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Beste Airbornevrienden, 

 

In mijn schrijven van Januari sprak  ik nog over samenkomen  ter 

gelegenheid van het nieuwe jaar. Dat deden we, niet wetende dat 

dat de laatste keer zou zijn voor een hele tijd…Ik sprak over al het 

inleveren dat we deden of moesten doen. Geen 130 km overdag, 

roken verboden op veel plaatsen. Vuurwerk afschaffen, vlees laten 

staan. Alle berichten waren negatief. De boeren waren teleurgesteld en lieten dat 

weten met grote acties met hun tractoren. Ziekenhuis personeel vond dat de salariëring 

omhoog moest. CO2 uitstoot bedreigt de bouw ….De overheid staat voor grote 

beslissingen. De economie wordt zwaar onder druk gezet…. dan ineens is niets meer 

belangrijker dan het virus dat in China ontdekt wordt….och het is nog ver weg….maar 

hoe snel blijkt dat zelfde virus ook in Europa en overal rond te waren. Wat kan de 

overheid doen? De dreiging is overweldigend …we krijgen een nieuw woord in 

omloop: Corona.. 

Hadden we toch al besloten dat we de kransleggingen na 2019 niet meer zouden 

organiseren we kregen geen gelegenheid meer om dat rustig op een vergadering te 

bespreken. 

We hebben de betrokken gemeentebesturen en de Militaire Attaché op de 

Amerikaanse ambassade laten weten dat we vanaf dit jaar geen initiatiefnemer meer 

zullen zijn. We hebben hen allen zeer hartelijk bedankt voor de jarenlange  bijdrage 

aan ons programma.  

We blijven even dankbaar tegenover de 101e  mannen, maar jammer genoeg kan het 

niet meer op de manier zoals we dat in vervlogen tijden deden. Welkom heten tijdens 

onze bevrijdingsherdenkingen..  gastvrijheid bieden. 

Rustig gaan we nu afwachten tot we horen dat de beperkingen rond de Corona worden 

opgeheven. Dan hoort U weer van ons .We gaan deze maand alleen een bloemstuk 

leggen bij het monument “to the Dutch” in Sint Oedenrode. Daar worden echter geen 

leden bij uitgenodigd. Jammer…. 

We hebben wel laten weten dat enkele Airbornevrienden overleden zijn.  Ook daar 

konden we niet aanwezig zijn toen ze begraven werden. 



Maar als iemand 90 wordt wil je graag zijn hand schudden…nee niet doen en afstand 

bewaren. Gerrits kinderen stuurden een uitnodiging”. Zie in deze Wan0wan… 

Ik wens U allen veel sterkte…..en tot ziens. 

Thieu van Luyt, voorzitter 

 

 

Slag in de Schaduw 
Na de landing in Normandië volgde na verbeten 

gevechten op 25 augustus de bevrijding van 

Parijs, waarna de opmars naar de Siegfriedlinie 

begon. Het Amerikaanse 19e legerkorps trok in 

een snel tempo naar het noorden en via Waterloo 

en Tienen naar de Maas  bij Luik en Visé.  

 

Al op 10 september werd Tongeren bevrijd door 

het 120e regiment van de Amerikaanse 30e 

infanteriedivisie (Old Hickory). Het vlakbij Maastricht gelegen Fort Eben-Emael werd 

gemakkelijk veroverd, hoewel Hitler opdracht had gegeven het fort “tot de laatste 

kogel” te verdedigen. Kort daarna werden de grensdorpen  in Zuid-Limburg bevrijd 

door het 117e Regiment van de 30e infanterie Divisie 

Op 13 september werd Maastricht door het 117e  Regiment, gesteund door 

tankeenheden, bevrijd.  

Wij allen weten dat op 17 september de paratroopers in Son , Grave en Arnhem 

landden. Tja… nu zal de oorlog wel snel afgelopen zijn, dacht men! 

 

Generaal Horrocks trok met z’n leger van uit België naar het noorden….  toch nog 

onverwacht weerstand ten zuiden van Valkenswaard. Verder noordwaarts probeerde 

de 101e Airborne Divisie de brug in Son in te nemen…. U kent het wel: ’t liep wel, 

maar toch niet zo soepel, zoals men eerder dacht! 

Om de “Hells Highway” in de flanken te beschermen 

en zo de opmars naar Arnhem mogelijk te maken 

werden diverse Amerikaanse en Engelse 

legereenheden ingezet. Zo was de 7e pantserdivisie 

(the Lucky Seventh) in de buurt van Overloon in 

gevecht geraakt met de Duitse eenheden.  

