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Guy de Montflaur, Een groet aan Commando
Kieffer
Terwijl de grijze dageraad zich verspreidde over de kust
van Normandië op 6 juni 1944, onthulde de legioenen
van geallieerde schepen om de D-Day invasie te
beginnen, een 25-jarige Franse aristocraat-gedraaidcommando genaamd Graaf Guy de Montlaur kreeg te
horen dat zijn team een van de allereerste zou zijn die
het strand op zou spetteren. Hun missie was om een
casino aan zee te nemen met een Duitse bolwerk.
De jonge graaf, zijn groene baret trok laag over één
oog, antwoordde zijn commandant dat het casino
aanvallen een plezier zou zijn. Ik heb daar meerdere
fortuinen verloren."
Tegen het einde van de strijd stonden slechts 40 van
de 177 Franse Kieffer Commando ' s die op het strand landden nog overeind. Commando Kieffer was
de gangbare naam die werd gegeven aan het 1 ste Bataljon Marine Commando Fusiliers. Montlaur
overleefde het en werd uiteindelijk een held van de Franse bevrijding. (Excerpt uit artikel NY Times, juni
2019).
In november 1944 nam hij deel aan de geallieerde landingen van Flushing op het eiland Walcheren in
Nederland waar hij gewond raakte toen zijn schuit werd geraakt door een Duitse schelp. De operatie
werd geleid tegen een vijand die tien keer groter is dan de geallieerden, en was een totaal succes. Het
opende de Schelderivier voor de geallieerde troepen en gaf hen toegang tot de haven van Antwerpen
en Noord-Duitsland, de weg naar Berlijn opende en leidde tot het einde van de oorlog. Op 25-jarige
leeftijd had hij zeven citaten ontvangen voor moed in de strijd (′′ Croix de Guerre ′′) en het Franse
Légion d ' Honneur.
Na de oorlog emigreerden Guy en zijn vrouw naar de Verenigde Staten waar hij kunst studeerde. Na
een periode van 2 jaar keerde hij terug naar Fontainebleau, een district van Parijs. In de volgende fase
van zijn carrière onthulde hij zijn militaire herinneringen op doek, een zeer gerespecteerd kunstenaar in
het Abstract Expressionisten Era. Zijn artistieke werken drukken het enorme verlies van de geallieerde
overwinning uit. Veel van zijn werken richtten zich op zijn eigen ervaring met Battlefield trauma. Guy de
Montlaur overleed op 10 augustus 1977 op 58.-jarige leeftijd. Lest We Forget.
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