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gevecht in de
Eerdse Duinen
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den.. Kinnard's commandoposf
bevond zich slechts .rp korte afstand van de vuurlinió. Niet lang
nadat hij_met het regiment gete'lefoneerd had, arrir'àerde er" een
Engelse artillerie-waarnemer van
het tankbataljon op de comm.anLuitenant Bowser, boven op de nen, floot voorbil de kerktoren.
oo-post met een waarnemer \ran
duinen buiten Eerde, was de
Projectielen begonnen neer te het 907e bataljon Veld-artillerie,
eerste die de figuren van een pa€r pioffen in de ivindmolen aan de één van de eenheden van de l0le
.Duitse solCaten zag. Ziin manbuitenkant I dit gebouw bood hei Airborne Dlvisiê. Kinnard wees
nen openden het vuur. Een cgen- uitzicht over de duinenrij. Mornaar de duinen en zei hun, vuur
blik later onderscheidde Bowser tiervuur viel regelmatig. in de te leggen recht op de voorkant
vijf tanks, êfl - flêêr hil schatte straten van het dorp. De situatie van de hoogte. Zijn eigen 88
mnr
was zó verward;
Cat Kinnarcl mortieren, welke v/aren opgesteld
- ongeveer tweeheinderd Duitsers die zijn positie naderden. Zorneer dan twintig minuten nodig rondom de kerk, deden reeás waf
dra men op hem begon te vuren, had om uit te'vinden wat ge- zij konden.
trok hii terug omdat hij óaartoe beurd was, dat de verdedigingsTot verbazing van Kinnard,.
nog kans zag e\ waarschuwde linie van de duinen doorbroken durfden noch de Engelse
wêêrnerw'asen dat de vijand zijn aanwe- mer, noch de vertegenwoordiger
het le Bataljon achter hem. Dat
opende de duinen voor de vijzigheid in volle kracht demon- van het 907e bataljàn veldarïiland.
streerde. Hil belde direct het re- lerie de kerktoren beklimmen
1-oen Kinnard terugkeerde van
giment op. Het 3e bataljon werd
voor observatie. Kinnard meende
de bileenkomst op het floofdbelast met zijn ondersteuning. dat zo'n risico tot het normale
kwartier, vond hil zijn hele batalIemand op hát Hoofdkwarti&
solciatenbaantje behoorde en hii,
jon in zwaar gevecht. Granaai.
deelde hem mede dat negen tanks kreeg wat hii wilde, toen luite-,
vuur van de Duitse tanks ter on- van het 4{e Royal Tank Bataljon
nant Howard van zijn eigen badersteuning opgesteld in de duionderweg $/aren om hulp te bie- taljon zich voor die karwei vrij-

lgin
! :- -

van de aanval-

laats van de school

vermel-

Jàn langs de hoofdweg

als

wilden

I

-+--

Btelfgl jJo.abd_had

aan de noordelilkste

jlg$:

JJnitE ill--* -#

projectielbliesde irele.ladi"s

willig aanmeldde.

Punt

i i d"vaar"
eliik

v:*':t^^P:l.

lDit
I w aar het ongel uk met
*.Ïl-"*lÏ,"c;_
de muni ti ee n d o odde of
Howard schreeuw de - y erb e te - | * u ti ti " ' o p
" " f- I a.r-ttowas. voorgevallen' proDeerin
de
onmiddeliedereen
ringen naar beneden, zowel .roor I wondde
|
Robert H',Phillips-uit
als '""^ "".:""'
het artillerie- drr
llijke nabijheid.
lcie.kapitein
"ooi-tr"r'*;ri't;.,ïï;'.'"^E-

i ?t;;;;J;;*te

piannen
haasris
lllll:

arriveerde om elf uur l.r'oïï'"en tangenbe*egi'g''ï';;

l
t

te mabeterepositie
^9-"";q:1;
^Í:,,,j,ï*::

lgrr"q""
l:*:.:i-::"
tXï!
i','Éoá"in i"às"hup,yu',,d:1a,i""".uifflj;à; o"uitï".i'ià:l:*::::ï;,tj,";""j,10" 9,,"
Engelse tank-commartdant. Hef
vóórdat zij uit hr.rnver-

