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Uitnodiging voor Remember September 2016 

 

1944-2016:  72 jaar  vrijheid. 

1966-2016:  50 jaar Vereniging 

 
Beste Airborne vrienden, 
Nog twee weken en we gaan in gedachte even terug in de tijd. 72 jaar!! Hoe anders zag de 
wereld er uit. Hoe veranderde de leefomstandigheden rondom ons. Voor degenen die de 
bevrijding mee hebben gemaakt: zij werden 72 jaar ouder. Maar zij zijn het die veel door te 
vertellen hebben aan de jongeren. 
De afgelopen jaren waren Ray Nagell met zijn vrouw onze gasten. Ray overleed dit jaar. 93 
jaar oud. Zijn vrouw Helen zal toch bij ons zijn tijdens de herdenkingen en op het diner. Wie 
er ook zijn? Enkele familieleden van Joe Mann: Byrne en Denise Bennett. 
Ze zijn van harte welkom. 
Van verschillende leden kregen we te horen dat ze graag zouden willen komen en 
deelnemen aan Remember September, maar dat ze daar niet meer toe in staat waren. 
Ongetwijfeld zullen ze in gedachte bij ons zijn. We wensen hen het allerbeste. 
 
We laten weer een bus rijden: 
De bus staat klaar in Sint-Oedenrode als we vandaar naar Son vertrekken. We worden ook 
weer in Sint-Oedenrode afgezet bij onze geparkeerde wagens aan het einde van de 
ceremonies. 
 
Parade in Eindhoven: 
Kregen we andere jaren steeds toegangskaarten voor de Parade in Eindhoven om aan onze 
leden te verstrekken, nu wachten we op de ons toegezegde informatie hoe dat vanaf heden 
gaat verlopen. In ieder geval worden het zelf uitgeprinte toegangsbewijzen, die 
meegebracht moeten worden naar de parade. We verstrekken de informatie meteen zodra 
wij die ontvangen. 
 
THE SCREAMING EAGLE 
Vanuit Fort Campbell komen er ook veranderingen. Diverse leden van ons zijn LIFE 
MEMBER van de Screaming Eagle Airborne Division Association. Ooit hebben ze zelf, of 



heeft iemand voor hem of haar $ 101,00 betaald aan de vereniging voor een LIFE MEMBER 
SHIP. We kregen dan het lijfblad “the Screaming Eagle”gratis toegestuurd. Jarenlang om de 
twee maanden. Daarna lange tijd om de drie maanden. Vanaf 1 oktober wordt het blad niet 
meer per post gezonden, maar kan het worden gelezen via de computer. Hoe het werkt  
kunt U lezen op pagina 75 van de  Spring 2016 uitgave. Wilt U toch de gedrukte versie dan 
kost dat $ 12,00 per jaar. Ook de porto kosten zullen zeker ter sprake komen. Voor de 
laatste Screaming Eagle moest men $ 10,72 porto betalen. Dat kan natuurlijk allemaal niet 
meer van die $ 101,00 die ooit betaald werden. 
 
Zaterdag 17 september wordt de kranslegging in Eerde gehouden. 
Wij zullen daarbij zoals altijd aanwezig zijn en bloemen leggen. 
Iedereen van harte welkom. Vertrek vanaf kerkplein om tien voor 7. 

 
 
 
Ad Hermens, heeft diverse boeken geschreven over de bevrijding van onze regio.Nu is er 

een nieuw boek over voortijdige USA gliderlandingen in de Meijerij van ’s Hertogenbosch 

tijdens operatie market garden, 1944.  

In die september week van 1944 was Ad Hermens (1932) uit 

Rosmalen, nu Geldrop, getuige van de grote luchtarmada die 

boven hem richting Arnhem en Nijmegen vloog. Dit was een 

schouwspel om nooit meer te vergeten en dat bleek bij de auteur 

ook zo te zijn. Na meerdere WO-2 boeken uitgebracht te hebben 

verkoos hij deze landingen als onderwerp voor het nieuwe boek. 

