
 
 

Atletiek Vereniging Generaal Michaëlis 
 

 

 
 

Wie was Generaal Michaëlis naar wie de vereniging genoemd is? Waarom een vernoeming 

van een atletiek vereniging naar een, in Nederland niet erg bekende, oorlogsheld uit de 2
e
 

Wereldoorlog en Koreaanse oorlog? 

 

De atletiek vereniging is in 1957 in Best opgericht en in die tijd was het in Best de gewoonte 

om sportverenigingen te vernoemen naar de bevrijders. Ook andere verenigingen in Best 

kregen dus indertijd namen van (Amerikaanse) bevrijders. De Schotten, die ook een deel van 

Best wisten te bevrijden, waren indertijd wat uit beeld geraakt. 

Deze naamgeving van sportverenigingen naar de bevrijders was uit respect naar hen, maar 

ook om de herinnering levendig te houden voor hen die de bezetting en de daarop volgende 

bevrijding niet (bewust) meegemaakt hadden. 



 

In dat kader daarom ook de onderstaande gegevens over Generaal Michaëlis en zijn directe 

collega’s. Met nadruk ook zijn collega’s omdat hun verhaal ook duidelijk maakt hoeveel er in 

en rond Best in september 1944 gebeurd is en welke beroemde mannen er indertijd hier 

rondgelopen hebben en soms ook voor onze vrijheid gewond geraakt of zelfs gesneuveld zijn. 

 

Het verhaal van deze oorlogshelden maakt ook duidelijk wat die ‘parkiet’ in het logo van de 

vereniging doet. Je leest het verderop in dit verhaal. 

 

 

“Opdat we nooit zullen vergeten.” 

 



Generaal Michaëlis 

 

Geboren in 1912. 

Hij was de bevelvoerende Amerikaanse officier van het 502e regiment van de 101 Airborne 

divisie die 17 september 1944 in Best/Son landde. Daarbij moet worden aangetekend dat hij 

de bevelhebbende officier van de Amerikaanse bevrijders was. Een deel van Best is later door 

een Schots regiment bevrijdt. Voor hen staat er in het Centrum van Best in de koetstuin (een 

voormalige tuin van een in de oorlog verwoest huis) een monument. 

De ‘bevrijding’ van Best was als zodanig niet ingezet of bedoeld door de 101e. Ze hadden de 

opdracht om in het kader van operatie Market Garden een corridor te openen tussen 

Eindhoven en Arnhem. De brug over het Wilhelminakanaal bij Best was daarbij een eventueel 

alternatief voor de brug bij Son en werd daarom ook aangevallen. De Amerikanen waren 

daarom de eerste geallieerden die op het grondgebied van Best kwamen. De eigenlijke ‘echte’ 

bevrijding van het dorp werd later door een Schots regiment uitgevoerd. 

  

‘Generaal’ werd Mike Michaëlis overigens pas in de Koreaanse oorlog. Tijdens de bevrijding 

van Best was hij Luitenant Kolonel (Dat is een rang onder een volle kolonel) en hij werd 

tijdens de gevechten rond Best gepromoveerd tot volledig Kolonel. 

Er zijn wat verhalen over Mike Michaëlis en zijn collega’s en medesoldaten te vertellen. 

Zo was LTC John H."Iron Mike" Michaëlis bij de landingen in Normandië EXO (2d in 

command/ondercommandant) van de 502 PIR dat onderdeel was van de 101 Airborne divisie. 

 

Kolonel George Moseley was op het moment van de landing in Normandië de commandant 

van het onderdeel. Moseley werd in de film "The Longest Day" door de beroemde acteur John 

Wayne gespeeld. Moseley had zijn been gebroken en gaf vanuit een geïmproviseerde rolstoel 

zijn bevelen. 

