
Het Spoor van de Timberwolfdivisie
door West-Brabant

naar het boek Timberwolf Tracks
van Leo A. Hoegh en Howard J. Doyle.



INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

NAAR HET FRONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

DE EERSTE NACHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

MIJN EERSTE GEVECHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

BRIEF VAN SERGEANT DAVID MALACHOWSKY . . . . . . . . . . . 16

SERGEANT FELIX A.McRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

DE EERSTE INDRUKKEN VAN SERGEANT ROGER RIES . . . . . . . . 21

HET RELAAS VAN SERGEANT HARRY V.TRAMPTON . . . . . . . . . 22

DE EERSTE AANVAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

DE AANVAL OP ZUNDERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

PERSBERICHT NAAR AMERIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

TOCHT NAAR DE MAAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

DE WEG BREDA-ROOSENDAAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

VAARTKANAAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

DE ONTVANGST TE OUDENBOSCH . . . . . . . . . . . . . . . . 39

HET OVERSTEKEN VAN DE MARK . . . . . . . . . . . . . . . . 41

SOLDAAT 1e KLAS TOMMY BOLES . . . . . . . . . . . . . . . . 52

SOLDAAT 1e KLAS CHARLES J.GOLDEN . . . . . . . . . . . . . 56

DOORSTOOT NAAR DE MAAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

MEDAL OP HONOR VOOR CECIL H.BOLTON . . . . . . . . . . . . 63

EEN TRIESTE BALANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

BIJLAGE: ONDERSCHRIFT BIJ FOTO'S . . . . . . . . . . . . . 66

2



VOORWOORD

"De meest harde dienst die een soldaat moet vervullen is die van
een terreinsoldaat in oorlogstijd. Hij is de man, die in de
modder moet waden, hitte en kou moet verdragen en moet slapen op
de koude grond. Dat is de meest gure vorm van dienst."

Deze woorden werden op 19 april 1945 gesproken in de Senaat van
de Verenigde Staten en gaven de gevoelens weer van het Amrikaan-
se volk tegenover de "Queen of Battles". Door middel van
Timberwolf Tracks is het de bedoeling geweest om een eerlijk
commentaar te geven op de gevechten die in Europa geleverd zijn
door de V.S.-Infantriemanschappen speciaal door de terrein-
gevechtssoldaat die het groene en grijze embleem van de Timber-
wolf droeg.

Zijn deel was niet aantrekkelijk: hij vocht en sliep in modder,
sneeuw en hagel. Zijn door de strijd vermoeide lichaam beant-
woordde telkens weer opnieuw aan de oproep om op te rukken,
terwijl zijn gekwelde geest heldhaftig de verdovende schok van
het zien van gevallen jongens aan de kant van de weg weerstond.
Zijn ogenblikken van lof gingen snel voorbij en hoewel hem niets
tot troost was droeg hij toch het embleem van gevechts-infan-
trist met een intens brandende fierheid. Hij zegevierde in de
resultaten en prestaties van zijn uitrusting. Zijn hoogste
voldoening was een werk goed gedaan te hebben.

De 104e Infantrie-Divisie won niet de oorlog. Het zou een te ver
voerende claim zijn om deze overwinning voor de Timberwolves
alleen op te eisen. Maar zij speelden wel een meest effectieve
rol bij het vernietigen van de ijzeren vuist van het Nazidom. De
resultaten, die door de manschappen van de strijdende Divisie
gezamenlijk werden bereikt deden voor niets en niemand onder. Zo
werd het ook verwoord door de bevelvoerend generaal. Het is
passend dat zulk een resultaat bewaard blijft als een te
rechtvaardigen dankbaarheid omdat deze mensen zich zo kloekmoe-
dig opstelden tegenover de slavernij.
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(afb.01) De route van de Timberwolfdivisie na de ontscheping in Frankrijk naar
Vilvoorde in België

(afb.02) Overzichtskaartje van de operaties van de Timberwolfdivisie vanaf
België tot aan de ontmoeting met de Russen in Duitsland
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INLEIDING

De 104e Infantrie-Divisie werd op 15 september 1942 opgericht in
de Staat Oregon in de Verenigde Staten.

De militairen, die tot deze Divisie behoorden kregen hun
opleiding en trainingen in Oregon in Camp Adair, in California
in Camp Hyder en in Colorado in Camp Carson. De trainingen waren
bijzonder zwaar en intensief en vaak werd de realiteit van een
echte oorlog zoveel mogelijk benaderd om deze Divisie zo goed
mogelijk voor te bereiden op de deelname aan de oorlog in
Europa.

Op 16 juli 1944 kwam het bevel tot inscheping en op 27 augustus
van dat jaar waren alle troepen en materieel geladen. De vloot
bestond uit 56 schepen, die op 7 september 1944 in Cherbourg in
Frankrijk afmeerde en ontscheept werd. De Divisie omvatte circa
15.000 manschappen en bestond uit drie infantrie-regimenten.

Vanuit Cherbourg werd de Timberwolfdivisie naar België getrans-
porteerd. Hier arriveerde men op 20 oktober 1944 in Vilvoorde.
Daar werd een groot bivak ingericht en kreeg men de laatste
voorbereidingen voor de echte oorlogsstrijd. De Timberwolfdivi-
sie vocht gedurende 6½ maand in Nederland en Duitsland en
fungeerde als een speerpunt bij vijf belangrijke offensieven.

De slogan van de bevelvoerend generaal Terry Allen luidde:
"Nothing in Hell can stop the Timberwolves" (niets in de hel kan
de Timberwolves tegenhouden). Onder leiding van Terry Allen werd
slag geleverd in Nederland vanaf de Belgische grens tot aan de
Maas, in Duitsland aan de Roer en aan de Rijn tot aan de rivier
De Mulde.

Bij de Mulde werd contact gemaakt met het Russische leger kort
voor de capitulatie van het Duitse leger. De oorlog kostte de
Timberwolfdivisie 1448 gesneuvelden, terwijl 76 soldaten als
vermist werden opgegeven.

52 Divisie-soldaten vonden de dood in de Europese campagne
buiten het oorlogsgeweld om. Deze geschiedenis is gebaseerd op
de ware gegevens zoals die zijn weergegeven in het boek Timber-
wolf Tracks.

Dit boek is geschreven door Leo A. Hoegh en Howard J. Doyle, die
40 jaar geleden zelf bij de Timberwolfdivisie waren ingelijfd.
In het boek worden de verrichtingen van de Divisie van dag tot
dag op de voet gevolgd tijdens de oorlogsactiviteiten in Europa
van oktober 1944 tot mei 1945.

De geschiedenis is het verhaal van een strijdende gevechtsdivi-
sie, waarin zich niemand ontzag om onder meer de bevrijding van
een gedeelte van West-Brabant te bewerkstelligen.
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(afb.03) Generaal Terry Allen spreekt de manschappen toe

Het is passend dat deze geschiedenis wordt opgedragen aan de
dappere soldaten, die voorgingen in de strijd, maar die niet
terugkeerden toen de oorlog was afgelopen. Deze dappere officie-
ren en manschappen schreven een historie van moed en dapperheid
vanaf de Nederlandse grenzen tot aan de oevers van de Mulde in
Duitsland.

Deze historie willen we hun aanbieden als een eerbetoon, hoewel
we weten dat geen enkel woord van ons toereikend is om hun te
geven wat hun toekomt. Hun daden zijn veeleer van groter belang
geweest dan wij wellicht kunnen begrijpen. De vrede is mede door
hun verkregen en de Timberwolfdivisie is reeds lang geleden
geformeerd voor zijn laatste parade.

De vlaggen van de overwinning zijn reeds lang gestreken en ieder
van de Divisie is zijn eigen weg gegaan. Maar we mogen nooit
vergeten dat velen van deze Divisie hun gelederen voor altijd
gesloten houden zoals ze rusten op de oorlogskerkhoven in West-
Europa met een eenvoudig kruis als herinnering aan hun moedige
strijd en opoffering voor onze vrijheid.

Met generaal Terry Allen willen we na 40 jaar nog eens duidelijk
onderschrijven dat juist de moed en de fierheid van deze
Amerikaanse soldaten hebben bereikt waar elke mens recht op
heeft: vrijheid in leven. Juist daardoor moet het offer van de
gesneuvelden de trotse roem zijn voor de Timberwolfdivisie. En
deze gedachte moet blijven voortleven in alle tijden van de
geschiedenis.
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NAAR HET FRONT

We schrijven 20 oktober 1944. Om 17.30 uur waren de divisiebe-
velhebber en alle eenheidsbevelhebbers alsmede de stafofficieren
verzameld, in een historisch kasteel nabij Elewijt in België.
Elewijt ligt in de omgeving van Vilvoorde en de verzamelplaats
is het Rubenskasteel geweest.

"Onze opdracht is," zo sprak Generaal-Majoor Terry Allen, "Om in
de komende paar dagen de 49e Infanterie-Divisie te verlichten."
Hoofdzaak hierbij was dat de haven van Antwerpen beschikbaar
kwam als aanvoerbasis voor alle Gealliëerde legers aan het
Westelijk front. De Gealliëerde troepen hadden wel de stad
Antwerpen in bezit maar de Duitse troepen versperden nog steeds
de noordelijke toegangen van deze haven. Het Eerste Canadese
leger had de opdracht deze toegangen te zuiveren en de Duitsers
terug te werpen tot noordelijk van de Maas. Het volbrengen van
deze opdracht was noodzakelijk omdat het grote Amerikaanse leger
na zijn doorbraak vanaf Normandië ten westen van de Siegfriedli-
nie was opgehouden wegens gebrek aan aanvoer. Toen de Arnhem-
spits ophield te bestaan tengevolge van de mislukte luchtmacht-
aanval op Arnhem en Nijmegen had de 49e Britse Infanterie
Divisie op 19 oktober posities ingenomen ten Noorden van
Wuustwezel, ongeveer 50 kilometer ten Noord-Westen van Antwerpen
aan de hoofdweg Breda-Antwerpen.

De Canadese troepen waren zwaar bezet ten Oosten van Antwerpen.
In zijn instructie stelde Terry Allen dat de 104e Infanterie
Divisie zou worden ingezet om de 49e Britse Infanterie Divisie
ten Westen van Wuustwezel te verlichten en dat dit een van de
meest vitale operaties van de oorlog zou worden. Op 22 oktober
kwam het bevel dat de 104e Infanterie Divisie de 49e Infatrie
Divisie moest ontlasten en sterke defensie-posities moest
vestigen in de buurt van Wuustwezel. Alle eenheden kregen hun
orders en de troepen verzamelden hun uitrusting en controleerden
hun wapens en munitie.

Er werden nog snel brieven geschreven alvorens op te rukken naar
de frontlinie. Het front dat bezet moest worden lag noordelijk
van de Maas-Waalriviermond op een aftsand van 35 kilometer en
strekte zich in de breedte uit over circa 8000 meter en liep aan
weerskanten van de weg ten Noord-Oosten van Wuustwezel in de
richting Zundert en Breda. Het land was vlak met een onmerkbare
glooiing naar het Noord-Westen. Onder het zandige oppervlak was
ondoordringbare klei en om wateroverlast te voorkomen waren niet
alleen bij de wegen maar ook bij de velden sloten gegraven.

Waar de grond niet te drassig was groeiden graan, suikerbieten,
kolen en aardappelen. Op andere plaatsen waren ruime weilanden
en kleine, maar talrijke aanplantingen bestaande uit dennebossen
in gevariëerde afmetingen van groeihoogte. De voertuigen waren
aan de weg gebonden.
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De hoofdwegen waren van een stenen constructie en goed berijd-
baar. Alle andere wegen waren small en niet geschikt voor
militair verkeer in twee richtingen. De gebouwen en torens in de
talrijke dorpen boden de enige mogelijkheid als observatiepos-
ten.

In de vroege uren van 23 oktober rukte het 413e Regiments-
gevechts-team vanuit zijn bivak op naar de omgeving van Wuustwe-
zel. Dit gevechtsteam werd aangevoerd door kolonel Welcome P.
Waltz en was samengesteld uit diverse regimenten, compagnieën en
battaljons. Om 17.00 uur werd de 56e Britse Brigade ontlast en
bezette het 1e, 2e en 3e Battaljon de 8000 meter sector van
rechts naar links. Om 17.45 uur maakte de 385e Veldartillerie
contact. De eerste nacht aan het front was rustig, hoewel door
de normale zenuwachtigheid bij nieuwe troepen wel eens geschoten
werd op dreigende schaduwen. De intensieve patrouilles door het
413e Regiment gedurende de nacht leverden geen vijand in de
onmiddellijke sector op.

De Divisie-Commandopost bestaande uit de verschillende hoofd-
kwartieren rukte vanaf zijn bivakplaats op naar de omgeving van
Wuustwezel. Sergeant Leo Powers en soldaat le klas Craydon
Nickols van Compagnie A van het 413e Infanterie Regimant, die
dienst deden in de voorpost 500 meter voor de linies namen de
eerste Nazi-soldaat gevangen.

Soldaat Hubert L. Merritt van Compagnie A van het 413e Infante-
rie Regiment was de eerste gewonde. De volgende dag, 24 oktober,
zorgde het gevechtsteam van het 414e Regiment voor ontlasting
van de 147e Brigade in een zone die zich uitstrekte over 3000
meter langs de weg naar Breda, links van het 413e Infanterie
Regiment. Dit gevechtsteam stond onder bevel van kolonel Anthony
J. Touart. Van rechts naar links rukten het le en 2e Battaljon
op en voltooiden de ontlasting om 16.00 uur.

Het 3e Battaljon was in reserve gehouden. In de nacht van 24 op
25 oktober rukten patrouilles van het 413e en 414e Infanterie
Regiment flink op en patrouilles van het Mounteneers Regiment
gingen Nederland binnen om 23.50 uur. De bezetting van de
Divisie Sector was op 25 oktober om 9.30 uur voltooid toen het
Regimentsteam 415 de 154e Infanterie Brigade aan de linkerzijde
van de Divisie Sector ontlastte. Het gevechtsteam stond onder
bevel van kolonel Johna H. Cochran en omvatte verschillende
onderdelen. Twee Battaljons trokken de linie binnen, het 1e

rechts en het 3e links, terwijl het 2e Battaljon als regiments-
reserve fungeerde.

Het Brits 147e Tankregiment was aan de Divisie toegevoegd als
een eskader dat ondersteuning moest verlenen aan elk gevechts-
team. Bovendien werd de 103e Antitank Batterij als extra
toegevoegd aan het 414e Infanterie Regiment.
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(afb.04) Een kaartje van de gecom-
bineerde acties van de Timberwolf-
divisie en het Eerste Candadese Le-

ger in het Belgisch-Nederlandse
grens gebied en West-Brabant

(afb.05) Generaal Allen en onderse-
cretaris van Oorlog op inspectie bij de

Timber wolf divisie tijdens hun trai-
ning in Camp Carson

(afb.06) Luitenant-Generaal G. Simonds en Majaar-Generaal Allen
in conferentie te Antwerpen op 20 oktober 1944
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(afb.07) Geälliëerde onderhandelingen bij Hoogerheide op 25 oktober 1944

1. Veldmaarschalk B.L.Montgomery, commandant 21e Legergroep.
2. Luitenant-Generaal John A.Crocker, Commandant Britse Eerste Corps.
3. Majoor-Generaal Terry Allen van de Timberwolfdivisie.
4. Brigadecommandant Generaal Bryant E.Moore.
5. Brigadecommandant Generaal William Woodward.
6. Kolonel Welcome P.Waltz, commandant van de 413e Infanterie.
7. Kolonel John H.Cochran, commandant 415e Infanterie.
8. Kolonel B.R.De Graff, chefstaf 104e Infanterie-divisie.
9. Majoor T.E.D.Kidd
10. Majoor Wilson;
11. Luitenant-Kolonel Scott T.Rex. G-l.
12. Luitenant-Kolonel Mark Plaisted G-2.
13. Luitenant-Kolonel Leo A.Hoegh, G-3.
14. Luitenant-Kolonel Clyde Pennington, G-4.
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DE EERSTE NACHT

Soldaat 1e klas James K. Lenihan van Compagnie F van het 413e

Infanterie Regiment vertelt het volgende over zijn vuurdoop:

"Op de avond van zondag 22 oktober 1944 werden de dienstdoende
officieren van Compagnie F van het 413e Infanterie Regiment en
de pelotons-sergeanten door luitenant Strebel naar de Commando-
post geroepen.

Hij vertelde hun dat ze de volgende avond op dezelfde tijd in de
frontlinie zouden zijn. Het nieuws verspreidde zich snel door de
Compagnie en de manschappen verzamelden zich in groepen om
erover te praten. De algemeen heersende stemming was er eerder
een van opwinding dan van angst.

We hadden nog nooit een Duitse granaat horen vallen en we hadden
nog nooit iemand ontmoet die probeerde jou te doden. We wisten
dan ook niet dat we bedaard en bevreesd moesten zijn in plaats
van opgetogen. We waren net zo vertrouwvol als we onwetend
waren.

Zeker, de oorlog is een hel. Mannen verliezen hun armen, hun
benen, hun gezicht of hun verstand. Maar zeker niemand van ons.
Er zullen mannen gedood worden, maar niet de jongen naast jou,
die je twee jaar geleden hebt leren en die je even na is als een
broer. Er zullen mannen sterven, maar het zullen andere mannen
zijn en niet wij en ook niet onze beste vrienden.

We rukten op met trucks vanuit de omgeving van Mechelen tot op
3 kilometer van Hoogstraten, waar we een Engelse Brigade moesten
ontlasten. Twintig minuten nadat we afgeladen waren begonnen we
aan een weg, die pas zou eindigen bij de Mulde rivier in
Duitsland.

Mijn eerste kleine ervaring met de oorlog kwam toen mijn oog
werd getrokken door een heuvel van aarde ongeveer 10 meter van
de weg. Het kruis dat erop stond en de helm die eraan hing
maakten geen enkele indruk op mij. Ik besefte pas plotseling
daarna dat daar een Engelsman lag, die nooit meer zou drinken op
de gezondheid van zijn Majesteit. We ontlastten de Engelsen en
installeerden ons om een paar zaken te becijferen.

