
Het verhaal van John Steele

John Steele voor de kerk tijdens 
een bezoek aan Sainte-Mère-Eglise.

John Steele voor de kerk tijdens 
een bezoek aan Sainte-Mère-Eglise.



Meer informatie
Airborne Museum (Ste-Mère-Eglise) 0033 (0)2 33 41 41 35 - www.airborne-museum.org 

Open sky Museum (circuit van 50 km met een visigids/gps - Fr of GB) informatie aan het Bureau van de verkeersbureaus en Ste-Mère-Eglise 

Le circuit historique de la ville op verzoek aan het verkeersbureaus en Ste-Mère-Eglise

Als u meer wil weten over de Amerikaanse parachutist die het symbool werd van 
Sainte-Mère-Eglise tijdens D-Day, lees dan dit verhaal.

John Steele is geboren in Métropolis, in de 
staat Illinois (V.S) op 29 november 1912. Aan de 
vooravond van de Tweede Wereldoorlog, meldde 
hij zich vrijwilllig, als parachutist, bij de geallieerde 
troepen. Ingedeeld bij de 82e Airborne Division, 
F Company, 505th Parachute Regiment, ging hij in 
mei 1943 naar Noord-Afrika.

Een paar weken later, sprongen eenheden van 
het 505th, in de nacht van 9 juli 1943, aan 
land op Sicilie. John brak daarbij zijn linkerbeen 
en werd gerepatrieerd naar een ziekenhuis in 
Noord-Afrika. Eens teruggekomen in Italie in 
september 1943, nam hij deel aan de gevechten 
van Salerna in Napels om daarna overgeplaatst te 
worden naar Groot-Britannië in november 1943. 

In de nacht van 5 op 6 juni 1944, tijdens de 
invasie van Amerikaanse troepen rond Sainte-
Mère-Eglise, verwondde John zich aan zijn been 
door een granaatscherf. Hij had zijn parachute 
niet meer onder controle en landde uiteindelijk 
op de kerktoren rond 01.00 u,‘s ochtends.  John 
bungelde heen en weer en probeerde zich 
van zijn parachute te bevrijden terwijl hevige 
gevechten plaatsvonden rond de kerk. Hij hing 
twee uur aan de kerktoren en werd door de 
Duitsers, die de toren bewaakten, losgemaakt. 
Hij werd gevangen genomen en ontsnapte 
kort daarna.

In september 1944 werd hij gedropt bij 
Nijmegen in Nederland en nam hij deel aan de 
bevrijding van de stad en aan het veilig maken 
van deze zone.

In december 1944 vocht John in het 
Ardennenoffensief in België..

In april 1945 kwam hij aan in het gebied 
rond Frankfurt (Duitsland). Hij nam deel aan 
verschillende operaties om de Elbe over te 
steken en beëindigde in deze zone de Tweede 
Wereldoorlog. Hij werd toegewezen aan de 
17e Airborne Division en ging naar Marseille om 
daar de boot te nemen naar de Verenigde Staten. 
en terug een normaal leven op te bouwen vanaf 
september 1945.

Vervolgens keerde John Steele verschillende 
keren terug naar Sainte-Mère-Eglise voor 
herdenkingsplechtigheden van 1944. Hij overleed 
aan keelkanker, de 16 de mei 1969, op 57 jarige 
leeftijd, in zijn woonplaats in Noord-Carolina. 
Hij sprak de wens uit om in Sainte-Mère-Eglise 
begraven te worden, maar dat is helaas nooit 
gebeurd.

Deze actie in Sainte-Mère-Eglise wordt verteld in 
de fi lm ”the longest day”. La
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Deze brochure is verkrijgbaar bij het vvv-kantoor
 
www.ot-baieducotentin.fr


