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UITNODIGING 

Remember September 2017  

en het Memorial dinner. 
 

 
Beste Airborne vrienden, 

 

En weer staat September voor de deur. De jaren vliegen om zult U met mij zeggen. Wat 

mooi toch dat we nog steeds onze dankbaarheid voor de vrijheid kunnen tonen. Toch is er 

nogal wat veranderd sinds we die vrijheid herkregen. Dat was een tijd waarin alleen soldaten 

met wapens liepen. Maar wat is er intussen gebeurd? We hadden tijden dat we verwonderd 

stonden als we een bericht in het nieuws hoorden over Amerikaanse  kinderen die het pistool 

van hun vader bij zich hadden op school en daar dood en verderf mee zaaiden. We wisten dat 

zoiets bij ons niet kon gebeuren. Wij hadden namelijk geen vrije handel in wapens. Niemand 

had zoiets thuis. Dacht er zelfs niet over. Wij vonden het onbegrijpelijk dat het in Amerika 

bestond dat je die zo maar aan kon schaffen. Toen President Kennedy dood geschoten werd 

hoorden we dat Oswald via een postorderbedrijf zijn geweer aangeschaft had. Dat klonk voor 

ons allemaal als Wild-West verhalen. Maar waar zijn we zelf beland? Elke keer opnieuw 

merken we dat ook in Europa iemand die dat wil aan wapens kan komen. Ook een gestolen 

vrachtauto kan er voor dienen. In de oorlog wisten we wie tegen wie streed. Maar wat 

bezielde de jonge schutters op scholen? In de wilde weg schietend.  Vliegtuigen werden uit 

de lucht gehaald “tegen Amerika”…. 

En tijdens de Olympische spelen in München was de “vijand” Israël….en nu denken we 

steeds dat de daders tot hun acties komen in opdracht van hun geloof. Wordt hier of daar een 

eenling doodgeschoten dan zijn we al vlug klaar met ons oordeel: afrekening in het criminele 

circuit. 

Onze groep wordt kleiner, maar we blijven rond 17 september onze bevrijders herdenken. 

Bij alle monumenten staat vermeld wie voor onze vrijheid streden. In 1969 werden de bronze 

plaquettes onthuld tijdens het bezoek van de Airbornes ter gelegenheid van de 25e 

verjaardag…..bijna 50 jaar geleden.  

Ik hoop toch velen van U weer te ontmoeten tijdens de kransleggingen en het diner. 
Thieu van Luyt, voorzitter 



Voortijdige Gliderlandingen in de Nederlandse en Belgische Kempen. 

Onze vereniging kreeg een uitnodiging van de schrijver 

Ad Hermens om de presentatie van zijn nieuwe boek 

bij te wonen. Deze werd gehouden op vrijdag 11 

augustus in het gemeentehuis van Eersel. In het 

gemeentehuis was een kleine expositie over onderdelen 

van de gliders, o.a. een stuurwiel en instrumentenbord. 

De heer Hermes hield een voordracht over de inhoud 

van zijn nieuwe boek, hoe hij er aan toe kwam om dat 

boek te schrijven. 

Ook schreef hij over de ervaringen van de soldaten, die 

bij de lokale bevolking werd ondergebracht, de ondergrondse verzetsbeweging die de GI’s 

probeerden te helpen om zich bij de hoofdmacht aan te sluiten.  

Burgemeester van Eersel Anja Thijs-Rademakers kreeg 

als dank voor het beschikbaar stellen van de ruimte het 

boek aangeboden. 

Het bevat vele verhalen van de airborners en de Brabantse 

bevolking, die met gevaar voor eigen leven de soldaten 

hielpen onder te duiken of zich weer bij hun onderdeel te 

voegen. 

Na dit officiële  deel was er gelegenheid om  met elkaar 

van gedachten te wisselen, een drankje en  eventueel het 

boek te kopen, het werd gesigneerd door Ad Hermens. Er waren veel leden van onze 

vereniging aanwezig. 

Met dank aan Joop van Ginderen voor de foto’s. 

            Pierre Cuijpers 

 

De tekst op de foto hiernaast  luidt: 

Dashboard WACO Glider September 1944, 

Son.Tijdens Market Garden was Jan van der 

Aa 12 jaar en woonachtig in Mierlo. Hij fietste 

naar het landingsterrein te Son. Er werd nog 

geschoten. Hij zag de verlaten Gliders en 

begon te slopen. De buit was te gevaarlijk en 

te groot om mee te nemen. Bovendien 

gevaarlijk. Hij verstopte alles in een hooimijt. 

Enkele dagen later ging hij per auto terug. 

Jan vertrok in 1959 naar Amerika. Zijn 

jongere broer Herman bewaarde tot nu toe alle 

spullen. In 2007 leerde hij Ad Hermens 

kennen. Groeten van John VanderAa USA 

 

 

ISBN:978-90-802074-6-2,  320 pagina’s, ruim 400 afbeeldingen, prijs € 39,95 

Ook te bestellen bij Ad Hermens: agchermens@onsbrabantnet.nl  
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Uitnodiging 
De Stichting “Never Forget Them” nodigt u uit voor de herdenking op 13 oktober 2017 van 

de Amerikaanse 101st Airborne Division.  

Zie onderstaande uitnodiging  
 

   

  



 

 

REMEMBER SEPTEMBER 2017 

Op 17 september zullen we Remember September vieren. Zoals gewoonlijk zullen we in de 

Corridor gemeenten bloemen leggen bij de monumenten. Er staat een bus ter beschikking, 

zodat u het hele gebeuren op een gemakkelijke manier kunt mee maken.   