Een ding, dat me ergerde, was het zien van vier Belgische
burgers, die een graf maakten voor een gedeeltelijk ontbonden
koe, 200 meter tegenover onze posities. Ik vroeg me af: Wat voor
de donder is dit? Is dit het front niet? Is hier geen oorlog aan
de gang? Wat voeren dan burgers 200 meter in niemandsland uit
door een koe te begraven Die vraag was één van de weinigen die
we niet konnen oplossen. Totdat we tenslotte van de stand van
zaken op de hoogte werden gesteld.
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Toen de nacht aanbrak kregen we te horen dat niemand zijn mangat
mocht verlaten, tenzij hij ontboden werd. De manschappen zijn ‘s
nachts zenuwachtig en deze nacht was een bizonder vreesaanjagen-
de. Het was erg koud en er hing een dunne mist boven de grond.
Door de afwezigheid van de maan was het uitzicht tot slechts een
paar meter beperkt, zodat je de mannen in het gat naast je amper
kon zien.

Deze factoren en de gedachte dat het onze eerste nacht in de
strijd was waren er mede de oorzaak van dat er in die nacht
zoveel schoten werden gelost. Gedurende enkele uren na het
invallen van de duisternis was de stilte zo zwaar, dat ze als
het ware verstikkend was.

Plotseling werd rechts tegenover ons een schot gelost en even
later nog een, maar nu aan onze linkerkant. Naderde daar een
patrouille of was het de trekker van de Infanteristen die op
schaduwen schoten? We wisten het niet, maar we spanden onze ogen
in om te proberen de duisternis te doorboren, zoekend naar iets,
waarvan we hoopten het niet te vinden: Duitsers.

Nu begon een machinegeweer boosaardig te ratelen en we drukten
de veiligheidspallen van onze geweren af. Een eenzame scherp-
schutter mocht dan op schaduwen schieten, maar een aangroeiend
machinegeweer moest zeker iets gezien hebben, dachten we. Na een
korte tijd stopte het machinegeweer met vuren, maar we lieten
onze waakzaamheid niet verslappen. Hoe geschrokken we ook waren,
we waren vast van plan erop los te schieten als de Duitsers ons
beslopen.

Terwijl de nacht langzaam voorbij ging nam het schieten toe en
we begonnen het al gewoon te vinden. Na al onze zinnen gedurende
vijf uren te hebben ingespannen eisten onze lichamen meer
volharding op en vielen we in korte dutjes, die plotseling
werden afgebroken. Rond vier uur in de ochtend explodeerden twee
granaten op ongeveer 500 meter links voorbij ons.

Wij stelden elkaar een vraag, die nieuwlingen ons vaak zouden
stellen voor het schieten ophield: "Van hun of van ons?" De twee
uren voor dageraad was het steeds indutten en wakker worden,
zowat om de minuut.

We waren blij, toen de dag aanbrak omdat we dachten in een
slechte nacht gezeten te hebben. We maakten deze nacht echter
mee om te leren dat met het schieten alles door Infanteristen,
met al onze zenuwen en met al ons zweten onze eerste nacht in de
strijd een van de rustigste en gemakkelijkste nachten was die we
gehad hadden.
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(afb.08) Veel sloten en greppels vormden een grote hindernis
bij het oprukken van de Timberwolfdivisie in West-Brabant

(afb.09) Vanuit een mitrailleurstelling wordt het vijandelijk gebied goed in het
oog gehouden
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MIJN EERSTE GEVECHT

Soldaat 1e klas George V. Boyle Jr. van de Compagnie F van het
415e Infanterie Regiment geeft het volgende relaas over zijn
eerste gevecht:

"Bij het binnengaan van het leger had ieder van ons wel enig
hierover in het achterhoofd. We waren hier om een werk te doen,
dat eventueel zou eindigen in een gevecht voor ons land. Het was
iets waarover we ons niet druk maakten zolang we nog in de
States waren. We hadden nog te veel andere vormen van ontspan-
ning. Desalniettemin kwam de dag. Toen de Divisie de opdracht
kreeg om te gaan vechten was de alles overheersende gedachte bij
ons, dat dit de laatste test van onze training en van onszelf
was.

Allerlei vragen snelden door onze geest, zoals: Zal ik in staat
zijn het vol te houden? Zal ik gewond raken? Zal ik gedood
worden? Het antwoord op deze vragen zou spoedig komen. Op een
vrij gewone oktoberdag werden we gesommeerd om 's-middags te
vertrkkken. We wisten niet precies waar we heengingen maar
geruchten deden de ronde dat we naar het front gingen. Er was de
gebruikelijke mate van verwarring toen we ons gereed maakten om
te vertrekken.

Na een half uur vertraging begonnen we tenslotte aan de mars die
we nooit zouden vergeten. We hadden steevast gedurende zes uren
gemarcheerd en de vraag over waar we eigenlijk heen gingen begon
steeds meer te circuleren. Er werden zelfs weddenschappen
afgesloten of we al dan niet de oorlog te zien zouden krijgen.
Als soldaat in een geweercompagnie zijn mijn indrukken van de
eerste nacht in de strijd mogelijk dezelfde als die van de
overige manschappen.

Gedurende de toegangsmars had ik niet veel om over te denken
omdat het nog daglicht was en we toestemming hadden om te roken
en te praten. Toen de avond inviel en roken en praten werden
verboden begon mijn verbeelding wild te werken. "Waar gaan we
heen? Waarom? Gaan we vechten?

Toen werd halt gehouden en kregen we bevel om alle uitrusting
die we niet nodig hadden achter te laten. Ik wist toen, dat het
nu ging gebeuren. Aanvankelijk was ik een beetje bang en het
zwakste geluid pijnigde reeds mijn zenuwen. Toch kreeg ik greep
op mezelf en ik legde me neer bij de gedachte dat het iets was,
dat vroeg of laat toch moest komen. Rond die tijd kwam weer het
bevel om op te rukken.

We hadden al een hele tijd opgerukt en ik bevond me aan het eind
van de kolonne met de dienstdoende officier. Ik probeerde de
slaap af te houden en verschillende keren verlieten we de

14



kolonne om schuilplaatsen en gebouwen te doorzoeken. Maar we
vonden niets.

Dit niets vinden deed me veel beter gevoelen ofschoon ik niet
wist waarom. Ik wist dat het het beste geweest zou zijn een paar
vijanden gevangen te nemen om te zien hoe zij eruit zagen. Ik
kreeg toen kans om enige tijd op een jeep-oplegger mee te rijden
en dat gaf me enige rust. Ik was ongeveer half in slaap toen de
eerste granaat de kolonne trof. Zonder dat ik wist dal ik me
verplaatst had vond ik mezelf terug in een sloot en luisterde
naar de granaten die fluitend insloegen. Mijn eerste gedachte
was toen, dat dit het einde was en dat elke granaat die overkwam
mijn naam en adres droeg. Toen begon ik te bidden. Dat duurde
echter niet lang omdat ik in tien seconden de drie woorden die
ik ooit als gebed geleerd had gepreveld waren: "God bescherm
mij!"

Het granaatvuur nam gedurende enige minuten af en ik kreeg mijn
eerste indruk over wat een granaat bij een mens kan doen. Er
waren verschillende voltreffers in de kolonne gevallen en de
medische staf had de meeste gekregen. Ik ging terug om te helpen
bij de eerste hulpverlening. De medische staf was zelfs niet
rond geweest en toch was zij bestookt en gewond geraakt zonder
dat gelet was op Ce status van "Non-combattant" (= niet-strij-
dende). Dit bracht in mij een diepe haat tegen de vijand teweeg.

Ik was verbaasd dat na onze eerste beschieting hetzelfde bevel
kon worden gehandhaafd. Ondanks alles begonnen de compagnieën
weer op te rukken. Het deed me goed de regimentsbevelhebber over
de weg te zien lopen alsof er niets buitengewoons was gebeurd.
Interessant was die nacht ook dat al mijn trainingen me weer
voor de geest kwamen. Ik herinnerde me lessen waarvan ik eens
dacht dat ze onnodig waren. Ik leerde tot mijn verrassing dat ze
inderdaad erg essentiëel waren.

Mijn meest duurzame indrukken van de eerste oorlogsnacht waren
echter wat het betekent om vrees te hebben. Men kan niet precies
onder woorden brengen wat vrees is en wat het je doet, want
woorden zijn soms slechts betekenloze klanken en angst is heel
reëel voor de pas ingewijden."
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BRIEF VAN SERGEANT DAVID MALACHOWSKY

In een brief aan zijn ouders geeft sergeant David Malachowsky
van Compagnie D van het 329e Medische Bataljon verslag van de
actuele gebeurtenissen zoals die op die eerste dag plaats-
vonden.

Beste Mensen,

Gedurende de afgelopen twee jaren hebben we allen steeds gezegd:
"Dit is het". En dat is nu op zekere dag gebeurd. onze Divisie
ging voor de eerste keer in actie en reeds twee dagen later was
al het nieuwe en opwindende van dit voor ons nieuwe element
afgedaan. Wij hadden allen het gevoel of we gewonden en doden
reeds gedurende een mensenleven hadden behandeld.

Wij rukten op naar een klein grasveld buiten Oostmalle België,
juist voor het donker en zetten daar ons tentenkamp op. Het
tentenkamp bestond uit de gebruikelijke opnametent en een tent
voor de lopende gewonden, een evacuatietent, twee chirurchische
tenten en een medische inrichting voor noodgeval-len. Het duurde
precies 20 minuten vanaf het vertrek in onze 2,5-tonners tot we
gereed waren voor onze eerste oorlogsgewonde. Maar alles bleef
rustig en er kwam niemand in het begin.

Daar wachtten we en we hadden wel een luchtsprong kunnen maken
toen een Britse artillerie-eenheid losbrandde met een salvo
vanuit de bossen achter ons. Onze "groentjes" waren er zeker van
dat elke granaat voor ons bestemd was en het duurde uren voor we
gewend waren aan de ontploffingen en aan het akelige gejank van
de granaten op weg naar het Duitse 15e leger tegenover ons. Maar
buiten dat was alles rustig.

Een verzamelwagen voor gewonden kwam toevallig het kamp binnen
over de bochtige weg vol sporen door onze verduidelijkende
kamptekens te volgen. We verzamelden ons vol verwachting rond de
wagen maar waren toch ook wel een beetje huiverig voor onze
eerste confrontatie met bloed en darmen. Maar we hadden "geen
geluk".

Er was slechts één Infanterist met diarree en nog één met
nasopharyngitis, dezelfde kwalen die we behandeld hadden sedert
de Oregon-manoeuvres.Onze eerste gewonde kwam pas omstreeks
middernacht binnen. Het was een oude, vuil uitziende Nederlander
met een M-1-kogel op de plaats waar u en ik gewoonlijk zitten.
Een van onze infanterie-mensen, die voorzichtig vooruitsloop
over Hans' achtererf was over de arme kerel gestruikeld toen hij
zich op de hoogte wilde stellen van de toestand in onze loop-
graaf. Infanterist Joe had geen enkel risico genomen door eerst
de trekker over te halen en pas daarna vragen te stellen. De
populariteit van de oude man ging weldra over omdat onze eigen
jongens binnenkwamen.
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Ambulance na ambulance kroop moeizaam lang het hobbelige koeipad
in de duisternis van de maanloze nacht om tot stilstand te komen
voor de verduisterde toelatingstent, die reeds vol was geraakt
met onze gewonden. E.M.T-labels werden gecontroleerd, gecomple-
teerd en de wonden werden onderzocht. Zij die een nadere
behandeling nodig hadden werden in onze chirurgische tent
gedragen. Hier werd plasma toegediend of een scherf verwijderd,
waarna men in de evacuatietent moest wachten op de lange tocht
naar het evacuatie hospitaal in de achterhoede. Het was nieuw
voor ons. Volledig nieuw voor ons allemaal. Het was iets wat men
niet ontmoette in het burgerleven en we wisten zelfs niet hoe we
zouden reageren bij het zien van bloed en verminkte ledematen.

Doch na de eerste zending van gewonden wisten we dat wel. Er
bleef zelfs geen keus over hoe te reageren. De vermoeide ogen,
de doffe, bleke, met vuil besmeurde gezichten, de gebroken
lichamen en het steeds aanwezige rood van hun bloed, dat door
hun kleren op de draagbaren sijpelde was voor ons steeds een
aansporing. Wat deze mannen in het vooruitzicht hadden was voor
hun even nieuw als ons werk voor ons, ondanks de duizenden
"droge bloedingen" die we gehad hadden.

Het minste wat we konden doen was werk dat van ons verwacht
werd. En dat deden we gedurende de volgende tien uren, waarbij
we een gestage stroom van onze jongens behandelden en weer zo
snel en veilig mogelijk op weg naar de achterhoede zonden. We
waren te gejaagd en te vermoeid om aan rusten te denken. Alles
wat ik na een poosje kon zien waren namen van militairen met de
aard van hun verwonding. Maar we hielden de zaak in beweging.

In de middag was onze Divisie doorgestoten tot voorbij Wuustwe-
zel en was bijna aan de Nederlandse grens gekomen. Op dit punt
richtte ons ander zuiveringspeloton uit onze set-up een post op
in een kleine appelboomgaard bij Wuustwezel. Daardoor kregen we
eindelijk wat verlichting in ons werk. We rukten de verduiste-
ring af, laadden onze trucks en trokken naar de boomgaard om de
volgende troepenbeweging af te wachten.

Wel luitjes, ik kan nu beter stoppen en geef je nog een paar
knipogen. Met mij is het goed, dus maak je geen zorgen.

Je liefehbbende zoon, Dave.
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(afb.10) Met stormbootjes moesten de Amerikanen trachten de overkant van de Mark
te bereiken

(afb.11) Het operatieplan voor het oversteken van de Mark in kaart gebracht
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SERGEANT FELIX A.McRAN van Compagnie B, 329e Genie Bataljon
aan het woord.

"Er lagen een heleboel kilometers achter ons. Kilometers die
folterend lang schenen te zijn omdat we ons steeds afvroegen
wanneer de truck onderhand zou stoppen en iemand zou roepen:
Afstappen. Vreemd genoeg verafschuwde ik die gedachte. Al de
prachtige films en avontuurlijke verhalen over glorie en eer kon
ik me niet meer herinneren. En de oorlog die tot nu toe zo ver
weg scheen was plots erg dichtbij en persoonlijk geworden.
Misschien was ik een beetje bang, maar iemand had me reeds
verteld dat dit een natuurlijk gevoel was. Net als de eerste
ongemakkelijke dag op een nieuwe school. Alleen nog erger.
Hoeveel erger zeiden ze er nooit bij. Je zult er aan gewend
moeten worden. Het is mogelijk om nu te grijnslachen als ik me
die woorden herinner.

Het gedreun van de kanonnen was luider geworden. Nu en dan
passeerde de truc, kleine groepen Britse Tommies die in dezelfde
richting liepen. Sommigen glimlachten flauwtjes en af en toe
wuifde er een. Ik overdacht dikwijls dat zij bedoelden met Hallo
of Goodbye. Er werd weinig gezegd tijdens de tocht. We staarden
stil naar de verbrokkelde gebouwen, uitgeschakelde tanks en
lange rijen burgers, die langzaam en pijnlijk in onze richting
trokken.

Toen stopte de truck. De truck waarvan we hoopten dat hij altijd
zou blijven rijden, was gestopt en wij stapten af om mangaten te
graven. Niemand zei ons hoe diep we moesten graven. We deden
niet veel die middag. We maakten onze geweren schoon en probeer-
den te slapen. Herhaaldelijk sprongen we op als onze kanonnen
achter ons vuurden. Onze vergissing begrijpend grijnslachten we
schaapachtig. Bij tussenpozen viel een verdwaalde granaat
dichtbij. Niemand van ons werd gewond.

Oh, de oorlog was niet zo erg. We waren al begonnen om onze
tenten te verdelen voor slaapplaats toen we bekende geluid van
onze pelotonsjeep hoorden naderen en stoppen in onze buurt.
Vanaf die dag kreeg ik een verborgen haat tegen het geluid van
die jeep. Er moest een weg gezuiverd worden. Misschien waren het
mijnen, maar in ieder geval was de weg geblokkeerd. We klommen
op de truck en startten. We zouden spoedig terug zijn. De keiweg
in België juist aan deze kant van de Nederlandse grens was
waarschijnlijk een leuke weg in meer plezierige dagen. Maar nu
was het een warboel met gebroken takken, verspreide stukken van
Duitse tanks en het vuile zwart van gebarsten granaten. Waar we
stonden gooiden Britse tanks dichtbij gehavende huizen opeen.

Voorwaarts? Wie weet? Onze troepen trokken ongeveer 3 à 4
kilometer voorwaarts. Waar maakten we ons om de drommel druk
over. Laat ons gaan. De mijndetectors worden afgeladen en
ingesteld, de manschappen werden aangewezen en we vetrokken.
Recht en rechtdoor. Ik leerde nooit een andere weg, gaan we
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draaiend en zwaaiend met onze kleine detectors. Ik dacht dat we
alles goed deden. Er werd op zijn minst één kilometer weg
gezuiverd. Geen mijnentocht, verderop wel een geblokkeerde weg.
Herhaaldelijk viel een granaat dichtbij. Verdwaalden, dachten
wij ... of wilden dat denken. Iemand kwam achterop.

Lange rijen infanteristen trokken langzaam voorwaarts, dicht bij
de sloten blijvend, nu en dan kruipend en altijd laag bij de
grond. Toen ze ons tenslotte bereikten vroeg een van onze
mensen: "Waar gaan jullie heen? Iemand ontlasten? Iemand
ontlasten, verdomd! We komen deze weg innemen. Je bedoelt dat er
niemand vooruit is? Wij zijn do eersten, ... geluksvogels! Ik
herinnerde me rechtop staande in het midden van de weg mijn
nonchalance en dacht dat onwetendheid wel eens gelukkig is.

De situatie had een nieuwe wending gekregen. Ons zelfvertrouwen
was erg geschokt. De nieuwe granaten en het geweervuur werden
verklaarbaar. Een besef van onzekerheid, dat nu wellicht morgen
zou zijn en dat we alleen zo klein waren kwam over ons. Het werd
donker en er was nog een geblokkeerde weg op te ruimen. De bomen
waren erg groot, herinner ik me. De moffen hadden hun werk goed
gedaan.

We onderzochten de gevallen bomen, deden enkele aanvallen op de
takken en we begonnen te werken. We lierden met een truck,
rukten, trokken, hakten en het werk ging langzaam, ongeduldig
langzaam. Toen duisternis Iemand tilde een bijl, een tak viel en
dan een oorverdovende explosie, een gekerm en gestrompel in het
donker. Iedereen slikte hard en wist het: een booby-trap. We
werden allen bedroefd om iemand of iets.