Toen Moseley een patrouille op een zelfmoordmissie wilde sturen moest Mike Michaëlis dat 

maar even met die mannen regelen. Mike Michaëlis weigerde en werd daarop bijna 

doodgeschoten door Moseley. "Slechts door snel weg te duiken kon ik voorkomen 

neergeschoten te worden" is wat Mike Michaëlis later over dat incident vertelde. 

Moseley wilde, ondanks zijn gecompliceerde beenbreuk, het bevel houden, maar kreeg een 

directe order het bevel per direct over te dragen aan Mike Michaëlis. Dat was op 9 juni, 

enkele dagen na de landing in Normandië. 

Iron Mike behield het commando tijdens de resterende tijd in Normandië. Gedurende die 

periode werd een beroemde slag geleverd, waarover verderop meer.  

Het regiment werd 29 juli 1944 terug naar Engeland gebracht en op 17 september 1944 weer 

ingezet bij de landingen ter ondersteuning van de operatie Market Garden.  

Iron Mike was na de landing in Son/Best slechts enkele dagen commandant van het 502 PIR. 

Hij raakte tijdens de gevechten enkele keren gewond. De derde en meest serieuze keer was op 

22 september toen een Duitse artilleriegranaat voor zijn hoofdkwartier insloeg. Daarom moest 

hij op 23 september 1944 het bevel officieel overdragen. (hij was direct na de inslag feitelijk 

al niet meer in staat tot het effectief voeren van het bevel).  

 

Na zijn herstel werd hij op 28 december 1944 (dus net na de slag om Bastogne, waar het 101e 

haar grootste roem zou behalen) ‘Chief of Staff’ van de 101. Hij zou tot 10 februari 1945 deze 

functie houden. 

Het 101e was de eerste divisie in de Amerikaanse geschiedenis die als divisie in zijn geheel 

een Distinguished Unit Citation kreeg. Ze kregen deze voor hun strijd in en rond Bastogne, 

dat ze, ondanks de Duitse overmacht en een enorm gebrek aan middelen, nooit opgaven.  



De beroemde Generaal Patton kwam ze ontzetten, en was daar zeer trots op (niet zonder 

reden), maar de 101 heeft altijd aangegeven dat ze het nog wel even volgehouden zouden 

hebben. Ze hoefden niet door een regulier leger generaal gered te worden. ;-) 

Later in de oorlog kwam het 101 nog in de Ruhr en uiteindelijk werden ze naar Berchtesgaden 

gestuurd, Hitlers buitenverblijf. Ze hebben daar de zaak toen vakkundig leeggeroofd of zoals 

ze zelf zeggen: ze hebben daar de aanwezige spullen zorgvuldig en totaal ‘bevrijdt’ en/of 

gesloopt, voor zover het overigens al niet door anderen en door luchtaanvallen was gedaan. 

Alles dat niet muurvast zat, werd aldus ‘bevrijdt’. 

 

Pas in 1950 zou Michaëlis in de Koreaanse Oorlog weer in het nieuws komen als 

commandant van het 27th Infantry "Wolfhounds" Regiment. Zijn soldaten noemden hem 

"Kolonel Mike" of Mike Michaëlis, ondanks dat zijn echte voornaam John was. 

Een opmerkelijk feit over Mike Michaëlis was, dat zijn unit in Noord Korea nooit terugtrok 

zonder daartoe een uitdrukkelijk bevel gekregen te hebben. (al scheelde het weinig of hij had 

dat toch in augustus 1950 een keer gedaan).  

Mike kwam in Korea als Luitenant Kolonel (Na de Tweede Wereldoorlog werden de 

Amerikaanse beroepssoldaten terug in rang gezet) en werd al binnen enkele dagen van 

gevechten weer volledig Kolonel. 

Eén van zijn Sergeanten zei eens: “Onze kolonel wordt of een groot man in ons leger, of hij 

wordt een dode man.” 

In januari 1952 werd hij tot Luitenant–Generaal bevorderd.  