Het programma is als volgt: 

 

Tijdschema 

13.00 uur Sint Oedenrode, Corridor 

14.00 uur Son, Europalaan 

15.00 uur Eindhoven, Airbornelaan 

16.15 uur Best, Joe Mann Monument 

17.00 uur Heeswijk Dinther Bevrijdingskapel 

 

De eerste bloemen worden gelegd bij het Monument to the Dutch aan de Corridor. U wordt 

om 12.45 verwacht bij het (vroegere) gemeentehuis in Sint Oedenrode. Daar is ook 

voldoende parkeergelegenheid. We wandelen naar het monument. De bus staat na de 

plechtigheid gereed in Sint Oedenrode aan de Corridor. Na de ceremonie in Heeswijk 

Dinther rijdt de bus terug naar Sint Oedenrode. 

Voor het Remember September diner wordt U verwacht bij restaurant De Zwaan in Son. 

Graag op tijd aanmelden. 

 

Augustus 2017  UITNODIGING AIRBORNE COMMITEE EERDE 

In september 1944 was onze regio het centrum van Operatie Market Garden. Ongeveer 

halfweg “Hell’s Highway”, in wat nu de gemeente Meierijstad is, landden honderden 

Amerikaanse parachutisten van de 101ste Airborne Divisie. Na zware gevechten, die veel 

soldaten en burgers het leven kostten, was onze regio bevrijd.  

De strijd duurde slechts enkele weken. Toch heeft deze korte periode een onuitwisbare 

indruk achtergelaten, niet alleen bij degenen die het bewust hebben meegemaakt maar ook 

bij hen die de verhalen hebben gehoord van dorpsgenoten en veteranen.  

Het Airborne Comité Eerde zet zich in om de herinnering aan onze bevrijders levend te 

houden. Daarom gedenken wij elk jaar op 17 september dit stukje geschiedenis van ons dorp. 

Ik nodig u graag uit om ook dit jaar de herdenking bij te wonen.  

Zoals gebruikelijk verzamelen wij vanaf 18.30 uur op het Kerkplein in Eerde. Omstreeks 

18.50 uur vertrekken wij vanaf het Kerkplein naar het Airborne monument aan het Zandvliet 

waar de ceremonie om 19.00 uur start. De leerlingen van de adoptieklas van de Petrus en 

Paulus basisschool gaan met vlaggen voorop in de stoet. Deze kinderen leveren een 

belangrijke bijdrage aan de herdenking. Muziekvereniging EDB zorgt voor de muzikale 

omlijsting.  

Om de gevallen bevrijders en burgers te gedenken zullen ook bloemen worden gelegd. Als u 

zelf bloemen wilt leggen, verzoeken wij u om dit vooraf kenbaar te maken, bij voorkeur per 

e-mail aan airbornecomeerde@home.nl.  

Na de ceremonie bent u welkom in de St. Antonius molen voor een informeel samenzijn.  

Met vriendelijke groet, Jos van der Doelen, Voorzitter Airborne Comité Eerde  
 

Voorafgaand aan de herdenking (omstreeks17:45 u) springen parachutisten van het Round Canopy Parachuting 

Team op het veld ten noorden van de spoorlijn. De parachutisten nemen daarna deel aan de herdenking. 



In het pas uitgegeven boek van Ad Hermens staat een heel verhaal over Ray Nagell. Het is 

veel te lang om het in één keer hier neer te schrijven. Daarom hier slechts een gedeelte. 

 

Artllery man PFC Raymond P. Nagell, geboren op 2-2-1922 in Minneapolis Minnesota, was 

een 75mm houwitser gunner van het 321e  Glider Field Artillery Battalion van de 101e  

Aiborne Divisie. 

 Hij was in december 1942 in dienst getreden en had zijn opleiding genoten in Fort Bragg, 

North Carolina en in juli 1943 naar Engeland verscheept. Daar heeft hij in Oxford van 

september 1943 tot juni 1944 zijn opleiding vervolgd. In juni 1944 heeft hij deelgenomen 

aan de landing op Utah Beach. Op 7 juni 1944 was Ray Nagell met onderdelen van de 90e en 

101e divisies aan boord van de UUS B Anthony toen het schip op een mijn in de buurt van 

Utah Beach op een mijn liep. Het schip vloog in de lucht en is gezonken. Pfc Nagell vocht 

29 dagen in Frankrijk tegen de Duitsers en keerde daarna terug naar Engeland. Daarna heeft 

hij deelgenomen aan Market Garden in Nederland. Na Market Garden ging Pfc Nagell naar 

Frankfurt om aan de frontlinies te helpen en daarna met de 101e naar Mourmelon in 

Frankrijk. Van Frankrijk ging hij naar Frankrijk voor de strijd in de Ardennen en de “Battle 

of the Bulge”. Op 15 mei keerde hij terug naar de USA. 

Ray was vaak, samen met zijn vrouw Helen , bij de Remember September ceremonies. Vaak 

werd hij bij de scholen in Einhoven te gast om zijn verhaal te doen. Hij is twee jaar geleden 

overleden.   

 
ANTWOORDFORMULIER 
 
Naam………………………………………………    
 
Woonplaats……………………………………. 
 
geeft zich op voor het Memorial Dinner in Son: aantal personen ……. 
 
Prijs € 25,- per persoon, te voldoen in het restaurant 

 

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

 
of 

 
even uitprinten en sturen naar: 
Vereniging van Airborne vrienden 

Lankelaar 19 
5737 ES  Lieshout 

 
Mocht het  U toch probleem geven dan even  Uw deelname doorbellen naar 

De Secretaris Pierre Cuijpers  040 286 3791 







 