Toch wisten slechts enkelen hoe of wat. Het was allemaal erg
vaag, maar we wisten dat het ergens in de nacht was. Een man
geraakt. In het gelaat. Niemand wist nog hoe erg. De volgende
paar minuten schenen eeuwig te duren. De onzekere volgende stap.
Waren er nog meer? Als er waren, wie kan ze dan nu zien? De
geblokkeerde weg was eindelijk gezuiverd en inwendig zuchtte
iedereen diep.

De spanning brak een beetje toen we teruggingen. Toch sprak
niemand veel. Het begon te regenen. Het was die avond geen erg
smakelijke maaltijd. De hachee en de koffie waren koud en we
grepen er doelloos naar in het donker, terwijl de regen langs
onze nekken in de eetbakjes liep. Maar we hadden honger. En ook
een beetje kou nu. Een van de koks merkte op, dat een hele
compagnie van ons in de pan gehakt was. We waren verbaasd,
verbijsterd en verward. We zochten naar antwoorden die we niet
konden vinden. De kanonnen blaften met helle flitsen. De wacht
werd uitgezet en we gingen slapen, niet wetende of het voor
altijd was of juist tot de andere dag.
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DE EERSTE INDRUKKEN VAN SERGEANT ROGER RIES

Sergeant Roger Ries van Compagnie D, 329e Medische Battaljon
geeft zijn eerste indrukken van het contact met de oorlog als
volgt weer:

"De zuiveringscompagnie rukte op vanuit zijn bivakkamp bij
Brussel. We gingen in de strijd werd er gezegd. We hadden onze
post opgezet en reeds honderden keren nagebootste patiënten
doorgenomen gedurende onze training en manoeuvres.

Maar nu zou het werkelijkheid worden. De zenuwen stonden
gespannen. Je deed alle moeite om een goede grap of om een
grappig voorval te bedenken, want wat je nodig had was een goede
lach om de angst en spanningen te verlichten. Maar wat je ook
probeerde, alles waaraan je kon denken waren de komende gebeur-
tenissen. Hoe zou je reactie zijn op de eerste oorlogsgewonde?
Hoe zouden de mensen waarmee je werkte reageren?

Wat waren onze vooruitzichten in geval van een luchtaanval,
granaatbeschieting of wanneer een van die zoemende bommen die we
hadden gadegeslagen op hun weg naar Antwerpen, zouden bepalen
boven ons uiteen te spatten? Het duurde niet lang voordat al
deze vragen beantwoord werden. Ieders reactie op de eerste
oorlogsgewonde was die van te helpen.

Er was een jongeman die hulp nodig had die wij alleen konden
geven. En wat onze vooruitzichten betreft: Naar de hel ermee! We
helpen jongemannen waarvoor het in één minuut harder op aan komt
dan voor ons in een maand. We leerden meer op één dag aan de
Belgisch-Nederlandse grens dan we al die maanden gedaan hadden
op manoeuvres in Oregon en California.

Er bestonden geen twijfels over hoe de individueel of de groep
in zijn geheel moest werken. Wat betreft ons soort werk waren we
ervaren. Ik zal nooit die eerste paar uren vergeten en ook niet
de voldoening die ik kreeg omdat we in staat waren om te helpen
als we werkelijk nodig waren."
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HET RELAAS VAN SERGEANT HARRY V.TRAMPTON

Sergeant Harry V. Trampton van Batterij A van het 385e Veldar-
tillerie Battaljon zegt over het eerste gevecht:

"België in oktober .... Om in de taal van Willy Mouldens te
spreken zouden we zeggen: Dat is de plek waar we omhelst werden.
In de eerste dagen van het gevecht voelde iedereen wel een druk
van enige omvang. Veel dingen werden dubbel onderzocht en
opnieuw gecontroleerd. In de nacht na het oversteken van de
Nederlandse grens kwam de bevelhebber van het 385e in een jeep
in de zone van een infanteriepositie.

Het verbindingsteam van het hoofdkwartier kwam binnen op 110 en
iemand merkte op dat het bijna net zo was als tijdens de
manoeuvres. Enige manschappen besteedden echter tijd om te
spreken over deze vergelijking als de zaken eenmaal echt zouden
worden. Het was zeker niet zoals bij manouevres toen het 3e

Battaljon van het 143e Infanterieregiment zijn eerste echte
Duitse tegenaanval kreeg. De artillerie-verbindings-officier
gebruikte de battaljons-commandopost als een controlepunt van
waaruit zijn opdracht tot vuren werd gegeven. Computers in het
centrum van de vuurleiding zeiden: Aanval één en zij konden voor
het de eerste keer het ratelen van de Nazi-"busp".guns horen.

Hoewel ze toch al niet op hun gemak waren wisten ze nu tenminste
dat de uitrusting definitief in actie was. Toen de eerste
salvo's van het A-Battaljon kwamen riep de batterij-commandant:
Hier komen ze! Iedereen dook automatisch op de grond of in een
gat. Toen er verslagen in de commandopost begonnen te komen over
gewonden onder onze eigen waarnemeningstroepen deed de werke-
lijkheid vlug zijn intrede.
Niets maakt de actuele deelname aan de strijd zo veelzeggend als
het verslag van een gewonde. Vooral als er manschappen zijn
gedood met wie je persoonlijk bekend was door de vele maanden
van voorbereiding en training.

Een gevoel van voldoening en opluchting is het resultaat als je
manschappen ziet zwaaien en hun taak op de juiste wijze ziet
uitvoeren. Misschien hield je niet speciaal van een of andere
kerel, misschien had je het gevoel dat een of ander individu
zijn gewicht in de strijd niet waard was. Maar toch zijn ze daar
en doen ze het. Op sommige ogenblikken was het niet gemakkelijk,
maar de ploeg klikte en er gebeurden soms zelfs leuke dingen.
Een heleboel vooruitzichten veranderden. Dingen die erop leken
alsof je een extra 20-dollarstuk in je zak had, betekenden niets
meer, maar een brief van thuis of een paar repen chocolade waren
belangrijke momenten voor iedereen. Voor de artileriemanschappen
stelde de vuurdoop niet zo veel voor, omdat het gewoon de
werkelijkheid was dat er geen overgangs-periode is tussen een
soldaat te zijn die erover leest en een die doet wat iemand
anders erover leest."
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(afb.12) Een fotocollage van het oorlogsgebeuren in West-Brabant van de
Timberwolfdivisie

(afb.13) Een groep bruggebouwers van de 104e Timberwolfdivisie.  De engineers
waren eigenlijk bruggenbouwers, maar zij werden ook vaak ingezet om wegen te

zuiveren en mijnen op te ruimen
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DE EERSTE AANVAL

Op 25 oktober 1944 om 10.10 uur kreeg een patrouille van
Compagnie E van het 414e Infanterie Regiment, bestaande uit
luitenant Cramer, sergeant Joseph en soldaat le klas Fortner,
contact met de vijand in de buurt van het douanekantoor aan de
hoofdweg Wuustwezel-Breda even ten noorden van de Nederlandse
grens. Daar werden ze beschoten door de vijand die gebruik
maakte van een met lichte machinegeweren bewapend peloton.

Sloten met wallen naast de weg, groepen bomen, waarvan nog niet
alle bladeren waren gevallen en talrijk verspreide gebouwen
verschaften dekking en gaf de vijand de mogelijkheid om zijn
manschappen en wapens verborgen op te stellen met uitstekende
schootsvelden over de omliggende vlakke open weilanden. Deze
situatie was kenmerkend voor de posities waarin de vijand werd
aangetroffen overal bij de operaties in België en Nederland.

Met deze patrouille begon een ontwikkeling die leidde tot de
succesvolle aanval op Zundert twee dagen later. Het leek erop
dat de vijand zijn hoofdmachten terugtrok, maar de omvang ervan
was onzeker. Veldmaarschalk Sir B.L. Montgomery, bevelhebber van
de 21e Gealliëerde Legergroep bezocht met luitenant-generaal
John A. Crocker, bevelhebber van het le Britse Korps de verza-
melde bevelhebbers en stafofficieren op de Divies-Commandopost
in de buurt van Hoogerheide om 11.30 uur. Veldmaarschalk
Montgomery drukte zijn verlangen uit, dat de Divisie zonder
uitstel moest doorstoten en krachtig de strijd moest aanbinden
met de vijand om deze met spoed noordwaarts te drijven.

Generaal Crocker stelde: "De mof is overal aan het verzwakken en
we willen geen gelegenheid missen." Generaal Crocker gaf de
Divisie verder orders om in de vijandelijke voorposten door te
dringen en om de hoofdweg door Zundert te zuiveren om hiermee
controle op de wegknooppunten en de plaats te verkrijgen, op 27
oktober. Met dit op handen zijnde doel had de Divisie door
waarschuwings-bevelen in de middag van de 24e oktober, gevolgd
door Veldorder 5 om 23 uur reeds de regimenten bepaald die
moesten aanvallen en contact met de vijand moesten handhaven.

Voor de eerste veiligheid werd een lijn even ten Noorden van de
Belgisch-Nederlandse grens vastgesteld als phase-lijn A. Op de
morgen van de 25e oktober begonnen de voorposten zoals was
gepland. Er deed zich een verspreide tegenstand voor langs het
front. Het 413e Infanterie Regiment dat de grootste afstand
moest afleggen om phase-lijn A te bereiken rukte met het 2e en 3e

battaljon om 6.00 uur uit. Spoedig omtmoette zij het vuur van
machine-geweren en kwamen onder mortiervuur. De gehele dag door
was de tegenstand niet voldoende om hun opmars tegen te houden.
Er werd een bres aangebracht tussen de rechterflank van de
Divisie en de BOB-macht(= een Britse gemengde macht).
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Om 14 uur werden de 104e Verkenningstroepen gezonden om dat
gebied te versterken. Om 17 uur werd het regiment opgehouden
door zware tegenstand bestaande uit artillerievuur op het 3e

Battaljon. Men stopte de opmars kort voor phase-lijn A. In het
centrum langs de Bredaseweg werden ook vorderingen gemaakt
zonder dat zich aanvankelijk moeilijkheden voordeden. Het 414e

Infanterie Regiment, bekwaam ondersteund door het 386e Veldar-
tillerie Battaljon en het 329e Genie Battaljon rukte om 9.00 uur
op en bereikte phase-lijn A om 14.30 uur.

Kort voor de middag werd enige wanorde bij de oprukkende troepen
veroorzaakt door grote aantallen burgers die door de Duitsers
door de linies gedreven werden. Om 16.00 uur vervolgde het 414e

Infanterie Regiment met het le en 2e Battaljon de opmars. Nu was
de tegenstand aanmerkelijk zwaarder en verliep de voortgang maar
langzaam. Compagnie B was door vijandelijk vuur opgehouden in de
omgeving van Wernhout, Compagnie A omzeilde de vuurhaard en
vervolgde naar fase-lijn B, waar het verblijf tijdens de nacht
zou zijn. Toen het 2e Battaljon 1000 meter was opgerukt ontmoet-
te het zwaar machine-geweervuur vanuit betonnen bouwwerken in de
baan van zijn opmars en was men genoodzaakt om zich terug te
trekken naar fase-lijn A om de zaak te reorganiseren.

In de linkerzone van de Divisie bereikte het 415e Infanterie
Regiment faselijn A om 16.00 uur. Het le en 3e Battaljon ontmoet-
ten kleine wapens, die vooral vuurden tijdens het laatste
gedeelte van de opmars.

Toen de avond viel was de Divisie omstreeks 18.00 uur wezenlijk
waar men gepland had te komen. De vijand bleef echter moeilijk
te benaderen. Zijn hoofdmachten waren nog niet in gevecht
geweest. Het Divisieplan zoals dat door hogere hoofdkwartieren
was aangegeven bestond uit constant druk uitoefenen en nadrukke-
lijk nu bij de nachtelijke operaties. Na de conferentie met
Veldmaarschalk Montgomery en Generaal Brocker beval Generaal
Allen de regimenten om op te rukken in noordelijke richting over
een afstand van circa 3000 meter voorbij faselijn A naar
faselijn B.

Het 413e Infanterie Regiment rukte met het 2e en 3e Battaljon op
om 22.30 uur ondersteund door Divisie-artillerievuur dat gericht
was op bekende vijandelijke installaties. De nacht was somber en
donker. De bevelhebber van het Regiment beschreef de opmars als
een infiltratie. Na een opmars van 800 à 900 meter tegen een
zwaar georganiseerde en ingegraven vijand werden de Seagulls
gesloten.

In de controle-zone behield het le Battaljon van het 414e

Regiment zijn grondgebied, faselijn B, zoals was aangegeven.
Links ervan rukte het 2e Battaljon op naar faselijn B, maar kon
dit punt niet bereiken.
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De 415e Infanterie vorderde langzaam door moeilijk terrein. De
grond was drassig met dijksloten van 4 meter breedte en diepte.
De manschappen waren nat tot hun oksels; rantsoenen en munitie
moesten met de hand hoog gedragen worden.

Gedurende de nachtelijke opmars raakte luitenant-kolonel John H.
Elliot, bevelhebber van het le Battaljon gewond door vijandelij-
ke artillerie. Kapitein Martin Prenics nam dadelijk het bevel op
zich.

Twee dagen later nam luitenant-kolonel Fred Needham (toen
majoor) het bevel over het battaljon op zich. Beide battaljons
hadden stevige tegenstand ontmoet gedurende de nacht, maar ‘s
morgens was men 1600 meter gevorderd. Laat in de middag van de
25e oktober 1944 toen een sectie van Britse Churchills het 3e

Battaljon kwamen ondersteunen zetten het 413e en de I-Compagnie
een aanval in op Heidebloem.

Het eerste gevecht was bijna voorbij en het 3e Battaljon
verzamelde zich rond knetterende vlammen die veroorzaakt werden
door de zesponders van de Churchilltanks. De vijand had zich
ingegraven in een omtrek-verdediging rond Heidebloem recht op de
grens tussen België en Nederland. Hun hoofdlinie van de verdedi-
ging was een reeks van zwaar verdedigde weerstandsnesten
bestaande uit loopgraven, bunkers, veldversterkingen, 20 mm
flakguns en machinegeweren.

De vuursector van het ene weerstandsnest moest die van een ander
weerstandsnest overlappen. Dit was het Duitse principe van
verdedigen en deze reeks van elkaar onderling ondersteunende
weerstandsnesten was een verdedigingslinie die de vijand niet
van plan was prijs te geven.

De opdracht van het Duitse 15e leger was te voorkomen dat de
Gealliëerden de monding van de Maas zouden bereiken. Dit moest
gebeuren ten koste van alles. Vroeg in de nacht van de 25e

oktober na de val van Heidebloem werd het 3e Battaljon gereorga-
niseerd. De I- en K-Compagnies vestigden zich rond Heidebloem
slechts 600 tot 800 meter verwijderd van de vijandelijke
hoofdverdedigings-posities, die goed verborgen waren in dichte
bossen rond een bebouwing, die op de kaart stond aangegeven als
"Goorkins" Holland (=Gooreind).

Het 2e Battaljon bevond zich in vlakke open velden rechts van
het 3e Battaljon. Onderdelen van de 414e Infanterie waren links
van het 2e Battaljon. Juist toen de onderdelen zich gevestigd
hadden werd het bevel ontvangen om bij dageraad faselijn B te
bereiken. Faselijn B was een volkomen willekeurige lijn 2500
meter weg door een bosgebied. Het was onmogelijk om het bos te
omzeilen en er was slechts één weg in de 413e sector en die weg
was onverbeterd. De tijd voor de nachtelijke opmars was 22.30
uur. Om 22.30 uur werd de I-Compagnie die in reserve was
gehouden, gekozen om het 3e Battaljon te begeleiden.
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Door deze verandering werd de uitval naar een gunstiger tijdstip
uitgesteld. Om het Battaljon verder te beschermen tegen hinder-
lagen moest de L-Compagnie een zwaar patrouille-peloton uitstu-
ren als voorpost en zou de Compagnie volgen op 1000 meter. De
voorpost in de patrouille-formatie werd opgehouden door inten-
sief automatisch vuur 50 meter van de vijandelijke linies.

De Compagnie sloot aan tot binnen 100 meter van de patrouille en
maakte zich gereed om het nu definitief gelokaliseerde weer-
standsnest bij dageraad aan te vallen. Bij dageraad viel de L-
Compagnie het weerstandsnest aan maar werd met zware verliezen
teruggeworpen. Verschillende aanvallen bij daglicht liepen ook
op een mislukking uit.

Gewonden werden weggebracht. Er moest ongeveer 200 meter open
veld zonder dekking of schuilplaats worden oveggestoken om het
weerstandsnett te bereiken. Bovendien was de vijand zo goed
beschermd en gecamoufleerd dat onze manschappen geen mikpunten
konden bepalen, terwijl de vijandelijke scherpschutters een vrij
veld hadden. Ondertussen rukte het 3e Peloton van de G-compagnie
op 26 oktober op om 7 uur en stak 600 meter openveld over tegen
vuur van 20 mm en 40 mm flak-guns, dug-in 88 mm en machinegewe-
ren.

Voor het eerst zagen Seagulls (bijnaam voor Amerikaanse Compag-
nie) hoe Duitse machinegeweren hun eigen mensen, acht moffen die
probeerden zich over te geven, neerschoten. Het 2e Battaljon
maakte geen uitzonderlijke vorderingen. Om 18 uur kreeg het
Battaljon een tegenaanval toen de E-compagnie het Battaljon over
de velden begon te leiden. De tegenaanval werd afgeslagen en het
2e Battaljon maakte een 40 mm flak-gun nog intact buit.

Het battaljon vestigde zich in de bossen slechts op korte
afstand van faselijn B. Voor hen lag een kolossaal kasteel dat
door een grote macht moffen werd verdedigd. Er was echter
besloten om met een aanval te wachten tot de volgende dag. Rond
15 uur opende de vijand een zware tegenaanval tegen het 414e

Infanterie Regiment en een versterkt peloton passeerde links van
en achter de I- en K-compagnieën om en viel het 3e Battaljon aan
in de omgeving waar de meeste van de voertuigen, munitieopslag,
81 mm-mortieren en andere onderdelen van het Battaljon aanwezig
waren.

