
De digitale nieuwsbrief van de 
Groesbeek Airborne Vrienden

Hartbrekers en hoofdbrekens: 
kinderen en oorlog

Sinds een maand ben ik werkzaam als vrijwilliger bij de opvang van 

hoofdzakelijk moeders en kinderen, gevlucht uit het oorlogsgebied 

in Oekraïne. Met mijn beroepsachtergrond heb ik als eerste 

aanspreekpunt contact met moeder en kind(eren) met fysieke 

of mentale medische problematiek. Ervaring leert dat vooral de 

kinderen het moeilijk hebben met relativeren en verwerken wat er 

op dit moment gebeurt in hun thuisland. Met veel aandacht voor 

activiteiten en inzet van vrijwilligers via de gemeente Berg en Dal 

zien we wel dat het steeds beter gaat en dat de vluchtelingen zich 

steeds meer ‘thuis’ voelen. Maar de soms angstige en vragende blik 

van met name kinderen beroert mij nog steeds... gelukkig maar.

‘Kinderen  en oorlog’ zijn op dit moment weer actueel voor de 

Groesbeek Airborne Vrienden in aanloop naar de traditionele 

Klösdag, die in mei 2022 weer gaat plaatsvinden. In een eerste

overleg met vertegenwoordigers van scholen uit Berg en Dal en  

verschillende vrijwilligers van de Groesbeek Airborne Vrienden 

werd duidelijk de wens uitgesproken om op een verantwoorde en 

begrijpelijke wijze de actualiteit van dit moment in de Oekraïne 

waar mogelijk te integreren in de Klösdag. Aspecten zoals evacuatie, 

vluchten, onzekerheid, angst, toekomstbeeld, terugkeer naar 

Oekraïne en andere paralellen met de jaren 44-45 in Groesbeek, 

zullen mogelijk belicht worden. Vooralsnog geen eenvoudige opgave 

voor de organisatie van de Klösdag, maar met het enthousiasme van 

de vele vrijwilligers gaat dit zeker lukken.

Daar ben ik van overtuigd.

Herman Wijnhoven, voorzitter Groesbeek Airborne Vrienden
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April 2022

Gewaardeerd

(zie pagina 4)

“De sprekers maakte 

indruk door hun grote 

betrokkenheid. Op de 

begraafplaats besef je 

dat de donkere kant ook 

aanwezig is in het leven.

Stil worden, essentie 

van vrijheid onder ogen 

komen én de toewijding 

van mensen aan het 

in standhouden van 

herinneringen en verhalen.

Zijn verhaal, ondersteund 

door zijn broer zette ons 

weer even terug in hoe 

kortgeleden we hier met 

zulke dingen bezig waren: 

al hebben we het zelf niet 

meegemaakt, bijna ieder 

van ons heeft er op een of 

andere manier nog last van, 

of van gehad.”
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Een bericht van 
de familie van de 
bekendste Glider Pilot 
in Groesbeek

Anderhalve maand geleden ontvingen wij 

een alleraardigst emailbericht van een 

zekere Patricia uit Amerika. Zoals velen 

van ons was ook zij begonnen aan een 

stamboomonderzoek, in haar geval van de 

familie Mudd. Hierbij stuitte zij op de naam 

Dana T. Mudd.

Patricia vervolgt haar verhaal met de opmerking 

dat ze wist ergens nog een oom te hebben, 

waarover binnen de familie niet of nauwelijks 

werd gepraat. “Ja, mijn moeder memoreerde hem 

wel eens, omgekomen tijdens de oorlog toen zijn 

vliegtuig boven Duitsland werd afgeschoten.” 

Blijkbaar wist de familie niet meer dan dat, aldus 

Patricia. “Dana was de tweede uit een gezin van 

vier kinderen, met een ouder en jonger broertje 

en een nog jonger zusje genaamd Patty. Zij heeft 

haar leven lang pogingen gedaan meer te weten 

te komen over de dood van haar broer. Volgens 

haar dochter Gail, tevergeefs. Gail vertelde me 

onlangs dat ik in een maand meer over Dana te 

weten ben gekomen dan haar moeder gedurende 

haar leven.”