  

 Iron Mike 

 

Generaal Michaëlis overleed op 11 november 1985 in Clayton, Verenigde Staten als gevolg 

van een hartaanval. Hij wist van de naamgeving van de vereniging en gaf er zijn toestemming 

voor. Er is helaas nooit een kans op een naoorlogs bezoek van hem aan Best geweest. 

In het clubgebouw (jurykamer) hangt een schilderij met zijn portret. 

Generaal Michaëlis is benoemd tot ereburger van de gemeente Best. 

 



LTC Steven Chappius 

In Best werd Mike Michaëlis opgevolgd door Luitenant Kolonel Steve Chappius, die zelf in 

Best actief aan de strijd moest deelnemen en opvallend genoeg één van de beste handgranaat 

werpers van het regiment bleek te zijn. Hij heeft er in Best een stel moeten gooien om zich de 

Duitsers van het lijf te houden. Kolonel Chappius kreeg later een DSC onderscheiding voor 

zijn werk in Bastogne, waar het 502 regiment naar toe gestuurd werd en waar hun naam als 

onderdeel van het beroemde 101 Airborne voorgoed gevestigd zou worden. Hij kreeg van 

Koningin Wilhelmina ook een Willemsorde voor zijn oorlogswerk in Nederland en in het 

bijzonder voor zijn acties rond het Wilhelminakanaal in Best. 

 

 
Hier krijgt Steve Chappius op 14 januari 1945, na de Slag om de Ardennen, de DSC medaille door Generaal 

George S. Patton opgespeld. Hij kreeg deze onderscheiding gelijk en samen met zijn bevelvoerende officier 

Brigadier Generaal Anthony Clement McAuliffe, die tijdens de omsingeling in feite ‘per ongeluk’ commandant 

was, omdat hij de hoogste rang binnen het omsingelde Bastogne bleek te hebben. McAuliffe die samen met 

Chappius geëerd werd, was artillerie officier en stond als zodanig normaal gesproken wat verder af van de 

gevechtstroepen. Vanwege een bruiloftsbezoek had Generaal Taylor, die het 101
e
 aanvoerde, het bevel tijdelijk 

aan McAuliffe gegeven. Bij een overgave eis door de Duitsers had McAuliffe slechts “NUTS” geantwoord en 

daarmee de bewondering van heel het geallieerde leger, maar met name die van Generaal Patton, die hem zou 

komen ontzetten, geoogst. McAuliffe werd in 1955 opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in 

Europa. 

 



Steve Chappius, die Mike Michaëlis na zijn verwonding in Best opvolgde, kreeg op 14 januari 

de Distinguished Service Cross. De volgende tekst hoort daarbij: 

 

CHAPPUIS, STEVE A. 

Citation: 

The President of the United States takes pleasure in presenting the Distinguished Service 

Cross to Steve A. Chappuis (0-20899), Lieutenant Colonel, U.S. Army, for extraordinary 

heroism in connection with military operations against an armed enemy while serving as 

Commanding Officer, 502d Parachute Infantry Regiment, 101st Airborne Division, in action 

against enemy forces on 25 December 1944, in Belgium. During the siege of Bastogne by 

overwhelming enemy forces, Colonel Chappius commanded a regiment of the defending 

101st Airborne Division. When the enemy launched a fierce attack with strong infantry and 

armored forces in a supreme effort to seize the town, Colonel Chappius mustered all available 

cooks, drivers and orderlies to augment his depleted, widely deployed troops and skillfully 

maneuvered his forces to meet the attack. Under his courageous, inspiring leadership his men 

held, repulsing every attempt by the enemy to penetrate the lines. He repeatedly exposed 

himself to intense enemy fire in order to direct his troops effectively and personally 

reconnoitered enemy infested territory, completely disregarding his own safety. The heroic, 

inspiring leadership of Colonel Chappius, and his personal courage and supreme devotion to 

duty exemplify the highest traditions of the military forces of the United States and reflect 

great credit upon himself, the 101st Airborne Division, and the United States Army. 