Er werd haastig een verdediging georganiseerd door le sergeant
Gazzaway van M-Compagnie, staf-sergeant Nardi van de
Inlichtingen-sectie en luitemant Gimbel, verbindingsofficier
evenals kapitein Schaps smeekten om een grote hoeveelheid
artillerievuur om de verdediging te ondersteunen. Een serie
aanvallen van de vijand werd afgeslagen en een vitale
verbindings- en toevoerroute werd veilig gesteld.
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Met Britse tanks als ondersteuning verwoestten de L- en K-
compagnieën die waren doorgedrongen tot de I-Compagnie, het
weersstandsnest bij Goorkins (Gooreind).

Twee flakguns werden met hun bemanning buit gemaakt. Luitemant
Gene Clark van de K-Compagnie maakte een half dozijn P.W.’s buit
toen hij enige handgranaten in een schuilplaats gooide en
ongeveer 30 geschrokken moffen uit de gebouwen in Gooreind
kwamen, nadat de tanks het vuur geopend hadden op deze schuil-
plaatsen.

De rest van de verdedigingsmacht bestaande uit ongeveer 200
Duitsers ging er vandoor door de bossen met de K- en L-Compagnie
in hete achtervolging. Het was hier dat het 413e voor het eerst
mars-vuur gebruikte. De K-Compagnie ging de donkere bossen in en
schoot op iedereen en alles tot ze stopte bij faselijn B om zich
hier voor de nacht te vestigen. Het was een donkere nacht en nog
donderder in de bossen.

De verdediging was de meest strenge die ooit door het 413e was
gebruikt. Een battaljon groef zich in in de vorm van een cirkel
kleiner dan 200 meter. Het was zo donker dat je de weg in de
buurt moest voelen. Een M-Compagnie-schildwacht kwam in een
mangat terecht om zijn aflossing te wekken.

In plaats daarvan kwam hij echter in aanraking met twee Duit-
sers, die zich meteen overgaven. Veel tegenstand was er in dit
gebied niet geweest. "Ik wil vrij" (er vanaf) was in die dagen
een Volkssturm-variëteit. Twee Duitsers gingen in een gebied
gedurende meer dan 24 uren door met schieten tot ze door
onderzoekende soldaten werden gevonden.

Als leeftijd gaven de Duitse jongens 14 en 16 jaar op. Het 329e

Genie Battaljon was de hele periode druk bezig met de zuivering
van door mijnen onveilige gebieden. Ook werden bruggen en
duikers geconstrueerd. De Divisie had met kracht de vijand uit
België verdreven en had zich goed gevestigd in Nederland. Op 26
oktober voltooide de infanterie bekwaam ondersteund de ontlui-
stering van de vijandelijke posities.
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(afb.14) De eerste noodbrug over de Mark te Standdaarbuiten. Later werd deze
brug vervangen door een zwaardere baileybrug

(afb.15) Achter struikgewas moest men ook steeds op zijn hoede zijn

(afb.16) Ook kruispunten moesten worden ingenomen
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DE AANVAL OP ZUNDERT

Luitenant-Kolonel Mark S. Plaited schatte de totale vijandelijke
sterkte langs het divisiefront op de morgen van 26 oktober op 7
infanterie-battaljons met een gemiddelde sterkte van 200 tot 300
manschappen elk en met twee battaljons in reserve. Ter onder-
steuning van de infanterie werd gesteld dat er twee brigades met
kanonnen op aangedreven voertuigen waren en dat elke brigade
bestond uit 40 kanonnen. De wapens die door deze eenheden
gebruikt werden bestonden uit 20 mm luchtdoelgeschut gebruikt
als grondstukken, 88 mm en 76 mm kanonnen op voertuigen.

Alle eenheden omsloten de vijandelijke posities op 26 oktober en
dwongen de vijand om laat op deze dag zijn positie prijs te
geven.

De verrassende bekwaamheid van de Nederlandse Ondergrondse, die
in Nederland bloeide ondanks Nazi-pogingen om het uit te roeien,
wordt geïllustreerd door het volgende relaas van luitenant-
kolonel Kelleher van de 415e Infanterie. Dit verhaal heeft
betrekking op de ontdekking van geheime documenten die van
onberekenbaar belang waren voor het Eerste Canadese Leger.

"Op 27 oktober kwam ik het plaatsje Achtmaal binnen met de
voorhoede van het 3e Battaljon van de 415e Infanterie.

Aanvankelijk scheen het dorp verlaten. Op het belangrijkste
kruispunt kwam echter een geüniformeerd man te voorschijn om ons
te ontmoeten. Hij identificeerde zich als een Nederlandse
politie-agent en vroeg naar de Geälliëerde bevelhebber.

Toen ik mijzelf bekend maakte vroeg hij me te identificeren en
daarna toonde hij zijn identificatie. Daar stond op: medewerker
no.... van de Nederlandse Ondergrondse.

Hij bracht me toen in een huis. In de woonkamer op de begane
grond schoof hij een kachel terug en een toestel dat aan een
hengsel hing. Waar de kachel was geweest was een betonnen plaat.
Die verwijderde hij en haalde een grote netjes gevouwen bundel
papieren naar buiten. Die bundel was hem gegeven door een
medewerker van de Nederlandee Ondergrondse met de opdracht die
over te dragen aan de eerste gealliëerde officier die hij zou
ontmoeten.

Ik stuurde de papieren meteen door naar de divisie-staf. De
papieren bleken bij nader onderzoek te bestaan uit twee omvang-
rijke boekdelen met kaarten, overtrekken en logische data, die
in detail aangaven plaats na plaats en het volledige defensie-
systeem van de Nazi's in Nederland. Deze onschatbare vondst werd
met spoed door een ordonnance naar het Eerste Canadese Hoofd-
kwartier aan de rand van Antwerpen gebracht.
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De data in deze informatie redden veel levens en verzekerden het
succes van de laatste Britse opmars in Nederland gedurende de
zeven volgende maanden.

Het 414e en 415e Infanterie Regiment handhaafden hun druk op de
vijand in het centrum en in de linkerzone, terwijl de 413e

Infanterie behoedzaam aanviel in de richting Zundert. Na een
zware artillerievoorbereiding die te oordelen naar het aantal
gevonden doden en naar het aantal overgaven van door granaatvuur
geschokte gevangenen verwoestend had gewerkt, rukten de Seagulls
om 6.40 uur snel op.

De rechthoekaktie van kolonel Waltz's manschappen werd zwaar
ondersteund door verschillende troepenonderdelen en was bedoeld
als een speerpunt-aanval door het 3e Battaljon, terwijl het 2e

Battaljon werd opgehouden door mortiervuur en kleine wapens
vanuit een kasteeel aan het linkerfront.

Patrouilles van Compagnie F ondersteund door 81 mm mortieren
brachten het vuur tot zwijgen en brachten drie gevangenen mee.
Het vuur van de vijandelijke artillerie en automatische wapens
was licht maar werd vervangen door zware mortieren, terwijl
scherpschutters voortdurend opereerden. Om 12.30 uur namen de
Seagulls de tussenliggende objecten en na een korte reorganisa-
tie trok het Regiment om 15.15 uur weer verder naar het Noorden.

Het 329e Genie Battaljon construeerde in allerijl een 60-voet
baileybrug om de opmars van tanks in Zundert mogelijk te maken.
Om 17.30 uur kwam het 3e Battaljon van het 413e Regiment de stad
Zundert binnen en voor 18.00 uur had het zijn objecten opge-
steld.

Het 2e Battaljon was in de positie ten noorden van Zundert,
waarbij de hoofdweg Zundert-Breda werd doorsneden, terwijl het
le Battaljon positie koos tussen de twee Battaljons in. Dit voor
de Divisie eerste kritieke object was ingenomen en er werden nu
voorbereidingen getroffen om de opmars met verdere orders te
vervolgen.
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PERSBERICHT NAAR AMERIKA

Associated Press zond het volgende verhaal over de eerste actie
van de Divisie naar de United States:

TIMBERWOLVES NU IN DE STRIJD

Eerste gevangenen gemeld door de 104e Timberwolf-divisie tijdens
gevechten in Nederland.

"De harde, ruige en vaardige 104e Infanterie Divisie, die zijn
eerste vijandelijke gevangenen in Nederland heeft gemaakt, werd
opgeleid tot strijdvaardigheid in moeilijke omstandigheden in
Camp 2 Carson, Colorado door Generaal-Majoor Terry Allen, die
zijn manschappen inspireerde met de slogan "Niets voor de
drommel kan de Timberwolves tegenhouden".

De 104e Divisie rukte op naar de linies aan de Nederlands-
Belgische grens in de nacht van 23 oktober onder Canadees
legerbevel. De Divisie was de eerste Amerikaanse Divisie die
vanuit de Verenigde Staten rechtstreeks werd ingescheept naar
Cherbourg. De Divisie is nu de Nederlandse grens gepasseerd en
flink ervaren in de routine van de strijd. De generaal zei: "Tot
zover is alles gegaan overeenkomstig het programma. Ik kan op
dit punt niet meer verlangen. Ik kan niets te veel zeggen tot
lof van de Canadese eenheden en van de Britten die ons onder-
steunen met tanks en artillerie".

Afgelopen maand juni aanschouwden de ondersecrekaris van oorlog
Robert P. Patterson, en de leden van het Comité Militaire Zaken
de Divisie toen ze gelegerd was in Camp Carson. Secretaris
Patterson deelde toen mede: "Ik ben er zeker van, dat de 104e

Infanterie Divisie zijn aandeel zal leveren om de tradities van
het leger van de Verenigde Staten hoog te houden". Hij zei, dat
hij erg onder de indruk was van de Divisie toen die een schijn
gevecht uitvoerde."

Tot zover Associated Press in oktober 1944.
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(afb.27) De zwaar beschadigde kerk van Standdaarbuiten kort na de bevrijding in
november 1944. De torenspits is nooit meer teruggeplaatst

De Divisie had grote verliezen toegebracht aan de vijand, had
zelf de eerste verliezen geleden, had geleerd de inkomende van
de uitgaande granaten te onderscheiden, we kenden de scherpe
slag die een kogel maakte als hij dichtbij insloeg.

We konden het ratelende snelle vuur van de Duitse machinegeweren
onderscheiden van de tragere Amerikaanse en we wisten wanneer we
moesten duiken.

Het is ons nu gebleken dat de training onder de bekwame leiding
van generaal-majoor R. Cock en generaal-majoor Terry Allen voor
allen nuttig was en grote voordelen opleverde. De schijngevech-
ten die we hadden gehouden op ruige woestenijen in Oregon en
California waren een echte inleiding geweest op de grimmige
werkelijkheid van de oorlog.

Onder degenen onder ons die uitkeken om in gevecht te gaan kon
niemand zeggen dat hij enig verder onbevredigd verlangen had. De
grimmigheid en de verschrikking van de oorlog waren aanwezig.

De dankbaarheid van de Nederlandse mensen voor hun bevrijding
werd in Zundert getoond door wapperende vlaggen en door geest-
driftige toejuichingen aan onze manschappen.

De verwilderde blikken, de vreugdevolle kreten en de gastvrij-
heid aan ons getoond maakte ons lijden blijkbaar ergens de
moeite waard.
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(afb.18) De Amerikaanse soldaten troffen
veel puinhopen aan bij binnenkomst van

de dorpen

(afb.17) Eerste Luitenant Cecil H.Bolton, die de hoogste onderscheiding in de Divisie
kreeg voor zijn bijzondere moed bij de gevechten rond Standdaarbuiten

(afb.19) Tijdens de oor logshandelingen
moest ook even tijd gevonden worden om

uit het vuistje te eten
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TOCHT NAAR DE MAAS

Rijsbergen. Op 28 oktober 1944 gaf de Divisie om 3.00 uur
veldorder no. 6 uit. Deze order schreef het volgende voor:

1: De Divisie zal zijn steunpunt in Zundert zuiveren en behou-
den en contact met de vijand handhaven door middel van
krachtige patrouilles bij de aslijn Zundert-Breda.

2: Rucphen zal in veiligheid gebracht worden door de versterkte
414e Infanterie.

3: De Divisie zal voorbereid worden om op te rukken naar Breda,
noordwestelijk door Rucphen.

4: De 413e Infanterie zal in Divisie-reserve blijven, voorbe-
reid om een speerpunt-aanval op Breda te doen.

5: De 415e Infanterie zal de rechterflank van de 414e Infanterie
beschermen bij de genoemde opmars naar Rucphen.

De Divisie was overdag versterkt door de verbingstroepen van het
555e Luchtafweer-regiment, met het automatische wapens Battaljon
(mobiel) en met het 692e Tankvernielers Battaljon (Towed). Om
ongeveer 8.45 uur ontving de Divisie een korpsbevel om niet naar
Rucphen te gaan maar om naar Breda te trekken.

De 414e Infanterie kreeg deze omdracht om 9.00 uur en rukte om
11 uur op met het 3e Battaljon als voorpost vanuit zijn positie
zuid-westelijk van Zundert. Vijanden gaven zich in kleine
groepjes over aan de oprukkende infanterie-manschappen. Even ten
Zuiden van Rijsbergen kwamen enkele salvo's van lichte artille-
rie over de troepen.

Om 17.00 uur werd de operatie weer veranderd door een korpsbevel
dat luidde: “Stop uw opmars naar Breda te Rijsbergen en wees
paraat om naar het Noorden te zwenken en naar de rivier De Mark
op te marcheren.” Kolonel Anthony Touart van de 414e Infanterie
werd meteen medegedeeld zijn troepen in Rijsbergen op te houden
en voor te bereiden om noordelijk op te rukken naar de hoofdweg
Breda-Roosendaal 6 kilometer noordelijk van zijn huidige
positie. Vlakbij Rijsbergen kreeg het 414e contact met de vijand
en na een snelle omsingeling door de K-Compagnie rukte het 3e

Battaljon op en nam de objecten in voor het invallen van de
nacht.

Het regiment bleef die nacht in de buurt van Rijsbergen en
bereidde plannen voor om de volgende morgen naar het noorden te
zwenken. Terwijl het 413e Infanterie Regiment in divisie-reserve
bleef te Zundert rukte het 415e Infanterie-regiment op naar een
aanvalspositie even ten zuidenwesten van Zundert ongeveer om
17.00 uur.
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DE WEG BREDA-ROOSENDAAL

Om 17.00 uur kregen Cochran's Old Faithful Gevechtsteam met het
107e Tank-esquadron (Brits), Batterij C, 555e Automatisch-wapen-
battaljon, le Peloton, 104e Verkenningstroep en het 929e

Veldartillerie-battaljon gezamenlijk de opdracht om de hoofdweg
Breda-Roosendaal te doorsnijden.

Toen het korpsbevel het 414e Infanterie Regiment noord-oostelijk
stuurde in plaats van naar Breda, werd het 415e regiment zijn
nieuwe opdracht gegeven.

Het le Battaljon rukte onder bevel van majoor Fred Needham
voorafgegaan door het Regiments Inlichtingen- en Verkennings-
peloton onder luitenant Print rechts van de weg op.

Tot kort voor middermacht werden er goed vorderingen gemaakt.
Toen werd de kolonne ten zuiden van Sprundel opgehouden door
artillerie- en machinegeweervuur.

Vier uren later dwongen de mortieren van het battaljon en het
ondersteunende vuur van het 929e Veld-artillerie-battaljon de
vijand zijn positie prijs te geven. De rest van het Regiment,
voorafgegaan door het le Peloton, de 104e Verkenningstroep, rukte
links van de weg op.

Om 22.30 uur werd de opmars opgehouden omdat Compagnie C en het
329e Genie Battaljon een wegblokkade van gevallen bomen opruim-
den in de buurt van Hulsdonk. Na een uur oponthoud werd de
opmars hervat.

In de omgeving van St. Willebrord werd de kolonne onderworpen
aan zwaar artillerievuur. De voertuigen werden dadelijk ver-
spreid en vervolgden later hun weg door langzaam door te
trekken, waarbij ze nog steeds onderhevig waren aan mortier- en
artillerievuur.

De voetkolonnes werden niet opgehouden maar vervolgden hun
meedogenloze druk de hele nacht door. Bij het aanbreken van de
dag hadden beide kolonnes posities bereikt even ten zuiden van
de hoofdweg Breda-Roosendaal.

Door aanhoudend vuur werd de vijand belet van deze belangrijke
spil gebruik te maken.
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VAARTKANAAL

Op 29 oktober voerde de 414e Infanterie een aanval naar het
noorden uit, terwijl de 415e Infanterie zijn positie ter
controle van de hoofdweg Breda-Roosendaal verbeterde. Compagnie
L nam de leiding en rukte op rond de noordelijke buitenwijken
van Rijsbergen.

Er werd contact gemaakt met de vijand langs het brede Vaartka-
naal. Bij dit kanaal had de vijand een sterke verdedigingsposi-
tie gevestigd en de sterkte werd geschat op vier Infanterie-
battaljons ondersteund door een Genie-battaljon, een Anti-tank-
battaljon, een Artillerie-regiment en een Brigade met kanonnen
op aangedreven voertuigen.

Het westelijk einde van deze positie was opgegeven doordat men
verrast werd door de nachtelijke operaties van de 415e Infante-
rie. De oostelijke positie hield echter stevig stand. Het 386e

Veldartillerie Battaljon legde een hevig spervuur aan wat mede
door de bekwame manoeuvre van de Infrantrie de vijand dwong zijn
posities om 17.30 uur op te geven.

Het 3e Battaljon veroverde de noordelijke oever van het Vaartka-
naal, reorganiseerde en het le Battaljon zette de opmars voort
naar Leur. Compagnie C trok er als eerste om 21 uur op uit en
marcheerde noordwaarts over een afstand van 4,5 kilometer door
dichte bossen, alle tegenstand omzeilend, en bereikte zijn
positie even ten Zuiden van Leur. De rest van het Battaljon
sloot zonder incidenten de gelederen. Kort na daglicht op 30
oktober hadden het le en 2e Battaljon van de 414e Infanterie Leur
en Etten veroverd.

Het 3e Battaljon was in reserve ten zuiden van Leur. Het
voornaamste deel van de 413e Infanterie dat in divisie-reserve
was gebleven, rukte op 29 oktober onder dekking van de duister-
nis naar zijn nieuw opgegeven positie in de buurt van Sprundel.
Het le Battaljon onder majoor John Vhite kreeg opdracht om de
rechterflank van de Divisie te beschermen, terwijl de 414e

Infanterie aan het Vaartkanaal verbonden was.

