
bemanningen van de tanks slagen er wonder 

boven wonder in heelhuids uit hun voertuigen 

te komen.

Hackston stuurt de mannen te voet naar 

het hoofdkwartier; hij en Quinlan blijven bij 

de beschadigde voertuigen om ze te bewaken. 

Ondertussen gaat Tom Geddes op weg om een 

bergingstank te halen. 

Ze moeten opschieten. Het is al drie uur en 

om half vijf valt de schemering in; daarna is 

bergen geen optie meer.

Als de bergingstank achterstevoren de 

Maasstraat afrijdt, op weg naar de beschadigde 

tanks, ervaart Geddes dat de Duitsers de ber

ging koste wat het kost willen voorkomen. Er 

wordt hevig geschoten. Quinlan zoekt dekking 

en beschiet met zijn mitrailleur het nest aan de 

overkant. Ondertussen proberen de bergers een 

van de beschadigde tanks aan te koppelen.  Dan 

is Quinlan door zijn munitie heen en gefrus

treerd slingert hij het wapen weg. 

De berging mislukt. Er zit niets anders op dan 

het de volgende dag nog eens te proberen. Hij 

geeft een dozijn mannen de opdracht Hackston 

en Quinlan tijdens de nacht bij te staan. 

Daar krijgt hij spijt van, zal hij later verklaren.

Als het donker wordt, steken de Duitsers over. 

Er ontstaat een vuurgevecht en twee Britse sol

daten worden ernstig gewond. Hackston besluit 

dat de situatie onhoudbaar wordt. In het  donker 

slagen de mannen er in om weg te komen. 

Quinlan draagt zelf een van zijn gewonde ka

meraden. Als de vermoeide troep aankomt bij 

café Groothusen, blijken de twee gewonden te 

zijn overleden.

De volgende ochtend lossen de Duitsers het 

probleem op door de twee tanks aan gruzele

menten te schieten.

De twee gesneuvelde soldaten krijgen een 

veldgraf bij het spoor bij Groothusen. Het 

zijn George Thomas Courtney (28) en George 

William Bond (leeftijd onbekend). In 1947 

worden ze herbegraven op het militair kerkhof 

in Mook. Sergeant Quinlan wordt vanwege zijn 

heldhaftig optreden beloond met de Military 

Medal.

Tanks in de
knel op de 
Maasstraat 
 
Ondoordachte actie leidt 
tot dood soldaten

We gaan de Duitsers even een lesje leren. 
Denken die nu echt dat ze midden op de dag, 
in het zicht van de vijand, ongestoord aan 
hun loopgraven kunnen werken? Een Engelse 
actie in de Beugense weilanden loopt fout af.

et is vlak na het middaguur op 26 oktober 

1944 als verkenners van het 2nd Cavalry 

Household Regiment Duitse militairen 

aan het werk zien aan de overkant van 

de Maas, ter hoogte van Beugen. Ze zijn 

 vermoedelijk de verdedigingslinie aan het 

versterken. Nogal brutaal, vinden de Britten, 

om zo open en bloot aan het werk te zijn in het 

zicht van de vijand. Ze vinden het een uitge

lezen kans om de vijand een lesje te leren. Tanks 

van het 91st Anti Tank Regiment, dat bij café 

Groothusen aan het spoor gelegerd is, worden 

op pad gestuurd. Ook majoor Tom Geddes, die 

later verslag van de gebeurtenis zal doen, is van 

de partij.

Via de Maasstraat bereiken ze de Maas en 

daar openen ze het vuur. De actie is succesvol, 

de Duitsers maken dat ze wegkomen.

Als de tanks willen keren, gaat het mis. De 

Crusadertank van luitenant Hackston en de 

M10 van sergeant Joseph Quinlan rijden in de 

berm op een mijn en raken beschadigd. Ze kun

nen niet meer voor of achteruit.

Nu staan de tanks als schietschijven in het 

landschap. Vrijwel direct wordt vanuit een 

mitrailleurnest vanaf de overkant, dat blijk

baar niet vernietigd is, het vuur geopend. De 
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Elke militaire eenheid had een staflid 
die een oorlogsdagboek of legerjournaal 
bijhield. De ene administrateur hield 
het bij korte opmerkingen, een ander 
maakte uitgebreidere verslagen. Hier-

boven de zeer summiere rapporten van 26 
en 27 oktober, waarin de militaire actie van 
het 146th bataljon van het 91st Anti Tank 
Regiment aan de Maasstraat in Beugen zeer 
summier worden besproken. 


