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Van de ene op de andere dag raakt Melba Weldon, uit Berrien County in de staat Georgia, 
eind 1988 in een roman verzeild. Melba is de halfzus van de Waalcrosser Jack Howard. 
“Bij de lokale krant was een brief binnengekomen van een Engelse dame die op zoek 
was naar haar vader, Jack Howard. Het spoor liep naar mij.” Die Engelse dame, ene Judy, 
schreef dat haar moeder Doreen in 1944 zwanger was geraakt van de Amerikaanse  
paratrooper Jack Howard. 

Door Dorine Steenbergen

Toen Jack sneuvelde  
was hiJ aansTaand vader 

Jack d. howard
 

Melba Weldon en zoon Steven, 
zus en neef van Jack Howard.

H
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’’Op zaterdag zette Jack krulspelden in 
de manen van Trouble, zijn oude paard, 
en reed dan naar het dorp. 

Omdat hij zelf militair is, raakt het project The Crossing bij Steven 
een extra gevoelige snaar. Dat vertelt hij als ik hem en zijn moeder 
opzoek in Georgia, in het voorjaar van 2013. “Ik ga er alles aan doen 
om bij de opening van de brug te zijn”, verzekert hij mij. “Ik wil daar 
staan in mijn uniform, als een eerbetoon aan oom Jack en alle ande-
ren die met hem sneuvelden bij de Waalcrossing.”

Pearl heeft helaas geen weet meer gehad van het Engelse avon-
tuur van haar oudste zoon. Zij overleed eind jaren tachtig. Maar 
Melba is ervan overtuigd dat haar moeder niet verbaasd zou zijn 
geweest. “Als boerin behoorde mama tot de pioniers van West-
Georgia. Lange tijd heeft ze de boerderij in haar eentje bestierd en 
door keihard werken is het haar gelukt deze af te betalen. Iedereen 
was het er over eens dat ze de farm op een geweldige manier heeft 
gerund. Ze zorgde voor oogsten die geld opbrachten, cash crop noe-
men we dat hier. Groente, mais, tabak. Er waren pecannoten, ze hield 
bijen voor de honing en pijnbomen leverden hout en hars op. Van de 
groenten konden ze zelf ook eten en dat was hun redding tijdens de 
Grote Depressie van de jaren dertig. Toen Jack groot was, hielp hij 
haar waar hij kon. Hij wist van aanpakken op de boerderij. Maar op 
zaterdagavond was hij vrij. Dan zette hij eerst krulspelden van zijn 
moeder in de manen van Trouble, zijn oude paard. Daarna reed hij  
naar het dorp om de meisjes het hoofd op hol te brengen.  
Ja, Jack was een knappe kerel.”

Tegenwoordig zouden we Jack een womanizer noemen. Dat hij 
populair was bij de meisjes spreekt ook uit de vele foto’s waarop hij 
een tikkeltje schalks in de camera kijkt. Het blijkt verder uit zijn adres-

Doreen met Judy. In haar omgeving wist niemand 
dat haar vader een Amerikaanse para was. 

H

Doreen met de inmiddels vol-
wassen Judy aan wie zij zou 
vertellen waar haar biologische 
vader vandaan kwam. 

H

 

 D
oreen had Judy verteld dat haar vader 
afkomstig was uit Berrien County en 
dat de naam van zijn woonplaats met 
een A begon. En dat de tragiek wilde 
dat Jack was omgekomen in de oorlog, 

somewhere in Holland. Doreen was destijds nog maar 
achttien jaar oud. Net als Jack zat zij in het leger. Toen 
zij ontdekte dat ze zwanger was, was Jack al weg uit 
Engeland en gedropt boven Nederland. Zodoende 
was hij onkundig van het feit dat hij vader zou worden 
toen hij sneuvelde bij de Waalcrossing.

Het nieuws sloeg bij Melba (1935) in als een bom. 
Al vele jaren deed zij als amateurgenealoge verwoed 
onderzoek naar de geschiedenis van Berrien County 
in het algemeen en die van haar familie in het bijzon-
der. “Ik ben gekomen tot 1794. De Howards kwamen 
uit Ierland of Engeland.” Ze was verrukt dat ze via 
Judy weer een puzzelstukje in handen krijgt van haar 
familiegeschiedenis. En ook over het feit dat wijlen 
haar halfbroer Jack in Engeland blijkbaar niet alleen 
een dochter heeft, maar ook een kleindochter, Tracey. 
“Een verhaal met alle ingrediënten voor een roman 
of een speelfilm”, zegt Melba glimlachend. “Maar dit 
overkwam mij in werkelijkheid.” Er groeide een warm 
contact tussen Jacks Engelse en Amerikaanse familie 
dat tot op heden duurt. Doreen is eind 2012 overleden. 

Jacks levensverhaal begint in datzelfde Berrien 
County, in Alapaha, niet ver van het dorp waar 
Melba thans woont. Daar, op het platteland van 
Georgia, bevalt de boerendochter Pearl Howard op 
26 december 1920 van een zoon. Zij is dan 22 jaar 
en de vader is onbekend. Zodoende krijgt Jack haar 
achternaam en die zal hij zijn hele leven houden. 
Ook als Pearl later trouwt met een man die al een 
heel stel kinderen heeft uit een eerder huwelijk. De 
jongste van de kinderen die Pearl met hem krijgt, 
is Melba. “Mama heeft haar leven lang niet willen 
vertellen wie de vader is van Jack”, vertelt Melba. 
Ook al was zij zelf te jong om haar halfbroer goed te 
hebben gekend, ze is apetrots op hem. Bewondering 
die zij heeft overgebracht op haar zoon, Steven 
Weldon, die net als zijn illustere oom in het leger 
zit - hij is captain in the navy. Het spreekt dat Melba 
en Steven hun geluk niet op kunnen met het voor-
nemen van De Gelderlander om de levens van de 48 
gesneuvelde Waalcrossers te reconstrueren. “Dat 
hij is gesneuveld tijdens operatie Market Garden 
wisten we. Maar de exacte toedracht was ons niet 
bekend. Ook zijn precieze sterfdatum hebben we 
nooit geweten. Nu pas horen we dat hij heeft deel-
genomen aan de Waalcrossing. Wie had dit kunnen 
dromen, zeventig jaar na zijn dood…”

H  Geboren op 26 december 1920 in Berrien County, 
Georgia. 

H  Maakte als sergeant deel uit van het  504e parachu-
tistenregiment van de 82e luchtlandingsdivisie. 

H  Jack woonde met zijn moeder aan Route 2, Alapaha, 
totdat hij het leger inging op 16 september 1942. 

H  Hij werd opgeleid in Camp Croft (South Carolina), Fort 
Benning (Georgia) en Fort Bragg (North Carolina). 

H  Over zijn signalement meldt zijn legerkaart het 
volgende: 1.75 m. lang, gewicht 80 kilo, bruin haar, 
bruine ogen en ‘een blozende uitstraling’. 

H  Jack sneuvelde daags na de Waaloversteek, op 21 
september in de omgeving van Lent-Visveld. 

H  Hij ligt begraven bij zijn familie in Nashville, Berrien 
County, Georgia. 

H  Jack Howard is onderscheiden met een Purple Heart. 

JACK D. HOWARD 
✽ 26-12-1920 ✝ 21-09-1944
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