Tegen middernacht had het le Battaljon zijn opdracht volbracht.
Om 16.00 uur zorgde vuur vanuit kleine wapens voor vertraging,
maar dit hield de opmars niet tegen. Op 30 oktober om 7.45 uur
maakte het Battaljon contact met de le Poolse Legerdivisie, 3
kilometer ten westen van Breda. Heel kort daarna voegde het
Battaljon zich bij zijn regiment te Oudenbosch.
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(afb.20) Een goed radio-contact was onmisbaar om de bewe-
gingen van de Amerikaanse troepen te begeleiden en te coördi-

neren

(afb.21) Op radio-contact was men steeds erg aangewezen
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DE ONTVANGST TE OUDENBOSCH

Kapitein Dyer, F.Compagnie van de 415e Infanterie beschrijft het
warme, enthousiaste welkom, dat werd bereid aan de manschappen
van Old Faithfull in Oudenbosch. De smalle kolonnes soldaten aan
elke kant van de klinkerweg waren vermoeid en bespat met modder,
maar hun ogen waren nog scherp en ze waren op hun hoede toen ze
een bochtige kronkelende weg naar Oudenbosch volgden.

Het gebouw links was groot, rood en gemaakt van baksteen. De
deur ging open en nieuwsgierig keek een schuchter hoofd naar
buiten. Er kwam nog een hoofd bij en enkele ogenblikken later
had er zich een groep geestelijken in zwarte togen aan de kant
van de weg verzameld, die met grote ogen naar de naderende
troepen staarden.

Toen kwamen er hier en daar druiven vandaan, appels en bekers
limonade te voorschijn en die werden spontaan aangeboden aan de
Amerikanen door de nu lachende en druk pratende paters. Dit was
de eerste kennismaking van het 2e Battaljon 415e Regiment met de
vriendelijke Nederlanders van Oudenbosch.

Maar dit was nog maar het begin. De bocht door, de spoorlijn
over en toen waren de troepen in de stad, waar een bevolking na
vier jaar onder de Duitse ijzeren hiel te hebben gezeten hen
afwachtte.

Het was een luid juichende menigte, die de trottoirs vulde en de
straat opliep; een roepende en lachende menigte die lang
verborgen Oranje vlaggen te voorschijn haalde en er mee zwaaide
of ze de schade van de laatste vier jaar wilde inhalen. Een
groot zwart doek met in ruw getekende Oranje letters erop:
Welcome our Liberators, werd naar buiten gebracht en vlug boven
de straat gespannen.

Hij moet 70 of 80 jaar oud geweest zijn, maar hij liep nog als
in de lente van zijn jeugd, het gevolg van een herboren vrij-
heid, toen hij naar de soldaten toekwam. "We hebben vier jaar
gewacht", zei hij in zijn gebroken Engels. "Dit heb ik voor
jullie bewaard tot wanneer jullie zouden komen." Hij drukte de
smalle reep van de beroemde Nederlandse chocolade in de soldaat
zijn hand en wachtte vol spanning terwijl de soldaat het papier
eraf deed en er in beet.

Ze glimlachten tegelijkertijd en de soldaat klopte hem op zijn
rug. "Hier vadertje", en hij gaf de oude man het pakje. "Potdo-
rie, het zijn Camels", riep de oude baas uit. "Moeder, moeder,
het zijn Camels", riep hij,terwijl hij naar een welgedane oude
dame op de stoep terugliep. Koekjes, gebakjes, appels, druiven
en glas na glas limonade verdwenen even vlug als ze gekomen
waren, omdat de soldaten ze gretig aannamen.

39



"Heeft u onze prinses gezien in Amerika?" vroeg een kleine 16-
jarige, terwijl ze zenuwachtig aan haar vlechten plukte. "Het
spijt me, Juffrouw", zei de grote sergeant uit Texas tegen haar,
"maar we hadden het tamelijk druk daar aan de overkant voor we
weggingen en ik ben bang dat ik ze mis gelopen ben". "Komt ze nu
gauw terug?" vroeg de bakvis ernstig. "Dame", grinnikte de
sergeant, "Nu wij hier zijn, kan ze naar huis komen, wanneer ze
maar wil".

Bekers warme melk waar de room op dreef werden aangedragen en
nog vlug genuttigd voor de rijen soldaten zich weer in beweging
zetten....

Aan de andere kant van de plaats waren de bruggen opgeblazen, de
straten en toegangswegen ondermijnd en geblokkeerd door de
vluchtende vijand. Het Battaljon zocht kwartier voor de nacht en
begon te werken om de weg voorwaarts vrij te maken. De kom van
Oudenbosch was vrij en veroverd zonder bloed vergieten.

In een donkere met kaarsen verlichte kamer ontmoette luitenant
kolonel Denisevich de naamloze leiders van hen die verborgen
leefden en nooit hadden opgegeven. De hele nacht door liepen
schimachtige gestalten over en weer.

Opstellingen, installaties, wegen, alles begon te verschijnen op
de stafkaart van het battaljon. Gedempte stappen van paarden-
hoeven, het geschuifel van klompen en het zachte schuren van
zagen begon men door het dorp te horen. De volgende morgen lag
er een brug, de barricades op de weg waren verdwenen en de
mijnen waren of verwijderd of duidelijk aangegeven.

Een stille zwijgende hulde aan die onbekenden die nooit opgaven
in hun verlangen om vrij te zijn.

Bij het aanbreken van de dag op 30 oktober, na een nachtelijke
mars van 14 kilometer had het 413e Regiment met uitzondering van
het le Battaljon de omgeving van Sprundel bezet. Het 415e en 414e

Regiment hadden nu de hoofdweg Breda-Roosendaal voor zover die
in de divisiesector lag geheel onder controle.

De operaties hadden de vijandelijke verdedigings-posities langs
het Vaartkanaal geheel vernield en onder de voet gelopen. Er was
ten Zuiden van de Maas nog maar een verdedigingslinie over voor
de Duitsers: de rivier De Mark. Met het 415e regiment links en
het 414e Regiment rechts begon de Divisie de opmars naar de Mark
om 12.45 uur.

Het Korps (le Britse) had opdracht gegeven om de grote weg
Breda-Roosendaal mijnvrij te maken, welk bevel werd uitgevoerd
door het 329e Genie Battaljon en de Munitiepelotons van beide
Regimenten.
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HET OVERSTEKEN VAN DE MARK

De grens aan de rechterzijde van de divisiesector liep juist
buiten de bossen ten noorden van de voornaamste hoofdweg
(Liesbos). In die bossen waren vier vijandelijke batterijen nog
in actie. Het 486e Veldartillerie Battaljon spoorde de positie
van de vijandelijke batterijen op en vroeg verlof om te vuren.

Omdat die stellingen in de zone van de le Poolse Divisie lagen
gaf het hoofdkwartier van het korps geen toestemming. Het korps
had onze Divisie gevraagd of ze de verantwoordelijkheid voor dat
bij te voegen stuk wilde dragen, waarop de divisiestaf had
geantwoord: Laat die grens zoals ze is en laten de Polen dat
stuk onmiddellijk zuiveren. Kort daarop reden de Sherman-tanks
uit de bossen naar de flank van het 414e Regiment.

De antitank-kanonnen en andere tankwapens werden geladen en
gericht. Gelukkig ontdekte men voordat de order tot vuren
gegeven werd dat de tanks met Polen bemand waren. Het was 9 uur
toen de soldaten van het 414e Regiment hartelijk werden begroet
door de Poolse tankbemanning.

De 30ste oktober was een koude nacht, nevelige en winderige dag
met zo nu en dan een bui. Het zicht was zeer slecht. Het 415e

Regiment rukte in twee richtingen op naar de Mark. Het 3e

Battaljon links en het eerste Battaljon rechts. Ze hadden
opdracht de Mark-overgang tussen Standdaarbuiten en Oudenbosch
te veroveren.

Ze trokken verder zonder veel tegenstand te ontmoeten. De
hoofdwegen naar Oudenbosch waren versperd door spoorwagons, die
ondermijnd waren en helse machines bevatten. Dit was de voor-
naamste actie van de vijand om onze opmars tegen te houden,
behalve dan enkele mortier- of artillerie-salvo’s.

Het 3e Battaljon bereikte het terrein voor de brug om 19.00 uur.
Hier vonden ze op 200 meter voor de brug een versperring op de
weg bestaande uit gekruiste stalen balken. Compagnie K werd door
een machinegeweer en verscheidene machine-pistolen die de
wegversperring verdedigden beschoten.

Toen patrouilles de brug bestormden werd grote verwarring
waargenomen onder de vijandelijke troepen. Luid roepend liepen
ze in de buurt van de brug rond. Enkele ogenblikken later werd
de brug opgeblazen. De snelle en onverwachte aanval van
luitenant-kolonel Kelleher op de brug om die intact te veroveren
mislukte op het laatste ogenblik. Tegen half negen ‘s avonds was
alle tegenstand op de zuidelijke oever van de rivier overwonnen.

Van de noordelijke oever werd de hele nacht met alle mogelijke
wapens een hevig vuur onderhouden. Overdag rukte het 413e

Regiment op naar de stellingen ten zuid-westen van Oudenbosch in
de omgeving van Seppe.
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(afb.22) Aan het grensgebied werden ook tanks ingezet om
allerlei opstakels op te ruimen. Rechts op de foto een verwoeste

Duitse Sherman-tank

De Divisie had de rivier bereikt. Links was de 49e Britse
Infanterie Divisie nog 5 kilometer van de rivier verwijderd.
Rechts was de le Poolse Divisie bijna bij de Mark.

De succesvolle actie van de Divisie ziende en de veroorzaakte
verrassing in aanmerking nemende gaf het eerste Britse leger-
korps de Divisie opdracht de achtervolging van de vijand voort
te zetten en een overgang over de Mark te forceren. De kans op
succes van zo'n overijlde en op kleine schaal ondernomen aanval
was natuurlijk twijfelachtig, maar met het oog op de te behalen
voordelen drong het Korps op de voordelen aan.

De Divisie gaf het 415e Regiment opdracht een doorbraak te
forceren in de vroege morgen van 31 oktober. Heel de nacht viel
het mortier- en artillerievuur op onze stellingen. Het le

Battaljon van het 415e Regiment kreeg van kolonel Cochran bevel
de rivier over te steken en een bruggehoofd te vestigen ruim 2
kilometer oostelijk van Standdaarbuiten. De verkenning voor de
overtocht werd verricht onder moeilijke omstandigheden. De
vlakke weilanden, ingesloten door omringende dijken gaven geen
dekking tegen vijandelijk vuur en de dijken zelf waren bezaaid
met mijnen. Rechts deed het 414e Regiment op dezelfde wijze
verkenning. Beide bruggen in zijn zone werden onbruikbaar
vernield aangetroffen.

Op geen enkel punt gaf de toegang naar het water een stevige
ondergrond voor de manschappen om over te steken. Een aanval van
het 414e was daarom uitgesloten. Om half zeven ‘s morgens op 31
oktober begon het le Battaljon van het 415e Regiment onder
commando van majoor Fred Needham aan de overtocht. Compagnie B
was de eerste golf en stak onder maaiend machinegeweervuur over.
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(afb.23) Oprukkende infanteristen nadat de wegen door tanks en genietroepen
waren gezuiverd

De meeste jongens gingen aan de rand van de stormboten hangen om
niet geraakt te worden. Op de noordelijke oever moesten ze over
een strook weiland, die op water-niveau lag, alvorens de mannen
de dekking van de eerste dijk hadden bereikt. Vanuit deze
positie konden ze het vuur beantwoorden en de overtocht dekken
van de volgende golven.

Na Compganie B kwam spoedig Compahnie C. De eerste keer was
Compagnie A teruggedreven voor ze de rivieroever hadden bereikt.
Om negen uur waren de drie Geweercompagnieën versterkt met
Compagnie D op de noordelijke oever en was een bruggehoofd
gevormd van ongeveer één vierkante kilometer.

Met Compagnie A links en met B rechts bleek al gauw dat alle
Compagnieën het zwaar te verantwoorden zouden hebben. Het weer
bleef koud met een dikke mist die het zicht tot een buitengewoon
kleine afstand beperkte. In de loop van de dag veranderde de
mist af en toe in regen.

Het was bijna onmogelijk om de troepen in het bruggehoofd van
ondersteuning te voorzien.

De ondersteuningswapens konden niet over de rivier bij gebrek
aan een weg en de 81 mm mortieren konden niet in stelling worden
gebracht door gebrek aan verkenning en ook vanwege het voortdu-
rende vuur van de vijandelijke batterijen.
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De draadverbindingen konden niet worden gehandhaafd en het
gebruik van de radio veroorzaakte onmiddellijk een goed gericht
vuur. De weersomstandigheden stonden gebruik van vliegtuigen
voor artillerieverkenningen niet toe, waardoor artellerie-
ondersteuning feitelijk uitgesloten was.

Vijandelijke waarnemers die verborgen stellingen in de dijken
bezetten zorgden voor de nauwkeurigheid van het vijandelijke
vuur, totdat ze opgespoord en opgeruimd konden worden. Het plan
was om het 2e Battaljon dadelijk na het eerste te laten overste-
ken.

Dit plan werd om bovengenoemde redenen opgegeven en bovendien
omdat veel van de stormbootjes vernield waren en hevig granaat-
vuur en nauwkeurig vuur uit de automatische geweren aanhield. De
blubberige grond maakte ook eigenlijk elke verdere actie
onmogelijk.

Vroeg in de middag werd het le Battaljon door de vijand in de
rug beschoten. Compagnie F kreeg onmiddellijk de opdracht om de
tegenstand op te ruimen en het bruggehoofd te verdedigen aan de
zuidzijde van de overgang. Om ongeveer 16 uur werd het Battaljon
omsingeld door vijandelijke tanks, die de stellingen overrompel-
den en in de eenmansgaten vuurden. Met de meeste stormbootjes
vernield en met de rivier achter zich vochten de mannen vastbe-
raden en redden daardoor velen die reeds ten dode gedoemd
schenen.

Men verzocht het hoofdkwartier om nieuwe stormbootjes, maar die
waren niet meteen beschikbaar. In deze omstandigheden was het
duidelijk dat de geweer-eenheden het bruggehoofd niet zouden
kunnen houden. Ze waren in de gehele frontsector van het korps
de enigen die ten noorden van de rivier verbleven en vormden
daarom het voorwerp van geconcentreerde Duitse verdedigings-
macht.

Het effect van een snelle overrompeling was verloren en 's
avonds gaf het korps bevel het bruggehoofd te ontruimen. De
Divisie kreeg bevel om plannen voor te bereiden voor een
gecombineerde aanval van het korps.

Luitenant-kolonel Peter Denisevich, commandant van het 2e

Battaljon en kapitein Felkins, commandant van Batterij C van het
387e Veldartillerie-battaljon met versterkt peloton van Compag-
nie F onder commando van sergeant Scott kwamen naar voren met
aangevoerde bazooka's en munitie om voor antitank-verdediging te
zorgen bij het terugtrekken van de infanterie.

Ongeveer 500 meter ten noorden van de rivier stiet deze onder-
steuningsgroep op een vijandelijke patrouille en machinegeweer-
vuur. De groep kon de ingesloten compagnieën A en B niet
bereiken maar hielp de gewonden evacueren.
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Luitenant William C. Tufts van Compagnie C vroeg en kreeg verlof
een patrouille en anti-tankwapens naar voren te brengen. Onder
de meest gevaarlijke omstandigheden slaagde hij erin een wig te
drijven in de vijandelijke linies waardoor de terugtocht van het
le Battaljon mogelijk werd gemaakt.

De heldenmoed van officieren en manschappen van het le Battaljon
was buitengewoon.

De actie was echter niet tevergeefs geweest omdat de onver-
schrokkenheid van de aanval de Duitsers genoodzaakt had hun
hoofdmacht terug te trekken achter het Hollands Diep. De
heldenmoed van de officieren en manschappen en in het bijzonder
van luitenant W. C. Tufts, kapitein Felkins, Luitenant Robert
Mac Neil, soldaat le klas Dahlmon, soldaat le klas Fiedler jr,
sergeant Boswell, soldaat le klas Gross, sergeant Mohrman en
vele anderen zullen nooit vergeten worden.

Twee dagen later ontdekte men dat 65 officieren en manschappen
aan de overkant gebleven waren en zich hadden weten te handhaven
door hun gebied met succes te verdedigen tegen een veel grotere
macht.

Compagnie C van het 329e Genie Battaljon had uitstekend steun
verleend door het le Battaljon te helpen oversteken. Op 1 en 2
november bereidde de Divisie volgens de opdracht van het korps
plannen voor een gezamenlijke aanval voor. Kort na de middag
leidde luitenant-generaal John A. Crocker een conferentie op
zijn korpshoofdkwartier in Roosendaal.

Behalve Generaal Allen (commandant 104e Divisie) waren aanwezig:
de commandant van de 49e Britse Infanterie Divisie, generaal-
majoor Barker en de commandant van de le Poolse Gewapende
Divisie.

De volgende opdracht werd verstrekt door generaal Crocker: Om 21
uur in de avond van 2 november zal het le Britse Korps overgang-
en forceren over de Mark en hierbij zal de 104e Divisie de
hoofdaaanval doen. De 104e Divisie moet oversteken in de
nabijheid van Standdaarbuiten, het korpsbruggehoofd consolide-
ren, de operatie uitbreiden en Zevenbergen bezetten met inbegrip
van de omgeving ten noorden van de Mark tot aan het Hollands
Diep.

De 49e Britse Divisie moet tegelijkertijd aanvallen doen aan de
linkerzijde van de 104e Divisie in de omgeving van Stampersgat
en de Polen moeten oversteken in de meest oostelijke hoek van de
korpszone nabij Terheyden.

Om 18 uur werden alle commandanten bij elkaar geroepen in het
divisie-hoofdkwartier in het groot-seminarie te Hoeven. Hier gaf
generaal Allen de volgende bevelen:
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1: Het 413e Regiment zal de hoofdaanval doen ten westen van
Standdaarbuiten ter hoogte van de steenfabriek met als
opdracht tegen het invallen van de duisternis lijn F op de
stafkaart te bereiken.

2: Het 415e Regiment zal oversteken bij het dorp Standdaarbui-
ten en naar het oosten oprukken met de opdracht de oostelij-
ke toegangswegen te bezetten tot punt 22 op de stafkaart.