lsingelen
| :::'j':;':'.:ï qinqen
nincan hrrn
on_
tanksonhunranks
gevechr
wasomsrre;Ë-àJ",ï,0
li::',Iii::
l:Ëffi:"J;,ïtïi:;"Jï"i'il,*;
rhevig
rE'ru
. ._
butengewoon
u
ur tel ru E weul
' I doen.
a."r"iïiïl
ce
secucIll:'#5:llgll:i1""$:*Ë;"""tXX
seworoeni:
u
c w v r vL u
verzamela"
ve
fza T n e loe
ldoen.- ï1Hi;
De
E ngel se
DU de ournénrand.
drie oÍ vier salvo's hadden d" 1"" i""k-cámmandanten
en deel- |
tf.,,, \
i;;";; ;i l::
precies
kerkgeraakt,
*"d;: ,:i;; l:::f:*l'.,*;:in"oh,?."'.:tJ:;
,r1,,plannen
Hijzeidat
weigerde'

Ë,'à.'"'óïïJ;ï;*ïïï;i;il

ll,ï"1ï""í"ti'1,:"ï""ï,rïï'""ï",1Il:lf:t:9.,

de lop de duinenleggen.,iàï'pïi
eenioldaatvande 2e sectieop

I l:-l':ï":munï",ïr":;"TïlJ;l;
f;J":ïï"iioïï',j".ÏilJ;i,
,.,,
,.
_
_"":
li':
lnj:,?.nfÍ111"ïï"",ff;ïlt:
i i t d* ri áti ng van de spoorl i l n de
zo
v È
snel
' Lr ; hij
; ï " ; ;kon
.';ii
rHil
rr' kwam_4
\'
I zei nhij.

uitr.i;r..

van de tank' scheur-

^w 4 ru
"ug,t z e r
de
de commandoPost
commandopost {geloPen. ,'lk lL.

g{wsa,P,");iË, ili;;J;;
;"-';;;';.
ten adem.,,Het is
j;;;";";
Kinnard zei: ,Ga.ir-

licht terug"en dat a"àir,ri" ï.t

;;Ï;:'.ï";';;;;

;;;;;;ï;"

l seschuttoren
.
d: 19" een gevaarlilke.wond in de
| Kolo""l fohnson verliet
en
d9
l.o**uttdopótt terwijl lril sprak lh""p de
1antank P"n:lt::llcier
in vlammen

| il

E'ngelseverbindiísioffi- | zetfe

"g"
-paar
l cier' Een iranaat
.:.pi:-*"I*
|

.i".i't'

ee,'

Pll't'":i:r-'i:l':::-dï:ifl::

, commandant naar een veilige
meteÍ \ an hen ll de

"'
eenladingmunitieË"d"^";1'1"""á."", "à" "\"ii
t9j"^1 llfiÏ:
|ohnson's.oor
-"tt*o"Jd:,,,0"
;ïálË.gt ï;ï'::"-oïà#ï"ó;

;;;
ibevoorradingsofficiel

l;J;;;
tl- ziin l2n
""

i::,""""ï;eï'Ïiiïï''ir'ïi,l'i'r'áJ"

làp,de
llit
#t,,T'ï:::!,
ï::1"ïrï
!" '
-,,I"tb^'::
verbranden
iullenlevend
ri"nu'd, die o"k |l2i;

't"r. "e1

lál'g'.lri.i*.

o^t:"1"^ï1-,:,igr:'i
schreeuwde:
g'o"d
"^:11:n
"n

g.unuát precies laarnvezig was' .ontkr'am met I
;;""
Ë;;";,
I
"""
lmidden op de auto neerkwam, lslechts óat oorsuizingen'

I
t
i
t
I

---1-

(Wordt vervolgd)

{

-

-l í I Nt Í :
F-

tgn

gevecht

:T_-:-

r

in

- _- _|.Ïsn

m an
aanveer tien
m aaltild
I

: -*i .i :r:::1-èy,i:r.
ie noucÈn
op
+00
àr
o"
puru
l?,90.t:r
"i",""r

dg

8",.d* DuinenI;Fjiïri"ilir::jF
,ïiï:

