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     V E T E R A N E N C A F É   D E  L I E M E R S                                         

 

Zo de vakantie ligt weer op de loer, even geen Veteranencafe maar wel mijn blaadje. 

Tja ik dacht dan zullen ze zich wel vervelen maar de redding is nabij….( het heet leesvoer ). 

Om dit blad weer vol te krijgen heb ik een grote gebeurtenis op papier gezet. 

.Op de volgende pagina’s kunnen jullie iets te weten komen over hoe het er in de begin uren 

aan toe ging  op  OMAHA BEACH. 

Ook heb ik er een aantal foto’s bijgeplaatst. Ik hoop dat jullie er iets aan vinden. 

Ook in het volgende nummer staat het bol van hoe het er daar aan toe ging. 

Al met al voldoende om jullie bezig te houden tot de eerste bijeenkomst in het Veteranencafe. 

Ik wens iedereen een zeer leuke vakantie toe en hou het veilig. 

Nou veel lees plezier 

                                                                                                                                       Paul    

Op de kaart ziet men de hiërarchie tijdens D

-Day. Eisenhower was opperbevelhebber 

tijdens de volledige veldtocht in Europa.  

De landing op Normandië werd grotendeels 

door Montgomery uitgedacht, en veranderd. 

Waardoor hij direct onder Eisenhower be-

lande. En dan had je onder hen Bradley en 

Dempsey, die elk de helft van het landings-

gebied controleerden.  

Tijdens de verdere bevrijding van Europa 

zouden Montgomery, Bradley en Patton 

evenwaardig naast elkaar strijden en ston-

den ze onder direct bevel van generaal 

Eisenhower, elk van hen had wel nog staf 

met enkele andere generaals in.  

Verder kan je de opmars, op gebeid van 

landverovering, van de eerste dagen van de 

bevrijding zien. De pijlen tonen dan aan hoe 

de legers oprukten en zo Nazi-Duitsland 

versloegen.  

Het zwarte stuk op de kaart toont een zwa-

re tegenaanval van de Duitsers aan. Maar 

ook tijdens hun terugtocht slaagde zij er in 

om immense verliezen te veroorzaken aan 

de geallieerde kant. 
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Om toch weer dit blad vol te krijgen, bedacht ik laat ik eens wat gaan tikken over de invasie landingen in Normandie.Hier een re-

laas van de landing op Omaha Beach.  Veel lees plezier:  

 de nacht van 05.06.1944 op 06.06.1944 

 Omaha beach Juni 1944 het strand is bezaaid met allerhande obstakels Tjechische Egels,Belgische poorten,betonnen tetraëders 

en verscheidene modellen van gemijnde houten palen.Het is 5 Juni 1944,vliegtuigen vliegen op en af, doelwitten in de omgeving 

van Calais en Cherbourg worden gebombardeerd,tussen deze bombardements vluchten bevinden zich Britse Halifax bommenwer-

pers die echter geen bommen maar nep parachutisten (Rupperts) boven de verdedigingslinies te Calais afgooien,de Duitsers weten 

niet dat Operatie Overlord gestart is.In de Omaha beach sector is alles dodelijk kalm de Duitse soldaten die de horizon afspeuren 

op bewegingen zijn niet op de hoogte van wat er gebeurt te Calais en hebben geen enkel benul van wat er op hen afstevent,zelfs 

Majoor Pluskat die naar WN 60 is afgezakt op eigen initiatief weet niet wat er gebeurt en tuurt zorgeloos naar de horizon.De Duitse 

verdedigers op Omaha Beach weten zelfs niets van de parachute-en zweefvliegtuig aanvallen op Pegasus Bridge,Ste-mère-

Eglise,Ste-marie-du-Mont en de batterij van Mervile-Franceville.Het verzet had alle communicatie netten uitgeschakeld. 

Dinsdag 06.06.1944 00:05 uur 

Sinds middernacht worden de Duitse verdedigingsstellingen te Omaha Beach gebombardeerd,de loopgraven worden ge-

raakt,prikkeldraad en betonnen beschutings blokken vliegen in het rond,maar de betonnen bunkers blijven ongedeerd.Een bom-

menwerpersvloot bestaande uit 117 bommenwerpers met als doel Omaha beach en het vernietigen van de weerstandsnes-

ten,komt op haar doel ingevlogen,hun doelwit is echter door een laag wolkendek afgedekt en dus onzichtbaar geworden,de vlucht-

leider besluit om onverichterzake naar Engeland terug te keren, een ongekende meevaller voor de Duitse verdedigers op Omaha 

beach en een enorme tegenslag voor de aanvallers die op het gebied afstevenen. Omstreeks 03:00 uur zien de infanteristen van 