3: Het 414e Regiment moet een schijnbeweging uitvoeren en zich
gereed houden om later de aanvallende Regimenten te volgen.

4: Het 329e Genie Battaljon moet de aanval van de infanterie-
eenheden ondersteunen met stormboten en voetbruggen en moet
bruggen over de rivier slaan, wegen repareren en versper-
ringen opruimen. 

Het terrein ten noorden van de rivier De Mark bestond uit
modderige velden, omgeven door talrijke sloten vol met water en
het gehele terrein lag tussen steile dijken. De weinige wegen in
de streek liepen over kale dijken hoog boven de weilanden.

In de nacht van 1 op 2 november stuurde het 413e Regiment drie-
manspatrouilles, over de rivier om de noordelijke oever te
verkennen in haar sector. Om 3 uur ‘s morgens keerden de
patrouilles terug met gevangenen en inlichtingen betreffende de
opstelling van de vijand. Het besluit van de vijand om op de
rivierlinie stand te houden bleek uit de verklaringen van de
gevangenen.

Op 20 oktober waren 200 manschappen als reserve in de sector
aangekomen en de soldaten hadden onder bedreiging met geweld
bevel gekregen om stand te houden tot de laatste man. In de loop
van 1 en 2 november legde de artillerie van de Divisie versterkt
met het 65e Medium-regiment, het 75e Medium-regiment, het 60e en
115e HAA (alleen Britse) geconcentreerd vuur op Standdaarbuiten,
Zevenbergen en op de voornaamste verbindingswegen.

Artillerie-verkennings-vliegtuigen rapporteerden geblokkeerde
wegen, vijandelijke observatieposten, prikkeldraad en vers
gegraven gaten in de omgeving van Standdaarbuiten. Om 19 uur
bracht de luchtverkenning aan het licht, dat veel vijandelijke
stellingen onbezet waren.

Om de schijnbeweging van het 414e uit te breiden werden geduren-
de de middag van 2 november meer dan 100 leden van de fourage-
colonne van het hoofdkwartier, een eskadron tanks en 60 voertui-
gen van de kwartiermeester en hoofdkwartier samengetrokken in de
stellingen van het 414e zodat het eruit zag alsof er een grote
troepenconcentratie plaatsvond.

Toen het donker werd werden deze troepen langzamerhand terugge-
trokken. Om 20.00 uur waren de stormbattaljons van het 415e en
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het 413e in stelling en een voorbereidend spervuur dat drie uur
zou duren, werd ingezet.

Om 21 uur barstte de aanval los. In een gesprek over het
voorbereidende artillerie-bombardement op Standdaarbuiten
vertelde sergeant Herbert Goins van de hoofdkwartier-batterij
van het 929e Veldartillerie-battaljon: "Onze commandopost was
een schuur compleet met een strooien dak, een paar varkens en
een geit." Zoals typisch voor alle Nederlandse schuren daar had
ze in het dak een serie raampjes, die natuurlijk al onze
pogingen tot verduistering tartten.

Onze kanonnen hadden opdracht het stuk onmiddellijk over de
rivier uit te schakelen, en de toegangsweg naar Standdaarbuiten
af te grendelen. Terwijl ons Medium-battaljon het dorp zelf voor
zijn rekening moest nemen. Kort voor het voorbereidende spervuur
rapporteerde een van de verkenners een vijandelijke kolonne op
de weg, die uit het dorp voerde. We schoten een kanon op de
juiste afstand in.

Natuurlijk hadden de moffen hun wagens op de weg laten staan en
hadden zij zelf dekking gezocht. Nadat we alle kanonnen op die
gericht hadden laadden we ze en we wachtten af. Kort daarop
rapporteerde de verkenner dat de moffen weer aan het opklimmen
waren en zich gereed maakten om verder te rijden. We gaven order
te vuren.

Ze hebben nooit geweten wat hun geraakt heeft. Dit was helemaal
geen nieuwe taktiek in de artellerie maar dit was wel mijn
eerste ervaring daarmee. Ongeveer een uur voor het aanvangssper-
vuur werd het vuurplan voltooid en was het onderweg naar de
batterijen die moesten vuren. De mannen in mijn sectie waren
allemaal zo moe als een hond, maar toch deed niemand een poging
om te gaan slapen.

We wilden de resultaten van ons spervuur zien en ook of de
infanterie veel moeite zou hebben om over te steken of niet. Ik
ging naar buiten, de boomgaard in, ongeveer 50 meter rechts van
onze voorste batterij. Het was een beetje nevelig en nu en dan
zwaaide ergens ver in het westen een zoeklicht van noord naar
zuid. Het was rustig in de stilte die overal het losbarsten van
de hel voorafgaat, toen ik het bevel VUUR hoorde bij de batte-
rij.

Ons Battaljon vuurde vrijwel als één kanon en kort daarop
begonnen de 5,5 duimers van de Rgyal Artillery (Brits). Ik
hoorde nog het geweerachtige schieten van de 3-inch anti-
tankkanonnen en toen was de lucht vervuld van het gezoem en
gejank van de granaten. Naar het noord-westen was de lucht een
doffe, rode gloed, die plotseling veranderde in lange steekvlam-
men. Het dorp stond in brand en een Duits munitie-transport op
de noordelijke toegangsweg was geraakt.
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Ik kon zien dat aan de overkant van de rivier telkens weer
granaten op de juiste hoogte ontploften. Het resultaat van ons
trommelvuur bleek de volgende dag uit de verwoesting van het
dorp en uit het feit dat zoveel moffen onverwachts getroffen
waren en dood lagen in de velden en op de wegen er rondom.

De hoog-explosieve granaten van de artillerie, de anti-tank-
kanonnen en geschut-compagnieën scheurden Standdaarbuiten open
en het dorp scheen te rijzen en te dalen bij ieder achtereenvol-
gend salvo alsof het een reeks aardschokken onderging.

Het hevige vuur bedekte de velden met een vloed van dodelijk
staal. Prompt om 21.00 uur werden de eerste infanteriestormboten
in de langzaam stromende Mark gebracht. Links was het 2e

Battaljon van het 413e Regiment geheel aan de overkant om 21.24
uur en rukte onder commando van luitenant Perry Collins in het
donker op in de richting van de Kreek. De mannen moesten over
een hoge dijk aan de zuidzijde van de rivier om de waterkant te
bereiken en waren hierbij blootgesteld aan een regen van kogels
uit kleine wapens toen ze over de brede aarden dijken naar de
wachtende boten kropen. Een paar meter achter de eigenlijke
rivier was nog een rivier bijna even breed als de 16 meter brede
Mark en ongeveer anderhalve meter diep.

Deze rivier heette de Mooie Keene. De open plek tussen de twee
rivieren was vlak en lag onder het bereik van kleine wapens. Er
werd hevig gevuurd met mortieren en kleine wapens maar door op
te rukken met korte stormlopen bereikte het Battaljon lijn E om
21.40 uur. Het eerste Battaljon onder majoor John White volgde
het tweede en had de overtocht voltooid om 21.45 uur. Rond
middernacht was het 413e regiment in zijn geheel aan de overzij-
de. Om 0.07 uur werd lijn F bezet en rond 6.20 uur was het doel
van de Divisie, lijn L, genomen.

Ofschoon de tegenstand sporadisch was, was het noodzakelijk
handgranaten en bajonetten te gebruiken om handig verborgen
scherpschutters op te ruimen. Standdaarbuiten strekte zich zoals
veel Nederlandse dorpen bijna een mijl ver uit langs een
straatweg met aan iedere kant van de weg een rij huizen. De
meeste van die huizen lagen in de zone van het 414e Regiment. De
weg werd van beide zijden bestreken door machinegeweren die met
tussenpozen vuurden.

Maar met succes stak de infanterie met kleine groepjes in
stormpas over. Aan de overkant van de straatweg bereikten de
troepen de eerste van de vele ontwateringssloten, die de mannen
voor de rest van de Holland-Campagne kletsnat zouden houden. De
eerste sloot, en al de anderen waren ook zo, was ongeveer 2,5
meter breed en borstdiep met een dubbel gespannen prikkeldraad-
omheining op heuphoogte. De manschappen, met munitie beladen,
plonsden hals-over-kop van de weg in de sloot en velen raakten
in de prikkeldraad verward, waarbij ze allemaal de reisgidsen
over het schilderachtige Holland vervloekten.
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De hele streek tussen de Mark en de monding van de Maas is vlak.
Elke boerenakker wordt begrensd door sloten en de grotere
stukken zijn omgeven door dijken, waarop wegen zijn aangelegd.
De hele tijd was iedereen tot op zijn huid toe nat. Wanneer er
een gat werd gegraven liep het meteen vol water.

Zowel door het aanhoudende vuur van de sluipschutters als door
de beschieting met mortieren en granaten waren allen op hun
schuilplaatsen aangewezen, wanneer ze niet werkelijk aanvielen.
Strostapels en brandende gebouwen waren aantrekkelijk maar velen
daarvan waren geladen met helse machines. Je trok aan een bos
stro en je deed verborgen granaten ontploffen. Om middernacht
toen de Compagnieën G en F de Kreek waren gepasseerd, stootten
ze op een tegenstand ter sterkte van zes vijandelijke tanks met
infanterie.

Prompt legde het 385e Veldartillerie-battaljon hevig vuur op de
vijandelijke tanks en dwong hen terug te trekken. De overtocht
van het 415e Regiment was met dezelfde spoed uitgevoerd.
Compagnie K stak over bij Standdaarbuiten, zwaar bewapend met
granaten en mijnen.

Ze veroverde snel het dorp, bezette het bruggehoofd en ruimde
alle tegenstand op. Een verschrikkelijke tol was geëist van de
Duitse troepen, die het dorp hadden bezet. De mannen van
compagnie K hadden het woord "Kayo" gebruikt om elkaar te
herkennen in het donker. De volgende morgen toen de dorps
bewoners uit hun kelders kropen of uit de overblijfsÞlen van wat
eens hun huizen waren, vroegen ze: "Ben je een Kayo?" 

Verder oostelijk stak het 2e Battaljon onder commando van
kolonel Peter Denisevich met de Compagnieën E en G over, terwijl
Compagnie P een schijnbeweging maakte. Deze infanteristen waren
genoodzaakt de boten over 900 meter drassige grond naar de
rivier te dragen.

De boten die door de manschappen van het 329e Genie-battaljon
handig werden bediend waren blootgesteld aan hevig
machinegeweer- en scherpschutters-vuur. Het Inlichtingen-en
Verkenningspeloton van het Regiment deed in deze operatie
uitstekend werk door het opruimen van veel machinegeweernesten
op de noordelijke rivieroever.

Om ongeveer 22.35 uur waren de eerste punten, die aan het 415e

Regiment waren toegewezen, bereikt.

Standdaarbuiten had veel gevangenen en vijandelijke doden
opgeleverd.

Om 01 uur deden vier vijandelijke tanks en infanterie een tegen
aanval op Compagnie G, maar het vernietigende vuur van het 929e

Artilleriebattaljon en de ondersteunende Artillerie-eenheden
brachten hen tot staan.
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Tegen het aanbreken van de morgen was lijn L genomen, en de
Divisie had zijn aangewezen punten in bezit. Het bouwen van
bruggen over de Mark was een eerste eis om ervan verzekerd te
zijn, dat de troepen voldoende zouden worden versterkt en
ondersteund door tanks en gevechtswagens.

Het 329e Genie-battaljon versterkt met een Compagnie Royal
Engineers (Brits) had deze opdracht gekregen en begon meteen
zijn werk nadat de eerste stoottroepen de rivier over waren. Het
leggen van de 9-tons brug bij Standdaarbuiten ging met grote
moeilijkheden gepaard. Vijandelijk mortier-en artillerievuur op
de brug en omgeving daarvan was buitengewoon nauwkeurig.

Om 1.15 uur was de brug voltooid en de Genie begon aan de bouw
van de baileybrug met een draagvermogen van 40 ton in de
hoofdweg Oudenbosch-Standdaarbuiten. Om 3.15 uur werd een ponton
van de klas 9 vernield door vijandelljke artillerie, maar werd
weer snel gerepareerd door de Genie. Iedere keer wanneer de
Genie weer ging werken aan de brug werd ze hevig en nauwkeurig
beschoten.

Wanneer er geen pontonniers bij de brug waren hield het vuren
op. Brigade-generaal Moore, op inspectie in die sector, was
ervan overtuigd, dat de vijand een verborgen waarnemer in de
onmiddellijke omgeving had. Het 3e Battaljon van het 415e

Regiment kreeg opdracht een grondig onderzoek in te stellen en
men vond een Duitse sergeant en officier, die het vuur per radio
leidden van onder de oprit van de oude brug op een verborgen
plaats.

Nadat er met hun was afgerekend hield de nauwkeurigheid van het
vuren op. Bij het aanbreken van de dag was de 9-tons brug in
gebruik en om ongeveer 13 uur was de Baileybrug klaar. Zodoende
was de aanvoer mogelijk en waren de zware ondersteuningswapens
in staat om de oprukkende troppen te bereiken. Terwijl het 413e

Regiment en het 415e Regiment de Mark overstaken ondersteunde
het vuur van het 414e Regiment de aanval vanaf de zuidelijke
oever.

Om ongeveer 9 uur op 3 november werden de luitenants Fox en
Squires en ongeveer 65 manschappen van de Compagnieën A en B
aangetroffen in hun vooruitgeschoven stelling ten noorden van de
rivier. Ze hadden zich in deze positie gehandhaafd sedert 9 uur
op 31 oktober, de morgen van de eerste overtocht, ondanks grote
vijandelijke overmacht. Deze mannen hadden zich op de been
gehouden met knollen en suikerbieten.

Behalve dat ze onder vijandelijk vuur lagen waren ze ook
blootgesteld aan hevig vuur van de eigen artillerie. Door het
handhaven van een voortreffelijke discipline en moreel en door
een uitstekend gebruik van dekking hadden ze geen enkel verlies
geleden gedurende hun isolement van de rest van het Battaljon.
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(afb.24) Tanks vormden een belangrijk wapen bij het bezetten van de verkeerswegen, ook in
West-Brabant

Voor de middag op 3 november was het duidelijk dat de Duitse
Marklinie was doorbroken. Er waren nu verder ten zuiden van de
Maas voor de vijand geen verdedigingsstellingen meer over. In de
loop van de dag werd bet vijandelijk artillerievuur minder omdat
de vijand zijn zwaar materiaal terugtrok naar de ontsnappingsweg
over de brug bij Moerdijk in de zone van de Polen.

Maar toch, 88-ers, Duitse 88 mm-kanonnen, en de gemotoriseerde
Artillerie gesteund door Infanterie die achtergelaten was,
noodzaakten door het toepassen van de "raak en loop-taktiek"
onze troepen tot een handig manoevreren. De Duitsers groeven
zich gewoonlijk in in de van ons afgekeerde zijde van de dijken
en namen stelling in de huizen langs de wegen. Ze verzamelden
hun mortieren achter de huizen waardoor het uitzonderlijk
moeilijk was om ze op te ruimen.

Machinegeweren waren opgesteld in duikers bij wegkruisingen en
ook zowel in gaten bij de huizen als aan ieder einde van de
sloten. Tanks vuurden vanuit ingegraven stellingen.
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SOLDAAT 1e KLAS TOMMY BOLES van Compagnie F, 413e Regiment
Infanterie, beschrijft levendig de gevoelens en handelingen van
alle infanteristen die aan deze grote aanval deelnamen:

"Het begon als een gerucht, maar later zou ik ondervinden, dat
het geen gerucht was, maar wel degelijk het oversteken van een
rivier en het was onze Compagnie die was uitgezocht om die
overtocht uit te voeren. We zaten nog niet lang in dit oorlogs-
zaakje en al hadden we nog zo weinig verliezen geleden, toch
leek het aantal groot. Dat is waar de "Dough-boy" (bijnaam voor
Amerikaanse soldaat) het meest aandenkt: het aantal gesneuvel-
den.

En het is vanzelfsprekend dat hij daaraan denkt want hij dobbelt
dag en uur met de dood. Het was een prachtige novemberdag in
Holland, toen ik dat verschrikkelijke gerucht hoorde en dat mijn
moreel naar een nieuw dieptepunt deed dalen. Mijn maag moet wel
een salto-moraale gemaakt hebben want ik had geen eetlust meer
voor heel de boel voerbij was. Een battaljon-ordonnans vertelde
dat er voor ons uit een rivier lag en dat de vorige nacht heteen
of ander onderdeel had geprobeerd ze over te steken maar in
grote moeilijkheden was geraakt.

Dit, dacht ik, is werkelijk het einde; en toen, daar op dezelfde
plek begon ik me erop voor te bereiden, geestelijk en lichame-
lijk, want deze keer werd ik mij bewust dat ik mijn lot niet in
handen had. De meeste onplezierige dingen die als een gerucht
beginnen hebben de gewoonte zich als waarheid te ontpoppen en
dit was geen uitzondering. We kregen inderdaad bevel om de
rivier over te steken en onmiddellijk namen de voorbereidingen
een aanvang.

Er waren ontelbare oriënteringen en na elke ervan voelden we een
beetje meer vertrouwen dat het niet zo moeilijk kon zijn als de
meesten van ons geneigd waren te geloven. Gedurende de korte
tijd die we hadden om ons voor te bereiden op de voorproef
hadden practisch de meesten van ons voor zich weer het vertrou-
wen herwonnen, zodat toen de tijd daar was, we klaar waren en
verlangden om er vanaf te zijn.

Eindelijk kwam het bevel om uit te rukken; we grabbelden ons
boeltje bij elkaar en gingen op pad. Nooit tevoren heb ik zo'n
grote omweg gemaakt om zo'n kleine afstand af te leggen. Dit
was, zoals ik later vernam, om de vijand in de war te brengen,
opdat hij niet precies zou weten wat we van plan waren. We
liepen vier uren en verzamelden ons tenslotte op de plaats van
samenkomst.

Intussen hadden we er geen idee van hoe dicht we bij de rivier
waren. Het was koud, modderig en nat, zoals alleen Holland kan
zijn. Maar iedere stap voorwaarts was een stap dichter bij huis:
zo, met die gedachte in onze hoofden, probeerden we onze
gevoelens te onderdrukken.