 

In het boek “Slag in de Schaduw”, door A. Korthals 

Altes en N.K. In ’ t Veld (ISBN 90 6287 974 8)wordt 

het hele verhaal uitgebreid weergegeven.  

De slag om Overloon wordt beschreven, hoe Britten en Amerikanen met veel moeite 

de Duitsers verslaan, waarbij ook veel burgerslachtoffers vallen en huizen vernield 

worden. Verder de slag om Venray en Venlo, waar ook veel burgers vielen en de 

bevrijding van Roermond door het Amerikaans 9e leger. 

Churchilltanks en Britse infanteristen in 

Overloon 
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In het boek wordt nog een opmerking gemaakt over het gedrag van Duitse soldaten: 

zowel positief als negatief! Voorbeeld: Op een boerderij plaatsten Fallschirmjäger een 

kist boven een luik waardoor zich tevoren een aantal onderduikers had laten zakken. 

Als de Grüne  Polizei binnenviel zaten de soldaten rond de kist een kaartspelletje te 

doen!  

Maar het kon ook anders: Zo hoorde een familie boven hen, bij een nachtelijk 

drinkgelag, hoe antieke meubelen, een grote Louis XV-spiegel aan diggelen werden 

gegooid. 

 

Naar schatting zijn er meer dan duizend burgers om het leven gekomen, aan 

geallieerde zijde tenminste 1100 gesneuvelden. In Ysselsteyn in Limburg zijn alle in 

ons land gesneuvelde Duitsers begraven: op het Duitse kerkhof  meer dan 31500 

betonnen kruisen. 

In het museum in Overloon is veel zien over deze episode is en is echt de moeite 

waard om te bezoeken.        Pierre Cuijpers 

 

 

Gerrit van Eck wordt op 8 september 90 jaar! Proficiat! 

U kunt Gerrit en de familie feliciteren. Hoe? Zie hieronder 

 

 
 

 

 

 



In memoriam: 

 

Gerard Fonteyn woonde een hele tijd in Eersel Hij had daar een mooi appartement, 

woonde alleen sinds het overlijden van Francis.. Ondanks zijn beenamputatie kon hij 

zich nog heel best verplaatsen in zijn rolstoel. Hij bleef de opgewekte Airbornevriend.  

Hij ging rustig naar Amerika vrienden bezoeken en was een geregelde deelnemer aan 

onze bijeenkomsten. Hij noch Francis hadden enige familie. Vrienden hebben ons 

laten weten dat Gerard gestorven was. Hij was inmiddels  in Someren gaan wonen.  

Dank aan de vrienden die ons hebben bericht. 

 

Joke Holthuysen en haar kinderen lieten ons weten dat Frans Holthuysen op 70 jarige 

leeftijd overleden was. Zij waren zeker de laatste jaren vaste deelnemers aan onze 

activiteiten.  

Het was voor ons iets nieuws. Nee, we konden niet naar het afscheid in het 

Crematorium, maar wel op afstand de afscheidsceremonie volgen via de live stream. 

Indrukwekkend was te zien wat Frans op fotografie gebied gepresteerd had.  Hij 

maakte het onzichtbare zichtbaar. Fotografie via microscopen. Tijdens het laatste 

Memorial dinner in September waren Frans en Joke nog bij ons. Joke zien we wellicht 

weer als er een bijeenkomst van de vereniging is. We wensen jou en de kinderen veel 

sterkte. 

 

Jan Coolen. overleed op 23 Juli. Een gedreven Airborne vriend . Iedere veteraan kende 

hem. Hij heeft veel verdriet gekend sinds Nellie hem ontviel en is over dit verlies 

eigenlijk niet meer heen gekomen. Hij had ook veel gevochten met zijn gezondheid 

was echter nooit bij de pakken heen gaan zitten. Jan was altijd op weg om iets voor de 

bevrijders te organiseren. Kwam er een Amerikaan naar Nederland dan wisten ze Jan 

te vinden. Hij werd dan ook Honorary Life member van de 101st Airborne Division 

Association. En Lid van de |Orde van Oranje-Nassau. 

We hebben nu Wan-O-Wan 99 voor ons. Jan is de naam bedenker van dit blad en 

zorgde de eerste jaren ook nog voor de uitgaves. 

Jan bedankt, en de familie sterkte gewenst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