WN 62 tussen de bizarre mist schimmen op zee opduiken die ze niet echt kunnen thuis brengen,ze denken dat het hun eigen Duit-

se vloot gestationneerd te Port-en-Bessin is er wordt dus geen alarm geslagen.Op 10 nautische mijlen bereiden de boys zich voor 

op de invasie van Normandië.   05:02 uur  

:Aan de horizon beginnen de schaduwen op zee groter te worden,stilaan maar zeker krijgen ze een vaste vorm,het zijn Amerikaanse 

destroyers,kruisers en nog allerhande andere schepen,ze zijn met duizenden.Als bij toeval is de mist opgetrokken,de Duitsers van 

WN 62 hebben het begrepen...dit wordt DE LANGSTE DAG. De eerste LCT's komen reeds op het strand af,het zijn deze met de 

tanks aan boord en andere zware materialen. 

05:35 uur : 

Voor Colleville-Sur-Mer ,gaat de laadklep van een LCT open,32 Duplex Drive tanks van het 741ste batallion rijden het ruwe onvrien-

delijke water in.Tank 1,2,3,4 worden overstroomd de hel breekt los voor de tankcrews,slechts enkele seconden scheiden hen van 

de dood,ze zinken als bakstenen.Er geschiedt een drama,de tanks waren veel te ver van het strand gelost,de LCT bevond zich op 

5,5 km van het strand ipv op 1km zoals de Britse specialisten bepaald hadden.Van de 32 D.D.-tanks zouden er 27 zinken,2 zouden 

Omaha bereiken en 3 zouden op de LCT geblokkeerd blijven.Tegenover Vierville-Sur-Mer besluit de kapitein van een LCT met  32 

D.D.-tanks van hetzelfde batallion aan boord ,dat de afstand waarop hij zich bevind te gevaarlijk is voor het lossen van de tanks en 

besluit ze tot op het strand te brengen.Op een LST wordt het bevel gegeven de DUKW's te lossen,op deze amfibie vrachtwagens zijn 

op elk exemplaar 12 zware kanonnen van het 111 Artillerie batallion vastgeankerd ,een te zware lading voor de DUKW's zoals uit 

het quasi onmiddelijk zinken van de eerste zou blijken.Ondanks dit feit zou de LST doorgaan met het lossen van DUKW's,ook hier 

wordt het een drama na amper 10 minuten telt men slechts 6 kanonnen meer en de kust ligt nog op 3 km.Op 1500 meter van het 

strand zinken nog meer Duplex Drive tanks met hebben en houden.De wilde zee speelt de Amerikanen heel wat parten,de lan-

dingssloepen worden soms als papieren bootjes omhoog gegooid ,vele landingssloepen zouden met man en muis vergaan. 
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05:45 uur : 

De marine opent het vuur op de Duitse stellingen van Omaha Beach,het geschut is zo zwaar dat de troepen die in hun landingsbo-

ten naar Omaha trekken de indruk krijgen dat de marine met Jeeps op de vijand schiet.De Duitse verdedigers kunnen niets anders 

doen dan afwachten en hopen ,terwijl het strand en hun stellingen minutieus meter per meter beschoten worden.Wanneer de be-

schietingen van het strand ophouden heerst er plots een doodse stilte,de landingssloepen zijn op een tiental meter van het 

strand,de Duitsers bereiden zich voor op de landing van de Amerikaanse troepen die zich in de sloepen bevinden.       

05:50 uur : 

De grenadiers van Lt Colonel Sepp Meyer,die zich zonder mars bevel op eigen iniatief op weg naar het front begeven, komen in het 

Cérisy bos aan,ze bevinden zich op 15 km van hun objectief het Zuiden van Carentan.Te Omaha worden twee van de zeven LCA's 

die het 116de Infanterie Regiment naar het strand overbrengen gekelderd , twintig infanteristen sterven hierbij de verdrinkings-

dood.De overlevenden hebben meer geluk, zij worden terug naar Engeland overgebracht.De landing is pas enkele minuten oud,de 

mannen weten reeds dat ze de hel zijn binnengestapt ...De Langste dag wordt stilaan een feit.Meer en meer landingssloepen nade-

ren het strand,over veertig sloepen van de eerste aanvalsgolf zijn honderdtachtig manschappen verdeeld.Door de onderstroming 

worden sloepen uit hun koers gebracht en raken eenheden gemengd,Voor het 116de wordt dit een ware ramp, van de 

zes eenheden die in sector DOG Red (Vierville-Sur-Mer) moesten landen,bereikt slechts één haar voorziene sector.De grootste con-

centratie aan infanteristen bevindt zich voor WN62 te Colleville-Sur-Mer.De soldaten waden door het water eens het water op knie-

hoogte is openen de Duitse verdedigers het vuur in slechts enkele seconden worden honderden levens door mitrailleur kogels weg-

gemaaid.Het zeewater kleurt bloedrood de eerste aanvalsgolf wordt vernietigd alvoor ze het strand bereikt 
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06:32 uur : 