Patricia die dus zelf op onderzoek uitging klopte 

o.a. aan bij Michel Janssen, voormalig webmaster 

bij de Heemkundekring Groesbeek. Zo kwam 

Patricia er al snel achter dat Dana een Glider 

Pilot was die zijn glider op 17 september 1944 

op Klein Amerika aan de grond zette. En dat 

hij kort daarna in het centrum van Groesbeek 

werd gefotografeerd door Jaap Beijnes, zoon van 

huisarts Beijnes aan de Ottenhofstraat. Blijkbaar 

klikte het zo goed tussen die twee dat Dana op 

een gegeven moment Jaap meenam naar zijn 

Glider op Klein Amerika. Daar nam Jaap nog 

enkele foto’s van Dana in en bij zijn Glider.

Daar bleef het echter niet bij. In een bewaard 

adressenboekje van Jaap vol met namen van 

soldaten van de 82nd Airborne Division prijkt op 

de eerste pagina de naam van Dana. Een boekje 

dat de moeite waard is voor nader onderzoek 

aangezien Jaap bij menig naam een aantekening 

maakte, zoals bijvoorbeeld “soldaat bij garage”. 

Het lijkt erop dat hij van elke persoon die hij op 

de gevoelige plaat vastlegde meteen naam en 

adres vroeg.

De aantekening van Jaap Beijnes met gegevens van Dana 
T. Mudd

Jaap Beijnes uit Groesbeek, die een serie foto’s maakt van 
de bevrijding van Groesbeek, waaronder verschillende met 
daarop Dana T. Mudd.
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Terug naar september 1944. Enkele dagen na 

zijn landing in Groesbeek gaat Dana met andere 

glider pilots op weg naar Brussel om vanaf daar 

weer teruggevlogen te worden naar Engeland. 

Het is 21 september als de groep nabij Uden in 

gevecht raken met Duitse troepen. Dana sneuvelt 

en wordt op 17 november 1944 als onbekende 

soldaat begraven op de Britse militaire 

begraafplaats Uden. Hetzelfde kerkhof overigens 

waar de acht bemanningsleden van de op de Sint 

Jansberg neergestorte Halifax bommenwerper 

begraven liggen. 

Pas in april 1946 worden Dana’s resten 

overgebracht naar de Amerikaanse begraafplaats 

Neuville-en-Condroz bij Luik. Nadat de 

identificatie heeft plaatsgevonden krijgt Dana 

daar zijn laatste rustplaats.

Aandacht voor de 
Glider

Negatief en positief was de iconische Replica 

Glider op Klein Amerika in het nieuws.

Negatief helaas, omdat begin deze maand aan 

dit iconische monument diverse vernielingen 

zijn verricht. Diverse bouten waren losgedraaid, 

diverse panelen waren verwijderd en sommige 

onderdelen vernield of verbogen. Aangezien hier 

toch gereedschap voor nodig is geweest, lijkt 

een ‘spontane actie’ onwaarschijnlijk. Dat maakt 

deze vernieling eigenlijk nog wranger: waarom 

wordt een monument ogenschijnlijk doelbewust 

beschadigd? Het maakt ons boos en vol onbegrip. 

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om de 

schade weer te herstellen, zodat de glider zijn 

‘taak’ weer in goede staat kan uitvoeren.

Positief gelukkig, omdat het nog steeds een 

‘eye catcher’ is die de aandacht blijft trekken 

en daarmee elke keer weer bijdraagt aan ons 

historisch besef. Een voorbeeld daarvan is de TET, 

de Trans Euro Trail. Een motorroute van dik 38.000 

kilometer door dertig landen, over bospaden, 

single tracks en gravelwegen. Het Nederlandse 

deel van de route brengt je namelijk ook langs 

deze glider. Zo komen ook de motorliefhebbers 

via deze route in aanraking met dit stukje 

geschiedenis, dat ze meenemen in het vervolg 

van hun reis.

Dana T. Mudd in 1942, Flight Officer - United States Army 
Air Corps (August 21, 1920 - September 21st, 1944)

De Trans Euro Trail voert motorrijders langs de glider
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Klösdag 2022

Na een onderbreking van twee jaar staan 

90 leerlingen van vier scholen in Groesbeek 

te popelen om in de 12e editie van de WO2-

Klösdag te participeren. Een betekenisvolle 

educatieve dag over de oorlog in Groesbeek 

met lezingen over (eu)regionale onderwerpen 

van wereldwijde betekenis. 