Toen ontplooide
zich c:mpas-

| :,;;;;n;h:ïïï",:':jffi
nie A onder kapitein
voor l hi l maar gew eten had
j l .:l :
w aar ziin
rl e ,...,.1 Binnen
R;* --^- drie
,
tn
kwarti;;

at

Sherman-";-""" iIJrrr*.
f."''yul de rweede
f 9: "9::1.
i;ij#"Ï
tank,,door
Engelsenbemand,I was Stochnaar het zuidenvan de I
l"
sectiewelke
sectle
welke de
in
in sielling
duinen opgerukt
sielling kwam
de aanval
opgerukt en
aanval leidkwam achter
leiduihter het
en was
was de
het brand" aanbran- |f duinen
uun- | ,, ',t
":
de.duinen. stond
vai naar het
dende wiak

van de eersre ;;;k.
rverd zij getroffen door een und"re granaat van hetzelfde Duitse
ka n o n. De munitie
kanon.
m unit ie bin"ett
b i n n e n ir
i " à"
i"
tank explodeerde waardoor-- jj

bemanning
bemannins,retmo.zeld;;;
wefi

li

noorden b";;";;;.I
Ziin
eigen
voorbeeld
*à.
|
I aanmoediging voor de soldaten ,
l i e p róekóloos
ro e k éi oos van h"tIh i j liep
h.t ;;;
ltti;
"""
f steunpunt naar het aldere in-J.
-1,"i

frontÍi;",onbekommerd
ont"toÀÀ;J";;"'u'"1
Ilfrontlijn,
.,1'

";;;.rld
de pantsering
"f lvijandelijke
vuur.
scheurde.
Eender-

,

onder
[ Íï ,loot
letdlng.van.luitenant Cecil O. Fui
u,rt wSSt Palm Beach FloriI Ïuo{
cltr' Ach.ter
A
chter
Fuquay kwam
Fuguay
kw am de eeree r Iícl a'
onder,luitenant Mosier
lste,sectie

rvelkeia.
jlrvelke
in de
de linker
linke. achterhoede
u.t't"'n*á"

. f i,ïïf'"rl ï:if#

Uffo""l',:fi;:

nie.van compasniè
Í,?,"iÍ.d'".$m,ft*i:::)_
mannen
Ii,,Jn,",llu.Mo,i",s
f ,.o*,.,:"ï:.*"1,_
1ó,nauwkeurin
$,as
B inreed,
j:'rn"'"u.,:'ï,ji,ffi'":#x1;:ï,"
F'"1'1g,
len
áàtsr""r-h;;;iJï',i
f
zet'
):::i#;H:"#ï:tr
taendezeeveneens
onder
comma
:',:l
doorg::
á'- l::":":,::^l1J;;"*",1.'9ï"
| *o".t opseven, ," uttÏï.Ï; l;;"ï"':'.;pagnie
tillerievuur *'erd

oetroffen.oàt

| *á"rt n;Ërrit

"rr,

",,
;;;

Íli:tff

,tï::gï"-i1ï-ïï:iï;

j cie mtrailreurs was de compag-

"i:-:llrendederde
sterrning
iffff;:'"i:X"ill"a*ïiï
sectie
r'pnsfse; deEngerse
ondà
lnre-srar
commal:,ïi"*:::{g^:+iÏ
iii"'
i;;;
|
ï;;;i;;:
iJi;:'i::;
'n:ï rïli:ï
iiiïi:i."",i;,l;'.i
"I
pennsyrvania
ï;;
ranks
Lïï.,ï;ïJ:lnX"1",,Iln7.:
meer
naarvoÍen
Íeder
l;:í"1;,,,:,",,.":1ïiit"i;i;,
r'"J-3t*;1;;iË; ;i: liïffiii:;,l
;li:ïï[#*
'oí","n-ru"ià"rJ
ïl'tïïià?:"jï:
f
pos*ies
ffL':'"0ï"n::33lfil'f"ho:gÍ:
vóórons.
despoorriln
lÍ:*i:::n,:g-.1;;r""'':-vqur,f ijanderijke
hadsezui-

Ïll:""

i:ff":ï:ï;",ïï,"ïïià",0
f l:í*::lj;grt"*.ïË,i;""Ë:
val gissen,maárhil trachtieÍe* fl"'f
* r,"nïï*
ï"ïiïffiJïiï::

n'. Bln
f%
--;---

='
in van de aanval als wilden ;

voorbeeld had inge-

BleÍfeJ.s
naarroxalleeni:iT:i:
._ t;'- li]iilt-ït:i:*:-llj,,13g
De Amerikanen
.r"ï"ï.
"il'Jr"#,
*Ë'rËl
ij:
lvan onzemangen
lïnï"i
|
C. Mur- lserie.""j""';"i,:--l-"'"1.*lutenantJames
am le luitenant
an'
l[:l:.:^Y:i: zate'. wat wij i' die
lilin?r.."rJ,ï;t--;". drie mitrait- !Dr,its"ïs,i.'"i:,:'#Ïï,,"ï,,,0ál:
hy een groep nlanÍ

