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“Toen wij onze bevoorrading gedropt hadden om 
naar links te draaien en omhoog te klimmen zag 
ik onze groepsleider ( Capt. James K. Hunter) 
neerstorten . . . de plaatsvervangende leider bleef 
laag en wij keerden terug naar Het Kanaal op 
boomhoogte of lager . . . ik vloog soms onder 
dijkhoogte, klom net genoeg om niets te raken  
en dan direct weer naar beneden. [Ik zal] de 
fietser nooit vergeten die voor ons de dijk 
overstak, ons op het laatste moment zag,  
zich op de grond werpen.”

— Col. Haynes M. Baumgardner, 1995

Ter ere van mijn overleden oom, Col. Baum- 
gardner en ter 75ste herdenking van Operatie  
Market Garden en de bevrijding van zuidelijk 
Nederland, BEN IK OP ZOEK NAAR DE 
MAN OP DE FIETS OP DE DIJK.

Als u dit verhaal ooit heeft gehoord vanuit het 
perspectief van de man op de fiets op de dijk, 
neem aub contact op met mij:

Robert W. Baumgardner, Jr.
12911 Trailwood Rd., Austin, TX 78727 USA

TEL: 001-512-422-3747
E-MAIL: rbphotos@austin.rr.com

I L U S T R AT I E  D O O R  J O H N  W I L S O N

Kent U de man  
op de fiets op de dijk?



DE MISSIE 

Maandag, 18 september 1944, 
was de tweede dag van Operatie 
Market Garden. Die ochtend 
werden 41 bemanningsleden van 
de 491ste Bombardment Group, 
U.S. 8th Air Force bevolen om 
bevoorradingen voor geallieerde
lucht- en zweefvliegtuig troepen bij Eindhoven, 
Nederland te droppen. Zij vertrokken vanuit hun 
basis in North Pickenham, Engeland en staken op 
300 meter het Engels Kanaal over, daalden af tot 
80 meter op het doelwit, dropten bevoorradings-
bundels en keerden huiswaarts. Toen sloeg het 
noodlot toe. De leidende B-24 Liberator bommen-
werper, bestuurd door Capt. James K. Hunter, 
werd neergeschoten nabij Udenhout terwijl hij 
bezig was vlieghoogte te bereiken. De rest van zijn 
eskader daalde af en vloog weg uit Nederland 
“onder dijkhoogte.”

DE ROUTE

B-24 Liberator bommenwerpers benaderden het 
landingsterrein ( LT op kaart) ten noorden van 
Eindhoven vanuit het noordwesten om 16:00  
op ongeveer 80 meter hoogte, dropten hun be- 
voorradingsbundels, keerden links en terug langs 
dezelfde route (rode pijlen). Capt. Hunter’s toestel 
(foto) werd neergeschoten ten noordoosten van 
Udenhout. De man rijdend op zijn fiets op de dijk 
ontweek de laagvliegende B-24 rond 16:30 ergens 
tussen Udenhout en de Noordzeekust waar de 
bommenwerpers tot vlieghoogte stegen.

DE PILOOT

Lt. Haynes M. Baumgardner 
vloog zijn 25ste missie op 18 
september 1944. Zijn beman-
ning en hij voltooiden 35 
missies en keerden terug naar 
de Verenigde Staten in novem-
ber 1944. In 1972 ging hij met 

pensioen met de rang van kolonel na een carrière 
van 30 jaar in de luchtmacht van de Verenigde 
Staten. Het verhaal van de man op de fiets op de 
dijk is gebaseerd op zijn  plakboek en persoon- 
lijke correspondentie uit zijn oorlogstijd. 

voor meer informatie neem contact op met:
Robert W. Baumgardner, Jr.  
rbphotos@austin.rr.com

“Verder landinwaarts werden  we 
door veel machinegeweer plus 

20mm beschoten. De jongens op 
300 feet hoogte en opwaarts werden 
onder vuur genomen door afweerge-

schut, pech voor hen, ook . . .”

Brief van Lt. Baumgardner aan zijn 
broer, gedateerd 22 september 1944

* Route gemarkeerd door rode pijlen is een schatting.
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