Vooral omdat deze voortijdige glider (zweefvliegtuig) landingen 

nog in de voorbije 70 jaar nog niet veel aandacht hebben 

gekregen. Er waren wel wat landing locaties bekend, maar wie 

waren deze dappere inzittenden? Gelukkig plaatse de auteur al in 

de 80-er en 90-er jaren oproepen in diverse kranten, zodat hij nu de verhalen van 

ooggetuigen kon opnemen in het boek. Deze laatste zijn nu van onschatbare waarde. Stad en 

land werden bezocht en de archieven geraadpleegd. Hier en in Amerika. Gelukkig is er 

internet met zijn sites om het onderste uit te kan te kunnen halen. Tijdens het inventariseren 

van deze gliders in Brabant werd duidelijk dat het aantal te groot was voor een boek. Ad 

bakende een gebied af waar op 19 september 1944 veel USA gliders van het 907 Glider Field 

Artillery van de beroemde USA 101 Airborne Division neerkwamen. Dat gebied was de 

Meijerij van ’s-Hertogenbosch. De gliders kwamen neer in ’s-Hertogenbosch, Rosmalen, 

Berlicum, Boxtel, Oirschot, Schijndel en Sint Oedenrode. Het blijkt nu dat er ware 

heldendaden zijn verricht door de jonge 

Amerikaanse Airborners en niet minder door het Brabantse 

Verzet, kloosters, ziekenhuizen en de burgers. Zij waren 

behulpzaam na de landing en wisten deze jonge 

Amerikanen te verstoppen en weken lang van voedsel te 

voorzien. Dit alles in het door de Duitsers bezette gebied en 

riskeerden hiermede gevangenschap of werden vermoord. 

De opdracht van dit USA 907 GFA was om houwitsers 

met bijbehorende bemanning af te leveren bij Generaal 

M. Taylor op het landing terrein LZ-W te Son, die er met 



smart op zat te wachten. Hij ontving het grootste deel niet, 

want die kwamen terecht in de Brabantse weilanden en 

knollenvelden. De gliders met de kanonnen en munitie 

werden door de Duitse vijand onmiddellijk vernietigd en 

in brand gestoken. Het was een grote legpuzzel om alle 

info en de belevenissen van de bemanning en de 

Brabanders te achterhalen. Met het boek is een stukje 

recente Brabantse geschiedenis vastgelegd. De intentie 

van Ad was een eerbetoon aan al die jonge dappere 

Amerikanen en burgers en hij hoopt dat de nabestaanden nu inzicht hebben gekregen wat 

hun vaders of broers hier in het Brabantse land hebben meegemaakt. Enkelen lieten tijdens 

deze landingen hier ook hun jonge leven. Zij hebben nu deze eer en aandacht verdiend! Het 

boek bevat 306 pagina’s, 475 foto’s, tekeningen en voor het eerst unieke documenten, die 

nog niet eerder gepubliceerd zijn. De tekst is deels Nederlands, deels Engels. 

Het eerste exemplaar  is door de auteur in  januari  overhandigd   aan de 

locoburgemeester Huib van Olden  in het stadhuis van ,’s-Hertogenbosch, 

waar vele genodigden bij aanwezig waren.    

Het boek dat 39,95 euro kost is te bestellen bij de auteur  per mail 

agchermens@onsbrabantnet.nl of tel nummer 040-2850016. Ad Hermens 

www.adhermens.nl 

 

John Seney 

In het boek D-Day with the Screaming Eagles van George Koskimaki las ik het volgende 

verhaal. Het gaat deels over een ons zeer bekende paratrooper John Seney kort na de landing 

in Normandië. John was de initiatiefnemer voor het Monument to the Dutch aan de Corridor 

in Sint-Oedenrode. Onthuld in 1994. Als dank voor de hulp van de ondergrondse en burgers. 

Hulp van de Fransen. 