'"*,ïï-;"ï'H
w;J;;
tezulveren
zuiveren;Ë
bostete
enbosje
en
't"'nïï

;t"a:
ll"""i{fu-"'11'

"L'"".1j-ï
l:::l:i**"$#"ï.,#à0"##
kunnenherin-

t,:moeiliik
*;'ptf,
,an de zandduinen.
Er,,'.1""ïyl:t
|i;ï#;r
omdat we qeentiid hadden
t"t;
De,hele
,:Ët';;^il;'!d-uirr"r,lwend,
Inere.n
lrong voorbil de
""rrt" toenzii !tie.,o"raï'*í',^*t1a"-!;1;à".'i1
maar
'*ete'
onder:incidenten.
*

i:l-t:9":g,,lJá1,i":"i::*r*
hadgedacht
honde,d
lik ncoitmogeriik
;ïd!; i,o?ïl'?ï:,J,ï';J;'L:ï
iÏil;';;;-.1.
ruvc* : -" ":
KrairKzgrlrus
DlJna
vl)anclelUKeI
;;.;'i*O:lil:
de
terrein naar
en zii zo"r1
,lakteuitkwam,
,lakte
ontving
ontvingenZijZO"tt
uitkwam,
| opg.'t*'"i"
lopg-"
*'
l?-l-l,t^l':;'Y::":g:*'"""1
;:-i;5
bestand
dáártegen
iets
cf
in de duinen'.Mortiervuur ltu'ijfel
:waar geweer- en áitr.iile.rr*iiuur dat * inet één Ëï;Ë
heie g;;;;-d"krcndering * de ;:t
Hà":,ïr:iï
JLXï"Ëï:
rino zocht.

lsielling
rondom
| "i"i .>í"ttl
1"1 ' gras
\/aerric oÍ
or
qeriikveertig
-it:"]t;af'
a.r,lt"tíli;..
het sras
ieurkoaels sneden het
i-"1r.ïn;r;'*Ju,,
"-, ^-r;iL
I Y1,i*r had
I| maar íii zelt vuuíden al hollende
I

zochr
ring
ryl,"':i?:ii"":li:";rllÏi5*l;;:ï::,:*iL':loïl;iJi""ïiiÏ;
uitzo,nd".irg
yu?,*.*"ni:
Die
l;:,ï;*:,:1,ïi.liioifl"1'1,ïï:
vijf machinfe1wede lilliïÏi'iË:fix:ïi:l::"{j:.'j
piichtige
iohn,A".BleÍfe' ïtl C-ht: I bïtiËï"rrils;,;il;',-a.""i
lvi;ftiendoden;
het voorbeeldvoor | í"r..irlLi" .rïiarrduiteenen viel I r*
eenmortierwarenbuitgelugo.ÉIi.i-gaf
"tt
londet
Londer
gevecht'
gevecht.
pa'
het
het
van
van
rest
rest
pa,
maakt.
De
[e
i ,]o .,o""tor!.fp nosities aan.
aan. De
I

ia"-r"i.t"rtte íosities
lmaakt.
t te slaan-ophet geratel"Íl lr*h"ii.à"
*àr"n buiten zichzeli.I n" zeven Duitse gevangenen
vijandelijk vuur'. rende hi, | ;;-;"eên
zii 1,,,íJ.-"fi""
en drieënsprongJen
ee., n-". qeóond.
""

;;il-ï""ï*ï:iiff:ïï,ii,ï;'iïïlï"
I.;ïïl*ï:{'"{ïï;"i"Ílf'
"ïf lf:'"-;;ï::iï'"07'i.ï:?"ï
i: .no'""""&
Lï"'lïhiiáïï:qrootdeer
vande
ll*it":;"ïff:,ï:lt"""n:ilïï:
ophenvan.'.:,:11:
l:,*:,n:Í:l
eJn?"tj:iï?:,H;"ï:
| *r"áru"*sl!;
ïtï"ïl'oïï"1J"ï":i:J,::iï
ll:I:j"..noten
datàï'"Ë;il^i
dat
hevig
zohevig
iroot
iroot zo
l:**ti:'fï:fi"T;
liepen naar
ï,
ïJï::
l;;{*:.