Headquarters, Third U.S. Army, General Orders No. 14 (January 14, 1945) 

 

 

In Best is een tijdlang een judovereniging Colonel Chappius actief geweest.



Lt. Kolonel Robert G. Cole 

 

Beroemde mannen hebben in 1944 Best bevrijdt. Onder hen ook LTC Robert G. Cole die 

onder direct bevel van Iron Mike stond. Luitenant Kolonel Cole was het die na de landing in 

Normandië op 11 juni 1944 op voortreffelijke wijze bij Carentan met een bajonet aanval een 

gevestigde en veel sterkere Duitse positie wist op te rollen. In de TV serie ‘Band of Brothers’ 

werd deze aanval uitvoerig uitgebeeld. Deze bajonetaanval is na de oorlog een standaard 

onderdeel van de lessen op de Militaire scholen van Amerika geworden.  

 LTC Robert G. Cole- CMH 
 

Luitenant Robert G. Cole werd op 18 september bij gevechten om de brug bij Best in de 

Sonse bossen door een Duitse sluipschutter doodgeschoten. Zijn weduwe kreeg van Dwight 

D. Eisenhower persoonlijk de volgende condoleance: 

 



Luitenant Kolonel Cole was voorgedragen voor een Medal of Honor, maar sneuvelde voor hij 

deze bij leven kon krijgen. Hij kreeg daarom postuum de Congressional Medal of Honor 

toegekend. 

 

Bij de aan hem toegekende CMH hoort de tekst: 

For conspicuous gallantry and intrepidity in action at the risk of his life above and 

beyond the call of duty: 

Lt. Col. Cole was personally leading his battalion in forcing the last 4 bridges on the 

road to Carentan when his entire unit was suddenly pinned to the ground by intense 

and withering enemy rifle, machinegun, mortar, and artillery fire placed upon them 

from wellprepared and heavily fortified positions within 150 yards of the foremost 

elements. After the devastating and unceasing enemy fire had for over 1 hour 

prevented any move and inflicted numerous casualties, Lt. Col. Cole, observing this 

almost hopeless situation, courageously issued orders to assault the enemy positions 

with fixed bayonets. With utter disregard for his own safety and completely ignoring 

the enemy fire, he rose to his feet in front of his battalion and with drawn pistol 

shouted to his men to follow him in the assault. Catching up a fallen man's rifle and 

bayonet, he charged on and led the remnants of his battalion across the bulletswept 

open ground and into the enemy position. His heroic and valiant action in so inspiring 

his men resulted in the complete establishment of our bridgehead across the Douve 

River. The cool fearlessness, personal bravery, and outstanding leadership displayed 

by Lt. Col. Cole reflect great credit upon himself and are worthy of the highest praise 

in the military service. 

Rank and organization: Lieutenant Colonel, U.S. Army, 101st Airborne Division. 

Place and date: Near Carentan, France, 11 June 1944. Entered service at: San Antonio, 

Tex. Birth: Fort Sam Houston, Tex. G.O. No.: 79, 4 October 1944. 

 

A park at Fort Campbell is named for this division hero. 

 

 

In Best is lange tijd een wielervereniging Colonel Cole actief geweest. 



Generaal Taylor 

 

 
 

Bevelhebber van 101 Airborne divisie vanaf 14 maart 1944 en was daarmee de eerste 

generaal die deze divisie in gevechtshandelingen zou leiden. 

 

Het was zijn pech en misschien ook wel geluk dat twee van de meest glorieuze prestaties van 

de divisie zouden worden geleid door Generaal McAuliffe, die in feite ‘slechts’ de artillerie 

bevelhebber was. De operaties bij Carentan en Bastogne werden onder rechtstreeks bevel van 

McAuliffe uitgevoerd. 