Als je niet precies weet wààr je in een vreemd land bent, is het logisch om aan de mensen ter 

plaatse te vragen wat je locatie is. Sommigen deden het spontaan, anderen moest men 

beleefd vragen om te helpen.  

John Seney kon maar moeilijk uit zijn parachute kruipen nadat hij was neergekomen in een 

fruitboom. Hij luisterde een paar minuten maar hoorde niets of niemand. “Ik klikte een paar 

keer met mijn klikker,  er gebeurde niets. Toen ging ik naar een huis in de buurt. Een oude 

fransman kwam naar buiten, staarde me aan en wenkte me, hij riep iets in het frans. Hij wees 

naar een raam op de tweede verdieping , hield drie vingers omhoog en zei: Boches 

(Duitsers). Later bleek dat ze waren vertrokken toen ze de vliegtuigen hoorden. De fransman 

boog zich over mijn kaarten en probeerde mijn positie op de kaart aan te wijzen. Ik vroeg 

hem welke richting ik moest aanhouden voor mijn doel. Heel vaag begreep ik wat hij me 

probeerde uit te leggen.”  Seney ging verder: “Ongeveer een uur later waren we met zes of 

zeven samen in de boomgaard. We bogen ons weer over de kaarten en  bedachten dat we ca 

zes km van ons doel waren.” 

Soldaat eerste klas Walter Gordon vond drie leden van zijn groep. Niets kwam hen bekend 

voor en ze hadden al gauw in de gaten dat ze niet op de juiste landingsplaats waren. Hij 

vertelde: “Vrij snel vonden wij een grote boerderij en voorzichtig  liepen we naar de deur en 

gingen naar binnen. Aan elke kant van de hal  schenen we met onze lantaarns in de kamers 

en zagen duitse uniformen en wapens langs de wanden en op de vloer. Toen wisten we wel 

dat we op gevaarlijk terrein waren! In de belendende schuur zaten franse burgers. We deden 

http://www.adhermens.nl/


ons best om met hen te converseren. Iemand vroeg “Boches?” en wees naar de boerderij. Een 

jonge vrouw telde twintig met haar vingers en we maakten dat we weg kwamen en gingen 

verder in noordelijke richting om zo dicht mogelijk bij de stranden te komen.Langzamerhand 

werd de groep groter. We hoorden korporaal George Jordan in de struiken, waar hij was 

neergekomen. Zijn parachute was verstrengeld en hing net boven de grond. We maakten hem 

snel los, maar we hebben zijn geweer nooit gevonden. 

Om 3.30 u, twee uur na de dropping, hadden zich vijf-en-tachtig mannen zich verzameld. In 

het donker waren geen herkenbare punten te zien die ons enig idee konden geven omtrent 

onze positie. 

We wachtten tot het licht begon te worden. In de vroege ochtend begon de torenspits van de 

kerk van Sainte Marie-du-Mont begon zich af in af te tekenen. De mannen pakten hun 

uitrusting en begonnen naar hun doel te lopen.     Pierre Cuijpers 

 
Namens de penningmeester: 
  
Wij ontvingen van U de contributie voor 2016. Hartelijk bedankt. 
Zo kunnen we de zaak aan ‘t draaien houden. 
 

Mocht U nog niet aangemeld hebben voor ons Memorial Dinner op 16 september dan kan 
dat nog. Maak dan svp gebruik van het antwoordformulier. Zie verder op 

 
ANTWOORDFORMULIER 
Naam……………………………………………………………. 
 
Woonplaats………………………………………………….. 
 
geeft zich op voor het Memorial Dinner in Son:  Aantal personen:……… 
 
prijs € 25,-- p.p. te voldoen aan het restaurant. 
 
 

Dit bericht svp terugzenden naar 
m.luyt1 @ chello.nl 

 
of 

even uitprinten en sturen naar: 
 

Vereniging van Airborne vrienden 
Lankelaar 19 

5737 ES  Lieshout 
 

Mocht het  U toch probleem geven dan even  Uw deelname doorbellen naar 
De Secretaris Pierre Cuijpers  040 286 3791 

 