ï:t']Láil:"":t::55ïi1ï,ïJ:ïiff:'5ïn:
van de Duitse
t'.t
I ;;;,";;;á
""u'

de volsende

ril/as
;l":*'rt:'àt;"'iuh::1:.:"{"'ïïï1""]"i.1
__,,(À..-^1..
biina lwj:xt"n""::'iltï:,Ji'
was u,,,,
I westen heviger.De vijand #:
Murphy .r.aa
Lur*,,u,,t
i:'Jáffi;
ï',iïï,ï

d" .,i;"'diïï'i::l
.,u,,
í bo,
-arie
-**ji:ï:l

I

nt1'-':::
Í,::#::

schauwspel'.
naar lX'^*:i[ït,-t"ïláfl:l
naar
*uchinegeweren
"1\

"i;.,,*':".ftïXfft"ïeren

I

l:ï:i,;.il:n

I

nosin deduinen

(wordt vervolgd)

:ln^51:
bespróng",,
"" ""r, |

-*'
-li

{
-

aá</-

_r.'5

i-

BREKING.
Een gevecht in de..

l::^."A:"aitild

Eerdse Duinen
3

(!l

_ Terwijl de Amerikanen diep in
het zand wegkropen, nam het mitrailletrr-, mortier-, granaat- en
geweervuur iedere minuut toe.
_ Met de grootste omzichtigheid
kon men slechts vooruitgaan-. Als
de groepen langs de duinrand
náar voren gingen holden zij een
paar' meter, dekten w€€r, vuurden enkele salvo's keken uit naar
enige beweging in het struikgewas en slopen daarna wat verder.
Op.deze manier drongen zij de
vijand terug uit de zuideliyke duinen. Gedurlnde die tiid vuurden
d e 60 m m m or t iere n v a n h u n e i gen bataljon, granaten vlak vóór
h e n , het was puur g e l u k , d a a r d e
a rti l ler ie t e diep in d e d u i n e n
schoot om enige hulp te bieden.

Plotseling kwamen de mannen
op een terrein waar de duinen jn
een vlakte overgingen. Vóór hen
was een reus.achtigezandheuvel.
Iv l a a r tu ssen hun ei gen posi ti e en
d i e v e rs te rkte verhogi ng, w as een
stuk open grond. DË mannen bemerkten de Duitse tank niet.
a c h th o n derd meter verder naar
links, en, terwijl zij met elkaar
ove.rlegpleegden over de volgende beweging, opende de tanlihet
vuur. Bii hEt eerste salvo werd
luitenant Fuqriay gedood en van
een van zijn sergeanten werd het
ggezicht
ezlcnr w
e ggeschc
weggeschoten
door dezelfde ontploffing.
Sergea-nt Kushner, de groepscommandant, werd ernstig Sewond.
M u rp h y kreeg order van S i ach
o m h e t c ommando van de i ecti e
over te nemen. Hij her-groepeer-

'1t":1ï1ï_

aan veertienman cl
I

de de mann"r.,, ,or-,,.,constiGàtá
dat z.ij in dat stadium niet lanser
in conditie waren om de spits rian
de aanval af, te bilten. Hil dacht
er over om dekking te zoeken bii
de compagnie. Op á"t r"lfd" rnoi
ment sndernam de viiand een tegenaanval, De vijandelijke tegen
'de
aanval maakte
AmerikJnen
w oest.

