand, neemt u dan even contact p m t h t 
Airborne Museum. Daar wil men gra g 
van zo'n foto in de collectie opnemen. 
(Roland Boekhorst, behoudsmedewerker) 

Rectificatie 
Op pagina 3 van Ministory 87 (Nieuwsbri f no. 99) 
staat in het onderschrift de naam Miep Mekkink
Verdoorn. Mevrouw E. Staf uit Leidschendam li t 
ons via de auteur van de ministory wet n dat dit 
moet zijn Miep Verdoorn-Van de Brink. 
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