Op het strandgedeelte voor Colleville-Sur-Mer probeert LCT nr 600 drie tanks van het 741ste tankbatallion aan land te brengen,dit 

lukt niet zonder enige moeite,wanneer de eerste tank haar neus toont wordt ze door de Duitse mitrailleurs onder vuur genomen,er 

wordt geen schade opgemeten.Van de 29 tanks van dezelfde eenheid, die in zee werden gelost zouden slechts twee tanks daad-

werkelijk Omaha bereiken en contact hebben met het zand.Vanuit WN74 hebben de Duitse kanoniers een voordeels positie,hun 

kanonnen nemen het ganse strand onder hun spervuur en de geällieerden zullen het ondervinden.Ze nemen de LCT's met de tanks 

van het 743ste tankbatallion heel dankbaar onder vuur ,één er van krijgt een voltreffer en zinkt met vier tanks aan boord , de man-

nen aan boord van de tanks gevangen van het staal gaan mee ten onder.De zeven anderen slagen erin  hun 28 tanks tot aan het 

strand te brengen, maar daar worden de tanks het slachtoffer van dezelfde kanonnen,de tanks zijn als slapende eenden voor ja-

gers,hun flanken,de meest kwestbare gedeelten van de tanks zijn een open doel , vier tanks worden vernietigd, de tanks schieten 

terug , maar zonder echt hun doel te zien.Het vergaat de infanteristen niet beter,de landingsboten,worden nu onmiddelijk bij het 

openen van hun laadkleppen onder vuur genomen,vele GI's zullen zelfs de tijd niet hebben om hun ogen op het strand te richten,ze 

sneuvelen onmiddelijk bij de opening van de laadkleppen,voor de anderen een verschrikking en ook een ramp.De meesten sprin-

gen langs stuurboord of bakboord uit de landingsboten,maar velen weten niet dat het onder hen veel dieper is dan voor hen,het 

strand was namelijk defensief afgegraven, velen zullen hopeloos verdrinken.Zij die het halen zijn verzwaard door het water, kunnen 

met moeite nog voortbewegen,ze worden neergemaaid door de Duitse mitrailleurs,de overlevenden beschermen zich achter de 

strandobstakels,er zijn nog steeds geen GI's op het strand,de mannen wachten op bevelen of zijn van de angst bevroren,hun bevel-

hebbers zij zwaargewond of dood.Omaha veranderd in BLOODY OMAHA.LCM's openen hun laadkleppen,de mannen van the Special 

Engineers task force,komen te voorschijn , ook voor hen breekt de hel los , de verschanste Duitse mitrailleursnesten maken er een 

schiet festijn van.De Engineers trekken dingies met explosieven door het water en kunnen niet terug vuren,ze zijn gemakkelijke 

prooien,worden ze niet neergemaaid ,vliegen hun dingies met hen de lucht in of worden ze met een goed geplaatst schot op de 

explosieven in hun jas zakken opgeblazen en herleidt tot een menselijke vleesbrij.   
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Ondanks de zware verliezen zullen de engineers tamelijk snel, één doorgang vrijmaken tussen de gemijnde obstakels.Enkele meters 

achter hen komen nog GI's van de eerste aanvalsgolf aan, hun LCVP's en LCA's schuren over het zand van de zandbanken en stoppen 

op 10 meter van de strandrand,de kleppen gaan open ,de soldaten stormen ten aanval ,de eersten worden letterlijk in twee gescho-

ten,braaksel en bloed mengen zich,de situatie is ronduit hectisch, tussen het lawaai van de wapens hoort men soldaten om hulp roe-

pen of kermen van de pijn,uiteen gerukte lichamen drijven af op het water de zee kleurt bloedrood , Omaha wordt een drama,noch de 

soldaten ,noch hun officieren, zien waar ze zich bevinden, ze zien geen steek voor hun ogen,ze weten niet vanwaar de dood komt, het 

droog zand is vijf meter hoger op maar reeds nu zijn de verplegers overstelpt met werk ,de aanval is amper een half uur oud , reeds 

95% van de eerste aanvalsgolf is dood of gewond.   

De lijdensweg van A company 116th Infantry regiment : 

De mannen van A company van het 116de infanterie regiment bevinden zich voor het strand van Vierville-Sur-Mer,hun doel de route 

die naar het dorp leidt.Het strand is er ongeschonden,geen bomkraters,geen muur,geen keien...niets om zich te beschermen.De laad-

klep van hun landingsboot gaat naar beneden,de mannen waden door het water dat zich op borsthoogte bevind,met hun geweren 

boven hun hoofd,een waar spervuur breekt op hen los,de slachtpartij is onmiddelijk ,tientallen soldaten zakken in elkaar,hun bevel-

hebber Lt Tidrick wordt aan de keel geraakt ondanks het feit dat zijn bloed langs de wonde uit spuit heeft hij de kracht om de mannen 

bevelen toe te schreeuwen alvorens letterlijk in twee geschoten te worden. 