Zii waren in een zodaniq stadium
van blinde woede dat"de dood
nief meer telde. De mannen van
dc compagniesstaf namen op eigen initiatief deel aan de iiánval
als geweerschutters of waren mu.
nitie-dragers geworden. Soldaten
to otticieren vormden één gehe_.el.
Ieiders v/aren niet langer'nodig.
Fourier Frank Seymoui uit Bearïmont, Texas nam met een van de
ordonnpnsen twee van de machinegev/eren over. De compagnie
had op dat rnoment geen behóef,
te aan een fourier. Wat zij nodig
had was vuurondersteuning.
De charge door de duinen om
de
tegenaanval te veriidelen qaÍ
dezelfde wilde aanblik'als voár.
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KORTEONDERBREKING.
Het was herfst in Holland. De
bladeren der populieren begonnen geel te wnrden en dwarrelden neqr op de wegen. De
ochtenden rd/aren fris en helder
en herinnerden ons aan 't voetde
balseizoen
thuis. Terwiil
kracht der artillerie geleideliik
van de Duitsers overging naar de
Engelsen, veranderden de krijgsgeluiden rond Veghel en Eerde
van de donderende ontploffingen
van inkomende granaten in de
korte holle knallen van tankkanonnen die de andere kant uitvuurden. Terwijl de tild verstreek
werd het iedere dag veiliger om
van de prachtige streek te genieten. Er werd zelfs gesproken om
de dode koeien en paarden te begraven die opgezwollen in de
groene weiden lagen.
Het gerucht dat we naar Uden
zouden gaan werd weer actueel.
Enige leden van tle regimentsstaÍ le luitenant Engels uit Madison, Wisconsin en sergant (later luitenant) Paul Gordon, hadden reeds bureaux ingericht in
een groot klooster in die plaats.

I
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ten een verscheidênheid aan levensmiddelen en waren bedoeld
Er waren slechts weinig inciTwee
denten aan de frontlijn.
Duitse soldaten kwamen op een
dag naar onze posities onder dek'
king van een witte vlag om te
onderhandelen over de ruil van
twee gevangen genomen Amerikaanse aalmoezeniers tegen een
Duitse Majoor die onze krijgsgevangene was. De een of andere
soldaat maakte een fout door de
Duitsers naar de regiments comtutsldo-post te brengen zonder
hen te blinddoeken daarom mochten zit niet meer terugkeren,
de
Soms beschoten Typhoons
vijandelilke linies met raketten
en machinegev/eren en eenrnaal,
toen de oranje herkenningsrook
de verkeerde kant uitwaaide,
vutrrden de vliegtuigen op onze
eigen linies" Maar dat was dan
ook alles.
Tegen die tijd hadden wij geleerd van Engelse l4-persoons
Íantsoenen te leven. Deze rantsoenen die enigszins leken op de
Amerikaansg t$-persoons, bevat-

om één maaltijd aan veertien man
te geven.
De Engelse sigaretten, Players
genaamd, smaakten als warme
wind en trokken bijna niet; De
strooppudding was beter dan de
naam deed vermoeden, in het bijzonder als zij opgediend werd
met een saus van rijstebrij. Maar
sommige andere heerli;kheden,
bijvoorbeeld de ossenstaart hutspot, w aren ongeni etbaar vo or
onze smaak,
De bagage welke per boot
kwam, was door de vrachtauto's
aan de kust opgehaald en naar
een kamp bi; Son gebracht onder
ieiding van Luitenant fones.
Men had nog geen post onfvangen, maar het divisie-postkantoor bll Eindhoven nam "brieven aan voor verzending.
De ,,Forward" Divisie had eên
geweldig Íabrieksgebouw betrokken nabil de Zuid Willemsvaart
te. Veghel, waar de RodeKruisman die bil het regiment was ingedeeld, tandpasta, sigaretten,
scheermesjes,handdoeken, chocolade en tijdschriÍten met hele
jeep-ladingen tegelilk uitdeelde.
Tegen I October was Veghel bij-na geheel Engels gewordeno-Bor-
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den langs de hooÍdweg vermelden ,,BliiÍ van de berm v/eg"'
Engelse motorrijders, die lederen
iassen droegen, regelden het verkeer op de kruispunten. overal
waren : Koninkliike Genie, Koninklijk Seincorps, Koninklijke
Tankeenheden, Koninklijke Artillerie en Bren Carriers.
In die tijd verloor het regiment
h aar b e kw aam s t e t ac ti c u s e n
c omma n d a n t,
g ez iene
meest
Overste Kinnard. Generaal TaYlor, - overtuigd dat hij te goed
was om áan een enkel bataljon
verkwist te worden - plaatste
hem over naar de Divisie Staf als
G-3; wat hem de leiding gaÍ over
de tactische operaties van de gehele Divisie. De mannen van het
327.ste Regiment ZweeÍvliegets,
lris en schoongewassendoor hun
stortbaden in Veghel, arriveerden 2e October in- de Eerdse conireien om de mannen van het
501e regiment af te lossen. Een
gevoel
nauweliiks onderdrukt
van opwinding ging door het regiment. Aflossing! We gaan naar
Uden; we gaan naar België, we
gaan terug naar Hempstead Mar'
shall in Engeland . . . Die avond
werd vrarm eten uitgereikt oP de