 

De landingen bij Son, St. Oedenrode en Best op 17 september 1944 werden zeer goed 

uitgevoerd. In tegenstelling tot Normandië, waar de eenheden en de individuele soldaten 

elkaar na de landingen dagenlang kwijt waren, werden de troepen hier netjes en in formatie 

afgeleverd. 

Alle doelen voor de eerste dag werden gehaald, behalve de bruggen bij Best. Die werden niet 

op de eerste dag veroverd. 

 

De zwaarste aanval die de 101 te verwerken kreeg bij de landingen in deze omgeving, waren 

de Duitse tegenaanvallen rond Veghel. McAuliffe, die wel vaker net was waar de meeste actie 

te vinden was, bleek juist daar gestationeerd te zijn en hij werd door Taylor aangewezen om 

die Duitse aanvallen het hoofd te bieden. 

Na de acties in Oost Brabant werd de 101 naar een gebied rond Nijmegen gestuurd. 

In november werden ze daar afgelost en naar Noord Frankrijk (Mourmelon) gestuurd om bij 

te komen. Hun ‘geluk’ was het dat ze daarmee bij het Duitse ‘Ardennen offensief’ de enige 

gevechtseenheid waren die op tijd het zo belangrijke Bastogne konden bezetten. 

Generaal Taylor was op dat moment op verlof in Amerika waardoor Generaal McAuliffe 

samen met het 101 eeuwige roem kon vergaren in die stad. 

 

 
Hier het moment in maart 1945 waarop de 101 haar Distinguished Unit Citation kreeg. 

De “NUTS” reactie van McAuliffe op de overgave eis van de Duitsers had het dalende 

Amerikaanse vertrouwen een enorme boost gegeven en het waren misschien wel de 

belangrijkste vier letters die in heel de oorlog uitgesproken werden. 

 



Op 1 augustus 1945 werd het 101e afgelost en naar Frankrijk gestuurd voor de opleiding en 

training ten behoeve van de aanval op Japan. De atoombommen en daarop de snelle overgave 

van Japan kwamen er tussen. De 101 divisie werd op 30 november 1945 in Frankrijk 

ontbonden. 

Op dit moment is er weer een 101
e
 divisie. Ze is gestationeerd in Fort Campbell, Kentucky, 

USA. 

 

De 101e is na de Tweede Wereldoorlog weer geactiveerd en actief geweest in onder andere 

Vietnam, Irak en Afghanistan. 

 

Generaal Taylor werd na de ontbinding van het 101e superintendent van West Point, de 

belangrijkste officiers opleiding van Amerika. 

In 1953 werd hij naar de Korea oorlog gestuurd. 

Van 1955 tot 1959 was hij Army Chief of Staff, de hoogst mogelijke rang binnen het leger. 

Hij was de generaal die in 1957 1000 soldaten moest brengen naar Little Rock Arkansas om 

daar de integratie van blanke en zwarte leerlingen af te dwingen. 

Hij was een uitgesproken tegenstander van Eisenhower’s ‘New Look’ defensie strategie, die 

erg veel hing aan afhankelijkheid van kernwapens. Gezien de latere oorlogen heeft hij zijn 

gelijk op dat vlak historisch gezien wel gekregen. 

Robert Kennedy, de broer van president Kennedy, heeft één van zijn zoons genoemd naar 

Generaal Taylor. 

Onder president John Kennedy werd Taylor Joint Chief of Staff, de hoogst mogelijke rang 

voor een militair. 

Hij was het uiteindelijk die de eerste soldaten naar Vietnam stuurde. De enige die dat indertijd 

niet wilde doen, was president Kennedy. Uiteindelijk stemde die er ook mee in. 

De Joint Chiefs wilden er heen om te winnen, McNamara en de andere politici wilden er 

alleen heen om Zuid Vietnam steunen. De laatsten hebben uiteindelijk, met de discutabele 

steun van Taylor, het pleit gewonnen en aldus kon Amerika de oorlog in Vietnam nooit meer 

winnen. 