Bij het verlaten van hun landingsboten hebben de meeste soldaten de condooms die de lopen van hun geweren beschermden weg 

getrokken,met als resultaat dat mede door de waanzinnige storm die bij het aan land komen op hen los barstte, de meeste gewe-

ren  onbruikbaar werden door het water en zand dat er in terecht kwam.De soldaten zagen zich dus verplicht hun wapen te demonte-

ren en schoon te maken,met tot gevolg dat velen de dood vonden zonder een kogel af te vuren of met een gedemonteerd wapen in 

de hand.Op LCA 1015 wordt officier Taylor Fellers samen met dertig van zijn mannen gedood, de overlevenden die geen bevelhebber 

meer hebben raken in paniek en weten niet meer waar naar toe ,ze worden,compleet aan zichzelf overgeleverd, schietschijven voor 

de Duitsers. 

De lichtgewonden zijn in shock of van angst overweldigd en kunnen niet meer reageren,de vloed die stevig op komt zal het aantal 

slachtoffers door verdrinkingsdood onder hen verhogen,de landing is slechts enkele minuten oud en A Company van het 116de is 

quasi uitgeroeid. De mannen van Captain Madill van de Easy company van het 116de infanterie regiment verging het niet beter op 

Omaha,bij het verlaten van hun landingsboten worden tientallen onder hen onmiddellijk neergemaaid,hun enig heil tot bescherming 

op dit gedeelte van Omaha Beach, was een klein keienbed,dat was ontstaan door de getijden.Tussen deze mogelijke beschutting en 

de soldaten zat een afstand van 400 meter.Een verschrikkelijke afstand om te overbruggen wanneer je zwaar beladen bent,moe en 

doorweekt van de zee overtocht en onder vuur ligt van aan de zeerand tot enkele meters van dat keienbed.De genen die het verlaten 

van hun landingsboot overleefd hadden proberen dit keienbed te bereiken en beginnen te lopen. 

Beeld je in :je begint te lopen de eerste honderd meter zijn afgelegd,geen tijd om te kijken,lopen,lopen,plots hoor je de ademhaling 

van je strijdmakker niet meer,,je wilt er levend uit komen,,je werpt wat te zwaar is van je af,zodanig dat je enkel nog je wapen hebt,de 

wedloop tegen de tijd gaat verder elke meter is op leven of dood,je kameraden vallen als vliegen om je heen,de Duitse mitrailleurs 

ratelen maar door,,je geraakt aan het keien bed...een verschrikking aan het keienbed zitten maar zestig strijdmakkers meer ,op het 

strand ligt meer dan de helft van je compagnie dood of zwaar gewond,dit is wat Captain Madill van E/116 zag toen hij aan het be-

schermende keien bed toe kwam.De hel was pas losgebroken,wie aan het keienbed zijn hoofd omhoog stak zou het geen tweede 

maal meer doen.Captain Madill die al meerdere malen geraakt is kijkt rond en rond en plots dringt het besef door , de munitie ,we 

hebben de munitie laten liggen,Madill loopt terug om de kist met munitie te gaan halen terwijl aan zijn voeten zand geysers veroor-

zaakt door het geschut opspringen, zijn mannen kijken verstomd toe hoe hij  met de munitie probeert terug tot aan het keienbed te 

geraken,plots snijdt een Duitse kogel hem in twee ,maar met zijn laatste krachten brengt hij de munitie binnen,Captain Madill zal 

binnen enkele seconden sterven op Bloody Omaha. 

In het volgende nummer komt deel twee van deze zeer bloederige landing op de stranden van Normandie. 

Voor de rest in dit blad jullie raden het al…..wachten op het vervolgnummer                                                                                      Paul        
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                                                           Vind u het afstruinen van al die kledingwinkels ook niet zo fijn,  

                                                           voor de juiste mode moet u hier  zijn 
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                                        Service en klantvriendelijkheid staan bij ons in een hoog vaandel . 

 Speciaal voor de Veteranen en partners hebben wij op vertoon van de Veteranenpas een mooie korting van 10% op al uw aankopen. 

                                                                              U bent van harte welkom bij . 

                                      Blankenstijn / Thiele Mode : Griethsestraat 5 te Zevenaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Paul Meekhof     E-mail:  

     P.unifil@hotmail.com 

     P.meekhof1@upcmail.nl 