sns lachter waÍen @Í9,1, -1È9ry1
*r/aarspeelplaats van de schooi
de Duitse gevangenen tijdelijk
waren qehuisvest' Het was een
koude àvond met de eerste belofte van de winter in de lucht;
windvlaqen namen de bladeren oP
en dedeïr ze in dichte kringen
ronddwarrelen. Hoog in de eenzame htcht scheerden granaten
van de Engelse artillerie.Voor
die avond was e{ een filmvoorstelling gearrangeerd; terwiil onze ínannen in de rij stonden om
hun portie hutspot af te wachten,
bespiaken zij vergeliiken*:rwijs
de verdiensten van BettY Grable
grinnikten
en Lara Twner. Zii
naar de Nederlandse meisies die
uit het Lof kwamen en stonden
welwillend gedeelten van hun
onqebruikte noodrantsoenen af
uuÀ de godsvruchtige kinderen.
Zíi zouden de noodrantsoenen
niót meer nodig hebben, dátu waren zij zeker van. Zii gíngen te'
ru q n a a r h u n basi s. Maar toen
heï avondeten voorbij was en de
mannen terug waren gegaan naar
hun compagnieën, werd hun het
nieuws medegedeeld. Na een
rustdag en een kans oP een stortbad, zouden zij naar 't Noorden
vertrekken.in een sector langs de

Riin aan de noordelilkste Punt
van het parachufistengebied luist
beneden Arnhem. Om weer te
vechten . . .
De soldaten lsaren teleurgesteld. Maar zij waren gewoon
geworden aan teleursteliingen'
,,Wat zou het ? 'Het front is be'
ter dan het garnizoen"'
,,Geen gebraden l'-iP."
,,lnfanterie, we ziir^maar doodgewone infanterie,"
,,Ik heb een jongere broer in de
doodgew one i nfanteri e,"
,,Ik wed dat hil meer gevechten
heeft meegemaakt dan jullie."
,,Daar loopt Chuck. Hé Chuck."
,Die vent z.at in een fox-hole zó
diep; dat hij vijf minuten nodig
had om er uit te komen om zijn
eten te halen."
,,Ze zeggen dat alles wat diePer is
dan 2 áeter, desertie betekent."
..Wie zei dat? Geef die man
twaalf zílveren dollars."
,,5o* op. Laten wij de film gaan
zlen ,
De stemmen stierven weg in de
koude, blauwe, maanbeschenen
geruïneerde straat, gewone stqpmen van gewone Amerikaanse
soldaten.

zii die iarír'
oo te nemen waar
qLl"d"n hadden afgebroken. De
iamp ttan de bezetting was ge'
komen -en verdwenen als een
sprinkhanenplaag en lag lileer
i n het verl eden.

KORÏEONDERBRHKIbIG'
. 'Ierwiil ritil noordwaarts reden
over de hooÍdweg in de morgen
van de 4e October, keken wii
nieuwsgierig om ons heen. Het
vriende-liike-Hollandse landschap
leek door de vijand verlaten' De
zoals
kinderen wuifden nog
altiid - als sekken bil het voorbilrilden van-de vrachtauto's, of
zwaaiden met oranje vlaggetjes
en sprongen oP en neer van Plezier en de oudere mensen kwamén
weer uit hun huizen met lachende gezichten. Maar.de, landelijke

d i q e h u i z e n . A rchi tecttoni sch w azii Íantasieloos, maar wel
*"í
practisch ; de meeste waren twee
ïerdiepingen hoog en van rode
steen gebouwd. De vlakte van
het landschap was niet eentonig,
omdat er altild windrnolens of bomen in de verte waren.
Er waren veel boomgaarden,
heel veel moestuinen en een netrverk van keurige kanalen' Het
was moeilijk om niet van Holland
te houden. Voor de Amerikaanse
soldaat leek Holland meer oP
thuis dan Engeland oÍ Frankrijk'
In Engeland had alles er oud'en
prullerig uitgezien ; in Frankrijk
leek alles oud en primitief ; maar
in Holland scheen alles nieuw,
helder en doelmatig Niemand was
blilkbaar erg arm. En alle Nederlanders (althans in die streek)
wglen opgeruimd. Met het kotnén vatt áe parachutisten en het
teruqtrekken van de Duitsers
zii hun levensdtaad weet
sche-nen