52



Ploteseling was er een verschrikkelijk lawaai, zoals ik nog
nooit eerder gehoord had, en eerlijk gezegd: ik was bang. Een
gekraak, gedreun, gerommel, dat geheel nieuw was voor mijn oren.
Toen keek ik omhoog boven de oever voor mij. De lucht was
prachtig rood, vuurballen die in de lucht explodeerden met een
akelig en oorverdovend geluid, ontploffingen op de grond, die
aarde, stenen en heet staal naar alle kanten slingerden. "Ha,
dat is prachtig," zei ik bij mezelf, "zoiets als de vierde Juli
thuis (Onafhankelijkheidsdag in Amerika en nationale feestdag),
behalve dan dat we nooit deze modder en deze dijken erbij
hadden.

Toen, na enkele minuten kregen we bevel om verder over te
steken. Dit alles onder dat moorddadig spervuur dat alleen
Montgomery kan leggen. Men had ons van tevoren verteld, dat een
draadversperring langs de rivier was doorgesneden; dus al wat we
te doen hadden was in een boot te springen en naar de overkant
te glijden. Dus gingen we voorwaarts naar het punt van vertrek.
Tot zover had ik alles in prima stijl gedaan en ik merkte dit op
tegen mijn vriend toen .... plons!

Ik bemerkte dat ik door een "klein slootje" waadde dat toevallig
zo diep was dat ik er tot mijn nek in stond. Wel, ik was de hele
tijd doornat. Wat kon er nu nog meer gebeuren om mezelf nog
beroerder te laten voelen. Nadat de Artillerie nog wat langer de
"vreze Gods" in de Duitsers had gebracht kregen we order een
boot te nemen, ze over de paar overblijvende meters naar de
rivier te helpen dragen en over te steken.

"Nou, daar gaan we," dacht ik bij mezelf. "Ik hoop van harte dat
ik het er levend afbreng om het nog eens te kunnen navertellen."
Dus gingen we naar de rivier en sleepten een van die zware boten
mee. En we stopten. "Alle duivels", wat is er nou weer gaande,"
vroeg er een. Ik keek naar voren en daar was het: de draadver-
sperring was er nog en niemand scheen draadtangen te hebben.
"Nou zullen we het gaan krijgen", zei ik bij mezelf, maar op dat
ogeblik kwam er iemand met draadtangen naar voren en maakte een
gat in de versperring en slaagden we erin om de boot bij de
rivier te brengen.

Juist toen we van wal staken, pats! iets raakte het water en het
hart zonk me in de schoenen, want ik dacht dat de moffen deze
keer goed gericht hadden. Maar gelukkig was dit niets anders dan
een scherf van onze eigen Artillerie en ik was zeer opgelucht
dit te horen, want in die dagen wist ik nog niet dat onze
Artillerie ons net zo goed kon raken als die van de moffen.
Zachtjes gleden we over de rivier en toen de boot stopte sprong
iedereen zo vlug mogelijk op de kant.

Ik denk dat iedereen toen wel dezelfde gedachte had. Wij waren
niet amphibisch en waren beter in staat om op ons zelf te passen
als we onze voeten op vaste grond hadden. Hoe het die ook zij:
de gedachte scheen ons dalend vertrouwen weer een zetje opwaarts
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te geven. Ik voor mij bekeek het van de lichte kant en stapte
behoedzaam van de boot op de kant in de verwachting, dat ik bij
iedere stap in aanraking zou komen met een mijn.

Na een paar minuten vond ik de compagnie-commandant en we
trokken met de troep voorwaarts. Oprukken deden we altijd graag,
maar deze keer, ofschoon we toch niets ontmoetten dat de naam
van tegenstand verdiende, was het niet zo gemakkelijk als
sommige mensen je wilde laten geloven. Net toen we er een aardig
gangetje in hadden doemde er een sloot vol water en te breed om
erover te springen voor ons op. "Nou, daar gaat ie dan maar
weer," zei ik verbitterd en sprong er recht middenin en maakte
daarmee mijn uitrusting kletsnat.

Daarna, omdat alles doorweekt was, droeg ik zowat tweemaal het
gewone gewicht. Dus stuurde ik een paar verwensingen aan het
adres van de mensen die dit veroorzaakt hadden en gooide alles,
behalve mijn geweer zo ver het vliegen wilde en hoopte dat het
nooit terug zou zien. We gingen weer verder en enkele minuten
later kwamen we bij een bredere sloot en natuurlijk sprongen we
er weer in. Ik voelde me net als een eend.

Ik denk niet dat ik het anders gedaan zou hebben maar soms is de
vrees om van de troep af te raken erger dan de vrees om geraakt
te worden en dit was een van die gevallen. Dus ging ik ook door
deze sloot en later nog door twee of drie anderen, precies zoals
bij de eerste. Langzaam vorderden we in de richting van ons
doel.

Toen we dachten dat we er waren riep ik de Battaljons-commandant
en vertelde hem de toestand. Hij antwoordde prompt dat we er nog
niet konden zijn omdat we er nog niet lang genoeg over gedaan
hadden. Dus begonnen we weer verder te ploeteren met het
gebruikelijke gemopper. De commentaren hierop waren talrijk en
verschillend. Te midden van het gemompel hoorde ik iemand
zeggen:

"Het is een mooie grap. Ze verwachten van ons dat we op ons
eigen houtje de oorlog in één dag proberen te winnen." De mof
had niet dezelfde ideeën, veronderstelde ik, want tegen het
donker barstte hij los met alles wat hij had aan tanks, artille-
rie, mortieren en kleine wapens en bestreek daarmee bijna elke
vierkante centimeter van de sector, die wij bezetten. Deze keer
kroop ik werkelijk onder in mijn hol en bad als nooit tevoren.
Dit was het zwaarste ogeblik van mijn leven en ik schaam me niet
te zeggen, dat ik bang was, erg bang.

Er was geen dekking want het terrein was zo vlak als een
tafelblad en het bleek dat de Duitsers ons in de nek keken, te
oordelen naar de manier waarop ze die artillerie plaatsten. Dus
was het enige wat ik kon doen, graven en ik ging er waarachtig
vlug in.
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(afb.25) Rode Kruis-soldaten hadden het druk met hulpverlening in het gebied rond De Mark

God moet aan onze zijde hebben gestaan gedurende die dagen want
uiteindelijk slaagden we erin om de moffen uit hun uitstekende
stellingen te verdrijven in het gezicht van buitengewoon zware
tegenstand.

Het bleek dat de mof was teruggetrokken om ons in een val te
laten lopen, maar op de een of andere manier slaagden we erin
het er levend af te brengen, de meesten van ons. Toen kwam het
welkome nieuws dat we afgelost zouden worden. Wat we niet wisten
was dat we naam hadden gemaakt als een gevechtseenheid van de
bovenste plank en op weg waren onze plaats in te nemen naast een
keurkorps."

Voor zover het persoonlijke reacties aangaat; ik denk niet, dat
de doorsnee Doughboy in staat is al die gewaarwordingen onder
woorden te brengen. Die zijn binnen in je en je krijgt een soort
persoonlijke voldoening dat je een baantje hebt gehad, een hard
vuil baantje, dat levens kostte. Maar toch weet je dat je je
deel voor de overwinning hebt bijgedragen en je krijgt een
gevoel van vreugde, dat het baantje goed is opgeknapt."
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SOLDAAT 1e KLAS CHARLES J.GOLDEN van Compagnie K, 415e

Regiment, dat bij de brug in Standdaarbuiten aanviel, geeft zijn
indrukken als volgt weer: 

"Het 415e Regiment bereikte de Mark op 30 oktober. Compagnie K
groef zich in tegen de van de rivier afgekeerde helling van de
dijk en wachtte orders af om verder op te rukken.

In de vroege morgen van 1 november werd de order doorgegeven dat
het vanavond zou gebeuren om 21 uur. Pater Quinn ging van de ene
kuil naar de andere langs de dijk en gaf de manschappen een
geestelijk klopje op de schouder. De modderige "Doughs" onder-
zochten hun wapens en hun uitrusting en luisterden aandachtig
naar de gedetailleerde aanvalsinlichtingen, die door de non-
combattanten uit de commandopost werden meegebracht. Toen kwam
om 9 uur bij de linies het bericht dat de aanval 24 uur was
uitgesteld. Compagnie K ging maar weer in de modder liggen en
zweette dit uit. De volgende dag verliep als de anderen.

Weinig vuur van kleine wapens, maar het gestadig gekraag van de
Duitse 88-igers langs de dijk en in de achter ons liggende
velden. De non-combattanten liepen terug door het lage vochtige
land naar de commandopost in een boerderij en werden opnieuw
geïnstrueerd voor de komende aanval. Het doel van het eerste
Peloton was het centrum van het dorp, het tweede moest zes
huizen onder controle brengen rechts van het dorp, dan een
wegversperring opwerpen om de Duitse tanks te beletten een
tegenaanval te doen.

Het 3e Peloton hielp het le en tevens een Machinegeweer-sectie.
De andere Machinegeweer-sectie werd toegevoegd aan het 2e

Peloton. Het compagnie-hoofdkwartier stuurde een vooruitgescho-
ven commandopost over de rivier onder commando van luitenant Ray
Collins.

De Mortiersectie bleef opgesteld op de zuidelijke oevers; de
achterste commandopost wachtte op de dijk en onderhield radio-
contact met al de aanvallende eenheden. Het was een maanloze
avond maar om 20.15 uur stond het dorp Standdaarbuiten in
lichterlaaie en het schouwppel over de dijk was een brandoffer
van daglicht door de Artillerie verzorgd.

Het zenuwknooppunt was de commandopost in de boerderij. De
officier van compagnie K, de commandant van compagnie M, de
battaljonscommandant en 30 gewone soldaten wachtten daar. Ze
praatten zachtjes en luisterden naar het aanhoudende ontploffen
van granaten, die aan de overkant van de Mark vielen. Om 20.30
uur gingen de pelotonscommandanten weg en de hoofdkwartiergroep
maakte zich gereed om naar een stelling op de dijk te verhuizen.
De dijk over, de lichte helling af naar de oever, waar de
stormbootjes rustig in het water lagen te wachten.
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In colonnes van twee, goed verspreid, toen snel groepjes vormend
om er in te klimmen. Opgewonden commando's werden gefluisterd.
Vier boten bewogen zich naar de overkant, toen weer vier en nog
weer vier... Nu rukte het le Peloton op naar de brandende
suikerentrepot aan de rand van het dorp, het 2e Peloton ging op
weg over het natte land naar de zes huizen. De Artillerie was nu
stil, af en toe een salvo boven het dorp, en tot nog toe weinig
vuur van kleine wapens.

Toen het woedende gesputter van een BAR. Lichtspoormunitie
verlichtte de vochtige lucht. Nog iets van het 2e Peloton en de
BAR was stil. Seconden gingen voorbij ende hoofdkwartiergroep
keek vanaf de dijk in spanning toe. Nog geen radio-contact tot
nu toe. Een salvo en de witte lichtspoorkogels van een Duits
machinegeweer dwongen het le Peloton tegen de grond. Maar het
was te laat; ze waren aan de rand van het gebouw.

Geweren, automatische geweren en handgranaten spraken. Rechts
raakte het 2e Peloton in vuur en vocht zich een weg de huizen
in. Het 3e Peloton dat het le volgde rukte op door de entrepot
over het kruispunt en ging langzaam de straat op naar de kerk
met hoge spitse toren, waarbij ze ieder huis schoonveegden met
handgranaten en geweervuur. Het le Peloton rukte aan de linker-
flank op en hield gelijke tred. Achter hen in de entrepot zweeg
het vijandelijke machinegeweer.

De huizen van het 2e Peloton waren nu gezuiverd en de gevang-
enen, gloednieuwe gevangenen, werden teruggevoerd naar de
rivier. Radio-contact was tot stand gebracht en het Peloton
groef zich in om de flank van het dorp te verdedigen.

John Day, BAR-man van het 2e Peloton was de enige gesneuvelde
van de compagnie die nacht. Hij was gedood door geweervuur op
korte afstand.

Terwijl het 2e Peloton zich ingroef zetten het le en 3e hun
opmars tot het einde voort en bereikten de kerk. Voorposten
werden uitgezet en strategische posities in het dorp werden
bemand. Om 22.50 uur minder dan twee uur na de overtocht was
Standdaarbuiten in onze handen.

De enige aanwijzingen van een tegenaanval waren een paar
hoogvliegende 88 mm granaten, die zonder schade aan te richten
achter het dorp in de velden vielen. Rond middernacht had alle
vijandelijke tegenstand opgehouden. Het doel was bezet en we
waren de Mark overgestoken.

In de loop van 3 november rukten de infanterie-onderdelen verder
op. Toen het donker werd had het 413e Regiment Noordhoek en de
controleposten 16 en 21 terwijl het 415e Regiment controlepost
22 had veroverd. Het bruggehoofd was definitief gevestigd.
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Laat in de namiddag was de 49e Britse Infanterie-divisie er nog
niet in geslaagd een brug te leggen in haar zone Stampersgat en
daarom werden veel Britse vrachtauto's met soldaten over de
bruggen van de 104e Divisie bij Standdaarbuiten gevoerd om deze
opmars op de linkerflank te ondersteunen.

De actie ondervond hardnekkige tegenstand met korte schermutse-
lingen tussen onze troepen aan een kant van de dijk en de
Duitsers aan de andere kant. Het betreft hier het gebied Blaak,
Boerendijk en Klundert.

Een Duitse Geweercompagnie liep in een val toen het probeerde
Compagnie van het 413e Regiment te overvleugelen. De Duitsers
liepen recht in de gweerlopen van Compagnie B en werd zonder
waarschuwing overhoop geschoten toen de geweerschutters van
Compagnie B en de toegevoegde machinegeweerschutters van
Compagnie D het vuur op hen openden op een afstand van 25 meter.

De vijand verdedigde ieder huis, iedere stal en iedere schuur.
Het was noodzakelijk de tussenliggende gebouwen met direct vuur
te doorzeven en dan de bezetters van de gebouwen te bestormen.
Na hevige gevechten op korte afstand met bajonetten en handgra-
naten konden de verdedigers buiten gevecht worden gesteld.

Allerlei krijgslisten werden door de Duitsers toegepast. Een
machinegeweer placht langs de weg over de hoofden van de
Amerikanen heen te schieten maar zodra een Doughboy probeerde de
weg over te steken werd hij neergeschoten door een ander
machinegeweer, dat over de weg maaide. Ze probeerden ons het
vertrouwen in eigen Artillerie te doen verliezen door ons te
bombarderen zodra onze Artillerie op hen begon te vuren, waarbij
ze hun salvo's zo richtten, dat we misschien onze eigen kanonnen
zouden verwijten dat ze niet ver genoeg schoten.

Er waren verscheidene gevallen van Duitsers die "Kameraad"
riepen en dan het vuur openden als een infanterist zijn hoofd
opstak. Door hard schreeuwen en in de lucht schieten wilden ze
proberen onze troepen te laten schrikken of hun posities te doen
verraden.

De wegen waren herhaaldelijk ondermijnd en vernielde jeeps waren
een gewoon gezicht. Wanneer de Duitsers terugtrokken bezaaiden
ze de aangewezen verbindingswegen met mijnen van verschillende
typen en met booby-traps. Veel van die booby-traps waren
geïmproviseerd met suikerbieten. De suikerbieten waren juist
gestoken en de grond was er letterlijk mee bedekt en om ze te
ondermijnen werd een voetmijn in het midden van de biet ge-
plaatst."
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DOORSTOOT NAAR DE MAAS

Over deze kale, afschrikwekkende en overwegend moerassige
vlakte, overal doorsneden met hindernissen als sloten en dijken
en waarover een koude doordringende wind veegde, duurde de
opmars 3 dagen en 3 nachten.

Vroeg in de middag van 3 november werden mondelinge orders
gegeven die het 413e en 415e Regiment opdracht gaven de aanval
naar het noorden voort te zetten om 10 uur op 4 november met het
doel een lijn te bezetten die door Klundert en juist ten zuiden
van Zevenbergen liep. Wanneer die lijn bezet was zou het 414e

langs het 413e en 415e gaan en de aanval voortzetten naar de
Maas. Daar het weer opklaarde werden Zevenbergen en Klundert
herhaaldelijk vanuit de lucht aangevallen.

In de vroege uren van 4 november werd door de vijand een
tegenaanval gelanceerd met 50 man tegen het le Battaljon van het
413e Regiment. De aanval werd ondersteund met kleine wapens en
mortier- en machinegeweervuur. De tegenaanval werd spoedig
afgeslagen met behulp van de Divisie-artillerie. De vijand deed
gewoontegetrouw herhaaldelijk tegenaanvallen maar door goede
verbindingen en door middel van vlaggen antwoord te vragen om
vuuraanwijzingen werd onze Artillerie in staat gesteld om de
vijand uiteen te jagen.

Volgens plan viel de Divisie aan om 10.00 uur. Rechts viel het
415e aan met Compagnie E en F voorop. Het 3e Battaljon dat in
Standdaarbuiten door het le Battaljon was afgelost nam de
stellingen over die eerder door het 2e Battaljon waren bezet. Om
18.20 hadden de manschappen van luitemant-kolonel Denisevich het
regimentsdoel geheel in bezit en had het "Old Faithfull" de
plaats Zevenbergen voorzich. Links had het oprukkende 413e

Regiment met twee Battaljons voorop het 1e en het 3e, Klundert
vast in handen om ongeveer 20 uur.

Hevige tegenstand werd ontmoet en overwonnen door het 3e

Battaljon dat de gehele dag door was bestookt door tanks en
mobiel geschut. Kort na de middag trok het 414e Regiment over de
brug bij Standdaarbuiten in kolonnes van elk één Battaljon: het
derde voorop, kort daarop gevolgd door het eerste en tweede. Om
16 uur trokken de "Mounteineers" van het 415e Regiment door op
de weg Zevenbergen-Klundert.

Onmiddellijk voor hun linies op 900 meter afstand werd een
sterke vijandelijke stelling vernield door 36 Spitfires van de
RAF. Deze doeltreffende actie stelde het Regiment in staat om
verder naar het noorden op te rukken tegen matige tegenstand.
Overdag deden Spitfires van de RAF talrijke aanvallen op
Zevenbergen en Klundert en andere versterkte Duitse punten. De
RAF droeg in grote mate bij tot het buiten gevecht stellen of
vernietigen van deze versterkingen.
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In de nacht van 4 op 5 november vervolgde het 414e Regiment met
het le Battaljon links en het 3e rechts zijn opmars. Opnieuw
sloeg de Divisie zijn slag, een tactiek, die in de loop van de
campagne zijn succes had bewezen.