 

Generaal Taylor overleed in Washington D.C. op 19 april 1987. 

 

In Best is er enige tijd een wandelvereniging met zijn naam geweest.  



Joe Mann 

 

 
 

Een andere beroemde naam die aan Best is gekoppeld, is die van soldaat 1e klas Joe Mann. 

Hij maakte deel uit van H company dat ook onder bevel van Michaëlis stond en raakte op 18 

september bij gevechten om de verkeersbrug bij Best over het Wilhelminakanaal enkele keren 

gewond. Hij wilde pertinent bij zijn kameraden blijven omdat hij dan in de nacht hun wacht 

kon overnemen en liet zich gedurende en na de harde gevechten niet naar achteren afvoeren. 

Vanwege zijn verwondingen waren zijn beide armen verbonden en tegen zijn lichaam 

vestgezet, zodat hij ze niet kon bewegen. 

Toen op 19 september vlak naast hem een Duitse handgranaat in de loopgraaf viel, kon hij 

niets anders dan zijn lichaam er ruggelings op gooien en aldus het leven van zijn zes andere, 

al gewonde kameraden redden. Joe Mann kon nog net wat woorden zeggen (My back is gone) 

voor hij overleed. Voor zijn moedige daad kreeg hij postuum in 1945 het Congressional 

Medal of Honor.  

 

 
Uit “Stars and Stripes” 31 juli 1945 

 



Een gedenkteken staat nu vlakbij de plaats waar hij overleed. (Het gedenkteken is iets 

verplaatst vanwege de latere aanleg van de snelweg A2) 

 
Gedenksteen voor Joe Mann aan de Boslaan, in 1984 onthuld door zijn zuster. 

 

Op een bordje bij het monument staat: 

In de directe omgeving van de plaats waar Joe Mann op 19 september 1944 sneuvelde, werd 

in 1984 deze gedenksteen onthuld. 

De Amerikaanse parachutist Joe Mann was betrokken bij de verovering van de brug over het 

Wilhelminakanaal. 

Hij redde het leven van zijn kameraden, door de explosie van een granaat met zijn rug op te 

vangen. 

Voor deze daad kreeg hij postuum de hoogste Amerikaanse militaire onderscheiding: de 

"Medal of Honor". 

De gedenksteen is ontworpen door A. Jacobs en vervaardigd door de Koninklijke IBC te Best. 

 

Het gedenkmonument bij het Joe Mann Natuurtheater 

 
Het gedenkmonument bij het Joe Mann Natuurtheater paviljoen, dat in 1956 door de ouders van Joe Mann werd 

onthuld. 



Bij de CMH die Joe Mann kreeg hoort de tekst: 

For conspicuous gallantry and intrepidity in action at the risk of his life above and 

beyond the call of duty: 

He distinguished himself by conspicuous gallantry above and beyond the call of duty. 

On 18 September 1944, in the vicinity of Best., Holland, his platoon, attempting to 

seize the bridge across the Wilhelmina Canal, was surrounded and isolated by an 

enemy force greatly superior in personnel and firepower. Acting as lead scout, Pfc. 

Mann boldly crept to within rocket-launcher range of an enemy artillery position and, 

in the face of heavy enemy fire, destroyed an 88mm. gun and an ammunition dump. 

Completely disregarding the great danger involved, he remained in his exposed 

position, and, with his M-1 rifle, killed the enemy one by one until he was wounded 4 

times. Taken to a covered position, he insisted on returning to a forward position to 

stand guard during the night. On the following morning the enemy launched a 

concerted attack and advanced to within a few yards of the position, throwing hand 

grenades as they approached. One of these landed within a few feet of Pfc. Mann. 

Unable to raise his arms, which were bandaged to his body, he yelled "grenade" and 

threw his body over the grenade, and as it exploded, died. His outstanding gallantry 

above and beyond the call of duty and his magnificent conduct were an everlasting 

inspiration to his comrades for whom he gave his life. 