Noot van de vertaler. I-aurence Chritchell uit wiens boek
..Four Stars of Hell" de beleve'
nissen van de Parachutistel vÊrr
taalci ziin, vertált dan verder het
verloop'van de strijd aan de Riln
om en nabil Valberg waar zij tctt
onafgebroken
eind November
moesten vechten.
Daar verloor het regiment zíjn
commandant Kolonel |ohnson, dic
dodelllk werd getroÍfen door een
granaat. Voor-de lezers van dif
blad lijken mi; hun avonturen
daar van minder groot belang,
daarom volsta ik met de verta'
een
linq van hun ,,Vaarwel"
lau"tste groet van de Parachutisten áan ons land en sPeciaal aan
Veghel.
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Het was winter geworden toen gÍ
wii werden afgelost, In Ni;megeir ee

nen. De regiments-tolken die ons
vanaI het begin hadden vergezeid
rvaren onder dankzegging en ÍÍlet
ontslagen I
aanbevelingsbrieven
ook zij waren onder de menigte.
En het iuichen van de mensen
*"s olreral hetzelÍde ln St. Oedenrode, Son en Eindhoven.
,,1 7 S e p te m b e r" r i eP en zi i ,' 17
September" * terwijl de kleine
kinderen, die niet Precies wisten
wat er gebeurde, oP en neer dansten van plezier. De dorPen waren
hersteld. Veghel scheen netjes en
proper. De fox-holes in het grasoerk van de dokter waren opgeïuld en met zoden afgedekt. In
het huis, aan de wand van de
eetkamer hing een ,,Geronimo"
getuigschrift; aLgezet met,para'
ëhute-ziide, de laatste van dergeliike onderscheidingen welke Koriiders" en heel de Engelse lónel Tohnson had ondertekend'
penmassa kon hun niet van
De dókter vertelde dat er sedert
tegendeei overtuigen'
meer dan een maand geen granaten meer in Veghel walen neervrienIn Veghel stonden oude
n langs de weg a d" dokter gekomen.
Het was een heldere,-zonnige
ziin vrouw met de dienstboHolland leek vrolijk en vrij'
daq.
o
n
d
e
rn . 'de ma nnen v an de
kerkhoven
de militaire
ZeiÍs
ons
om
meisjes
de
ndse,
mannen
onue
van
vele
laatste vaarwel toe te roe- waaÍ zo

fi/areí: .ie bomen kaal en de rirrier hoog. Het was 24 Novemrcr 194.4en de 101e Luchtlanlings Divisie was gedurende twee
maànden en dertièn dagen onafgebroken aan het front geweest.
De Nederlanders 'waren ons
niet vergeten. OP het eerste be"
richt dat de Amerikaanse Parachutisten Holland zouden gaan
verlaten, liepen de mensen de
straat weer oP met oranje vlaggetjes en de kinderen kwamen
naar buiten om te schreeuq'en ên
te wuiven.
In alle dorpen zagen wii de
hende gezichten van dankbare
nsen. Veel van hun land was
erwoest, toch waren zii dank'
ar - dankbaar voor de vrijid. De parachutisten waren hun

achter wareÍ gelaten, schenen
anders in
keuriger dan ergens
È;;;;;. Holland was een land
*"", hat militaire succesde ware
soort vrede had gebracht'
Van alle landen die wij in Europa zouden'lèren' kennen' hielàJn wii van Holland het meest'
H;l ;át een land als bii ons'-De
mensenwaren vriendelijk,de huizen fris en de kinderen w=aren
eerlijk en vrolilk. Nederland was
een iand waar tevredenheid had
oeheerst, zelfs temidd€n váil ootÍ"o. O" Nederlanders waren niet
iuiaruÀtig en sentimenteel zoals
zij waren niet sloom
à" Ft""tá;
zoals de Engelt";;h;;deád
;;
sen l ziiïaren niet hard en streng
als de Duitsers. Zii'warcn Proper'
ijverig en tevreden, Zil -schenen
áet àlkaar in vrede te leven en
hun grond was vruchtbaar en

goed.
De Amerikaansesoldatenwuifden vaarwel; de Hollandse tol'
k"r, .r".ttokken om zich bij het
Nederlandseleger te voegen en
van Nede parachutisten-invasie
einde.
deriand was ten