Op 5 november zette het 414e zijn tocht van Zevenbergen over
Zwarteberg voort en om 16.15 uur hadden patrouilles van het le

Battaljon de Maas bereikt. Luitenant Arthur Levin leidde de
patrouille die bestond uit het 3e Peloton Compagnie C, 414e

Regiment, naar de rivier.

Technisch sergeant Dinges schrijft over deze ervaringen het
volgende: "We hadden de hele nacht doorgelopen en waren moe en
koud, toen luitenant Levin ons vertelde dat we naar de Maas
zouden gaan. Terwijl we over zachte modderige grond voorwaarts
gingen onderzochten we elk huis en elke schuur op onze weg. Geen
vijand werd ontmoet en tenslotte bereikten we de rivier om te
worden begroet door burgers die uit schuilkelders kwamen tussen
de laatste dijk en de rivier. Men schepte water uit de rivier
met een kroes.

Het was een grote opluchting te weten dat we ons doel hadden
bereikt. Om 13 uur op 5 november rukte het 2e Battaljon van het
415e Regiment op naar Zevenbergen, terwijl het 3e Battaljon van
rechts kwam. Om 15 uur kwam van ieder Battaljon een Compagnie
samen in Zevenbergen vanuit het westen en zuid-westen. Vijande-
lijke Infanterie werd niet ontmoet en de mijnen die langs de
toegangswegen als gezaaid lagen werden omzeild. Om 18 uur was
Zevenbergen bezet.

Het 413e Regiment bereikte met zijn 1e Battaljon om 19 uur zijn
doel Zwanenhoeve. Volgens plan bleven de Seagulls in hun
stellingen voor de rest van de dag en beëindigden hun gevechts-
opdracht in de Holland-campagne. De medogenloze druk van het
414e Regiment had de vijand uit de divisiezone naar Moerdijk
gedreven. Laat in de middag werd de Moerdijkbrug van zo dichtbij
bedreigd dat de Duitsers niet langer konden riskeren ze intact
te laten.

Door een grondig vernielingskarwei vernielden ze volledig de
drie middelste overspanningen van deze grote brug. Op 5 november
ontving het hoofdkwartier van de 104e Divisie een TWX (soort
telegram) van het hoofdkwartier van het Eerste Amerikaanse Leger
met de opdracht naar de omgeving van Aken in Duitsland te komen
met zo weinig mogelijk vertraging, zodra ze door het eerste
Canadese Leger zou worden vervangen.

Op 5 november kreeg de Divisie opdracht om op 6 november te
beginnen met het vertrek naar de punten van samenkomst in de
buurt van Aken. Om 14.40 uur op 5 november verstrekt het le

Britse Korps aan de Timberwolf-divisie een extra opdracht: De le

Poolse Gemotoriseerde Divisie helpt om Moerdijk te bezetten.
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Daar het 414e Regiment de enige eenheid in contact met de vijand
was, gaf de divisie-commandant kolonel Touart opdracht in
stelling te blijven en zich voor te bereiden op de zojuist
verstrekte opdracht. Het 386e Veldartillerie-battaljon onder
bevel van luitenant-kolonel Urey W. Alexander, het eerste
Peloton van campognie B van het 329e Genie-battaljon en Compag-
nie B van het 629e Anti-tank-battaljon werden toegevoegd aan het
414e Regiment voor deze operatie.

Op 6 en 7 november ging de rest van de Divisie naar Aken. Toen
het le Battaljon van het 414e Regiment de Maas bereikte was de
enige ontsnappingsweg over de Maas vanuit het westen afgesneden.
Rechts van ons had de eerste Poolse Divisie niet zo snel kunnen
oprukken als de Timberwolves en daardoor was de oostelijke
ontsnappingsweg voor de Duitsers nog niet afgesloten. Ze
verdedigden deze sector dan ook hardnekkig tot de laatste man.

In de nacht van 5 op 6 november ging het 2e Battaljon van het
414e in stelling, ongeveer één kilometer ten zuiden van Moer-
dijk. Deze plaats werd verdedigd door een kanaal, door 600 meter
onder-water-gezet moerasland en door een betonnen muur van 8
voet.

In de vroege morgen forceerde het Battaljon een overgang over
het kanaal en rukte op naar Moerdijk met een Compagnie. De
aanval ontmoette hevig machinegeweervuur vanaf de muur en ook
artillerie- en mortiervuur vanaf de noordelijke oever van de
Maas.

Het Battaljon was niet in staat om binnen de kom te komen maar
met doeltreffende artillerie-ondersteuning handhaafde het de
druk gedurende de dag op Moerdijk, terwijl de Polen vanuit het
zuiden en zuid-westen naar de plaats kwamen. Op 7 november zette
het 2e Battaljon weer een aanval op touw en rukte door druk te
blijven uitoefenen 400 meter richting Moerdijk op. Weer stootte
het Battaljon op vijandelijk vuur.

Later in de middag werden de voorbereidingen voor een derde
aanval in samenwerking met eenheden van de eerste Poolse
Gemotoriseerde Divisie voltooid. Juist voor de aanval kreeg het
Regiment bevel onmiddellijk naar de omstreken van Aken te
vertrekken en zich bij de Divisie te voegen. Het 2e Battaljon
werd afgelost door het 2e Essex Schotse Regiment van het Eerste
Canadese Leger en ging naar de verzamelpunten, gereed om zich
bij de Divisie te voegen.

Andere eenheden van het Regiment vertrokken om 17 uur vanuit
Oudenbosch naar Duitsland. De Holland-campagne was geëindigd met
het vrijmaken van de grote haven van Antwerpen voor Gealliëerd
gebruik en met de vernietiging van de Duitse strijdkrachten ten
zuiden van de Maas.
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(afb.26) Een aantal Duitse krijgsgevangenen

Gedurende deze campagne leed de Divisie in totaal de volgende
verliezen: 1300 officieren en manschappen, waarvan 179 gesneu-
velden, 856 gewonden en 356 vermisten. Van de vermisten werden
in december 1 officier en 34 manschappen bevrijd door de
Britten.

De Divisie maakte 658 gevangenen, die getuigden dat hun verlie-
zen buitengewoon hoog waren geweest, omdat ons artillerievuur en
onze tactiek meer vernietigings-kracht hadden dan alles wat ze
op andere fronten hadden ontmoet.

De Nederlandse ondergrondse "DELTA" bleek zeer nuttig en
betrouwbaar te zijn in het geven van de opstellingen van de
vijandelijke troepen, mijnen, artillerie en radio's. De samen-
werking met het Eerste Canadese Leger en met het Eerste Britse
Korps en ondersteunende troepen was zeer prettig. Te allen
tijden waren de bevelhebbers, staven, officieren en manschappen
eensgezind en hulpvaardig.

Door ondervindingen hadden we geleerd dat de in gevecht zijnde
mannen van de Canadese en Britse legers bekwaam waren en dat ze
vast besloten waren om het Nazisme te vernietigen.
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MEDAL OP HONOR VOOR CECIL H.BOLTON

Aan tal van leden van de Timberwolfdivisie, hetzij in leven of
posthuum, werd een onderscheiding toegekend voor hun heldhaftige
strijd of voor het verrichten van bijzondere daden.

Er waren de volgende onderscheidingen: Medal of Honor (Ereme-
daille), Distinguished Service Cross (Kruis van Verdiensten) en
Silver Star Medal (Zilveren Stermedaille). De Eremedaille werd
slechts aan één lid van de Divisie toegekend, het Kruis van
Verdiensten aan 23 leden en de Zilveren Ster aan 700 manschap-
pen.

Generaal Terry de la Mesa Allen kreeg de Distinguished Service
Medal. Deze onderscheiding was speciaal voor hoger leger
personeel, dat zich op een hoge post met grote verantwoordelijk-
heid onderscheidde door uitzonderlijke verdienstelijkheid, die
in hoge mate heeft bijgedragen tot het succes van een grote
opdracht, installatie of ondernemening. Om de Medaille van Eer
te verdienen moest iemand een daad stellen van persoonlijke moed
of zelfopoffering, die levensgevaar meebrengt of meer dan gewone
gevaarlijlke dienst zo in het oog vallend dat ze hem duidelijk
onderscheidt in dapperheid en onverschrokkenheid boven zijn
kameraden.

Deze Eremedaille is de hoogste onderscheiding die door de
Amerikaanse regering werd toegekend.

In de Timberwolfdivisie werd eerste luitenant Cecil H. Bolton
van het 413e Infanterie-regiment met deze eremedaille onder-
scheiden.

Hij kreeg deze onderscheiding volgens onderstaande uiteenzet-
ting:

"Luitenant Bolton, die leider was van het Wapens-peloton van
Compagnie E van het 413e Regiment Infanterie vocht dapper in een
geregelde veldslag, die volgde op het oversteken van de rivier
De Mark in Holland.

Toen twee machinegeweren zijn Compagnie in de verdediging
dwongen, probeerde hij met mortiervuur hun maaiend vuur, dat de
Compagnie belette om op te rukken uit een sector die schudde van
het artillerievuur, uit te schakelen. In het maanlicht was het
onmogelijk voor hem om de plaats van de vijandelijke gecamou-
fleerde stellingen nauwkeurig vast te stellen.

Maar hij ging voort het vuur te leiden totdat hij ernstig gewond
werd aan zijn benen en bewusteloos raakte door een Duitse
granaat. Toen hij weer bijkwam gaf hij zijn troep instructies en
kroop toen naar de vooruitgeschoven stellingen van het Geweer-
peloton.
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Op zijn vrijwillig ondernomen tocht nam hij een twee-mans
raketploeg mee en hij ging tot aan zijn borst in ijskoud water
door een sloot voorwaarts naar het ene vijandelijke machinege-
weer.

Onder dekking van de raketploeg naderde hij alleen de vijande-
lijke stellingen in een huis tot op 15 meter. De overblijvende
afstand nam hij in stormloop en hij doodde de twee schutters met
handgranaten.

Teruggekeerd bij zijn manschappen leidde hij hen door intens
vuur over open grond om het tweede Duitse machinegeweer aan te
vallen. Een vijandelijke sluipschutter, die probeerde de weg te
versperren, werd uit de weg geruimd en het drietal trok verder.

Toen ze door de bedieningsmanschappen bij het machinegeweer
werden ontdekt en blootgesteld werden aan direct vuur, doodde
luitenant Bolton een van de drie schutters met karabijnvuur en
zijn twee kameraden schoten de anderen neer.

Terwijl hij voortdurend zijn wonden negeerde voerde hij de
Raketploeg naar een 88 mm kanon, dat een vernietigende uitwer-
king had in de Amerikaanse linies. Ze naderden opnieuw door
ijskoud slootwater totdat hij vaag het silhouet van het kanon
kon onderscheiden.

Onder zijn vuurleiding stelden de twee soldaten het vijandelijke
wapen buiten gevecht met raketten.

Op de terugweg naar zijn eigen linies werd hij opnieuw gewond.

Om te voorkomen dat zijn mannen nog langer aan dodelijk vuur
werden blootgesteld weigerde hij hulp en beval hun zich in
veiligheid te stellen, terwijl hij pijnlijk achter hen aan
kroop, totdat hij zijn linies bereikte, waar hij in elkaar
zakte.

De heldhaftige aanvallen van luitemant Bolton, in het gezicht
van vreselijk vuur, zijn bezielend leidersschap en voortgezette
strijdlust, ofschoon hij ernstig gewond was, droegen in grote
mate bij tot het overwinnen van de vijandelijke tegenstand en
maakten het mogelijk voor zijn Battaljon zijn doel te bereiken."

Harry S. Truman.
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EEN TRIESTE BALANS

Standdaarbuiten:
In Standdaarbuiten vonden 27 burgers de dood tijdens het
oorlogsgwweld van de oktoberdagen 1944. Van de 420 woningen
werden er 110 volledig verwoest, terwijl 213 woningen zware
schade opliepen. Bij het Mark-offensief verloren 300 gealliëerde
militairen het leven.

Noordhoek:
Noordhoek, behorende tot de gemeente Standdaarbuiten en Klun-
dert, was een complete ruïne. Hier woede een hevige tankslag en
beukte urenlang het artillerievuur en ook een enkel typhoonbom-
bardement.

Fijnaart:
De verbindingsbrug tussen Fijnaart en Stampersgat werd opgebla-
zen. Er gingen 90 huizen verloren en 600 woningen werden
beschadigd.

Oudenbosch:
Oudenbosch telde slechts één verwoest pand en 136 beschadigde
panden. Spoedig na de bevrijding werd Oudenbosch een toevluchts-
oord voor bewoners uit het gebied van De Mark. 

Oud-Gastel:
Hier vielen tien oorlogsslachtoffers onder de bevolking. Het
poldergemaal van Heerjansland werd opgeblazen, waardoor veel
land onder water stroomde. 59 Panden gingen verloren en 325
werden beschadigd.

Hoeven:
Hier ging de oude kerk verloren. 3 Huizen werden in puin
geschoten en 353 werden beschadigd.

St. Willebrord:
In St. Willebrord werd de Lourdeskerk door snel ingrijpen van de
Amerikanen behouden.

Klundert:
In Klnndert bleef slechts 10% van de woningen onbeschadigd. Er
vielen 50 slachtoffers te betreuren en 2000 gezinnen moesten
worden geëvacueerd.

Zevenbergen:
Ook hier vielen veel slachtoffers tengevolge van beschieting en
bombardementen. 213 woningen werden verwoest.
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BIJLAGE: ONDERSCHRIFT BIJ FOTO'S

afb.01 De route van de Timberwolfdivisie na de ontscheping in
Frankrijk naar Vilvoorde in België. (pag.4)

afb.02 Overzichtskaartje van de operaties van de Timberwolfdi-
visie vanaf België tot aan de ontmoeting met de Russen
in Duitsland. (pag.4)

afb.03 Generaal Terry Allen spreekt de manschappen toe.(pag.6)

afb.04 Een kaartje van de gecombineerde acties van de Timber-
wolfdivisie en het Eerste Candadese Leger in het
Belgisch-Nederlandse grensgebied en West-Brabant.

(pag.9)

afb.05 Generaal Allen en ondersecretaris van Oorlog op inspec-
tie bij de Timberwolfdivisie tijdens hun training in
Camp Carson. (pag.9)

afb.06 Luitenant-Generaal G. Simonds en Majaar-Generaal Allen
in conferentie te Antwerpen op 20 oktober 1944. (pag.9)

afb.07 Geälliëerde onderhandelingen bij Hoogerheide op 25
oktober 1944. (pag.10)

1. Veldmaarschalk B.L.Montgomery, commandant 21e Legergroep.
2. Luitenant-Generaal John A.Crocker, commandant Britse

Eerste Corps.
3. Majoor-Generaal Terry Allen van de Timberwolfdivisie.
4. Brigadecommandant Generaal Bryant E.Moore.
5. Brigadecommandant Generaal William Woodward.
6. Kolonel Welcome P.Waltz, commandant van de 413e Infanterie.
7. Kolonel John H.Cochran, commandant 415e Infanterie.
8. Kolonel B.R.De Graff, chefstaf 104e Infanterie-divisie.
9. Majoor T.E.D.Kidd
10. Majoor Wilson;
11. Luitenant-Kolonel Scott T.Rex. G-l.
12. Luitenant-Kolonel Mark Plaisted G-2.
13. Luitenant-Kolonel Leo A.Hoegh, G-3.
14. Luitenant-Kolonel Clyde Pennington, G-4.

afb.08 Veel sloten en greppels vormden een grote hindernis bij
het oprukken van de Timberwolfdivisie in West-Brabant.

(pag.13)

afb.09 Vanuit een mitrailleurstelling wordt het vijandelijk
gebied goed in het oog gehouden. (pag.13)

afb.10 Met stormbootjes moesten de Amerikanen trachten de
overkant van de Mark te bereiken. (pag.18)

afb.11 Het operatieplan voor het oversteken van de Mark in
kaart gebracht. (pag.18)
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afb.12 Een fotocollage van het oorlogsgebeuren in West-Brabant
van de Timberwolfdivisie. (pag.23)

afb.13 Een groep bruggebouwers van de 104e Timberwolfdivisie. 
De engineers waren eigenlijk bruggenbouwers, maar zij
werden ook vaak ingezet om wegen te zuiveren en mijnen
op te ruimen. (pag.23)

afb.14 De eerste noodbrug over de Mark te Standdaarbuiten.
Later werd deze brug vervangen door een zwaardere
baileybrug. (pag.29)

afb.15 Achter struikgewas moest men ook steeds op zijn hoede
zijn. (pag.29)

afb.16 Ook kruispunten moesten worden ingenomen.Eerste Luite-
nant Cecil H.Bolton, die de hoogste onderscheiding in de
Divisie kreeg voor zijn bijzondere moed bij de gevechten
rond Standdaarbuiten (pag.29)

afb.17 Eerste Luitenant Cecil H.Bolton, die de hoogste onder-
scheiding in de Divisie kreeg voor zijn bijzondere moed
bij de gevechten rond Standdaarbuiten.

(pag.34)

afb.18 De Amerikaanse soldaten troffen veel puinhopen aan bij
binnenkomst van de dorpen. (pag.34)

afb.19 Tijdens de oorlogshandelingen moest ook even tijd
gevonden worden om uit het vuistje te eten. (pag.34)

afb.20 Een goed radio-contact was onmisbaar om de bewegingen
van de Amerikaanse troepen te begeleiden en te coördine-
ren. (pag.38)

afb.21 Op radio-contact was men steeds erg aangewezen. (pag.38)

afb.22 Aan het grensgebied werden ook tanks ingezet om allerlei
opstakels op te ruimen. Rechts op de foto een verwoeste
Duitse Sherman-tank. (pag.42)

afb.23 Oprukkende infanteristen nadat de wegen door tanks en
genietroepen waren gezuiverd. (pag.43)

afb.24 Tanks vormden een belangrijk wapen bij het bezetten van
de verkeerswegen, ook in West-Brabant. (pag.51)

afb.25 Rode Kruis-soldaten hadden het druk met hulpverlening in
het gebied rond De Mark. (pag.55)

afb.26 Een aantal Duitse krijgsgevangenen. (pag.62)

afb.27 De zwaar beschadigde kerk van Standdaarbuiten kort na de
bevrijding in november 1944. De torenspits is nooit meer
teruggeplaatst. (pag.33)
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