Rank and organization: Private First Class, U.S. Army, Company H, 502d Parachute 

Infantry, 101st Airborne Division. Place and date: Best, Holland, 18 September 1944. 

Entered service at: Seattle, Wash. Birth: Rearden, Wash. G.O. No.: 73, 30 August 

1945. 

A theater at Fort Campbell is named for this division hero. 

 



Screaming Eagle logo 

 

 

 
 

De beroemde ‘screaming eagle’ van 101 Airborne. Deze Screaming Eagle is ook onderdeel van het logo van de 

vereniging. 

‘The eagle is a tribute to 'Old Abe', the eagle mascot of the 8th Wisconsin Infantry Regiment, which fought under 

General Sherman in Georgia and later in Alabama, in the Civil War.’ 

 

 

 
 

U ziet hier hoe de Screaming Eagle ook is verwerkt in het logo van de vereniging. 



Legeropbouw 

 

Om een indruk te krijgen van waar de 101 onder viel en hoe de 101 Airborne er ten tijd van 

de bevrijding van Best uitzag en wie het bevel voerden: 

 

Supreme commander van de geallieerde Westerse strijdkrachten in Europa was Dwight D. 

Eisenhower. 

Onder hem ressorteerde de 21
st
 Army Groep onder bevel van Gen. Sir Bernard L. 

Montgomery 

Daaronder vervolgens de First Army onder bevel van Lt. Generaal Omar N. Bradley. 

Het Zevende korps van de First Army stond onder bevel van Maj. Generaal J. Lawton 

Collings. 

Onder zijn directe bevel viel de: 

 

101st U.S. Airborne Division "Screaming Eagles", onder bevel van Maj. Gen. Taylor 

              101st HQ Company 

              501st Para Infantry Regiment, Col. Johnson 

                 1st Battalion, Lt. Col. Kinnard 

                 2nd Battalion, Ballard 

                 3rd Battalion, Ewell 

              502nd Para Infantry Regiment, Col. Michaelis 

                 1st Battalion, Cassidy 

                 2nd Battalion, Chapman 

                 3rd Battalion, Cole 

              506th Para Infantry Regiment, Col. Sink 

                 1st Battalion, LaPrade 

                 2nd Battalion, Strayer 

                 3rd Battalion, Horton 

              327th Glider Infantry Regiment, Col. Harper 

                 1st Battalion, Sallee 

                 2nd Battalion, Rouzie 

                 3rd Battalion, Allen 

              Divisional Artillery, McAuliffe 

                 321st Glider Artillery Battalion, Carmichael 

                 907th Glider Field Artillery Battalion, Nelson 

                 377th Parachute Field Artillery Battalion, Elkins 

                 81st Airborne Artillery Antitank Battalion, Cox 

              326th Airborne Engineer Battalion, Pappas 

              326th Airborne Medical Company, Barfield 

              401st Glider Infantry Battalion, 1st Battalion 

              426th Airborne Quartermaster Company 

              Signal Company, Recon Platoon, Military Police Platoon 

 

 

 



De bovenstaande tekst is juni 2008 verzameld en opgesteld door Tom Lassing. 

Daarbij is gebruik gemaakt van de onderstaande Internet bronnen. Mocht u eigenaar zijn van één van de bronnen 

en het niet op prijs stellen dat we deze gebruikt hebben, dan verzoeken we u even contact met ons op te nemen. 

We zullen die gegevens dan van onze site verwijderen. 
 

 

Bronnen: 

http://www.101airborneww2.com 

http://www.best-online.nl  

http://www.cofoto.nl  

http://www.wingsofliberation.nl  

http://www.oorlogsmusea.nl  

http://www.campbell.army.mil/  

http://www.time.com  

http://www.usmilitariaforum.com 

http://www.history.army.mil  

http://www.vii-corps.org 

http://www.avgm.nl/ 

http://www.ww2-airborne.us  

 