Niet voor niets staat die dag de Amerikaanse 

82nd Airborne Division in de schijnwerpers, 

waarvan 5.000 manschappen in februari dit jaar, 

kort voor de Russische aanval op Oekraïne, als 

interventiemacht in Polen werden gestationeerd. 

Hetzelfde aantal manschappen van een toen 

jonge eenheid sprong op 17 september 1944 boven 

Groesbeek af. Tijdens de “Parachute Clinic” en de 

vier kilometer lange wandeling langs bijzondere 

objecten zal meer over deze eenheid verteld 

worden. Er gaan meer paralellen met Oekraïne 

getrokken worden. Zo wordt er een lezing 

gegeven over het afschieten van Duitse V-1 en V-2 

raketten vanuit het bezette deel van Nederland 

op o.a. Antwerpen en Londen.  Zo’n 1725 kilometer 

oostwaarts vliegen nu Russische raketten door de 

lucht richting Oekraïense steden.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) 

zal komen vertellen over de vele explosieven die 

77 jaar geleden zijn achtergebleven in Groesbeek 

En dan te bedenken dat de EOD nog vrijwel 

wekelijks in Groesbeek te vinden is, als er weer 

eens een niet geëxplodeerde bom uit de oorlog is 

gevonden.   

Gerrie Franken geeft - hier in september 2021 - een 
rondeleiding op de erebegraafplaats in Mook

Gewaardeerde gids

Gerrie Franken neemt, met ondersteuning van zijn 

broer Laurens, groepen wandelaars mee over de 

Gemenebest Begraafplaats Mook en verteld over 

de aanleg van de begraafplaats, maar ook een 

zeer persoonlijk verhaal over een gesneuvelde 

soldaat, waarvan het veldgraf lange tijd door 

zijn vader is verzorgd. Een verhaal dat veel 

deelnemers als erg waardevol ervaren.

   

Impressies van een voorgaande edite van de Klösdag. Na twee jaar pauze hopen we weer een mooie dag neer te zetten.



Groesbeek in beeld

Verborgen Verleden
In het programma ‘Verborgen Verleden’ gaan 

bekende Nederlanders op zoek naar hun 

familiegeschiedenis. De aflevering met Huub 

Stapel bracht hem naar Groesbeek. Daar was 

zijn vader, Joop Stapel, tijdens de mobilisatie 

gestationeerd ten behoeve van de grensbewaking. 

Joop Stapel was ingekwartierd bij de familie 

Kersten, uitbaters van café De Amstelbron in de 

Ottenhofstraat, en krijgt daar een relatie met 

een van de dochters. Via de vader, kastelein 

Kersten, kwam hij waarschijnlijk in contact 

met het Verdinaso. Dat staat voor Verbond van 

Dietsche Nationaal Solidaristen. Het was een 

autoritaire, met het fascisme verwante politieke 

beweging. Deze beweging was vooral in Belgie 

en beperkt in Nederland actief. In Groesbeek 

kende het Verdinaso echter in verhouding 

een grote aanhang. De oorzaak hiervan is te 

vinden in de persoon van Ernst Voorhoeve, die 

zich vanaf begin jaren ‘30 inzet voor de arme 

onderklasse in Groesbeek en zelf aanhanger 

werd van het Verdinaso. In café De Amstelbron 

vonden regelmatig Verdinaso-bijeenkomsten van 

Voorhoeve plaats.

Soldaat Stapel wordt bij de Duitse inval op 10 mei 

bij Groesbeek gevangen genomen en voor enige 

tijd vastgezet als krijgsgevangene. Na vrijlating 

wordt hij lid van de NSB, mogelijk onder invloed 

van het opgaan van de Nederlandse tak van het 

Verdinaso, onder leiding van Ernst Voorhoeve, in 

de NSB. In de uitzending blijkt overigens verder 

dat Joop Stapel tot inkeer komt en de NSB in 1941 

verlaat. In de verdere oorlogsjaren heeft hij zelfs 

nog bijgedragen aan het verzet.

De desbetreffende uitzending van 26 februari 

(seizoen 25, aflevering 2) is alleen nog terug te 

zien via een betaald abonnement van NPO Plus 

(npostart.nl).

Dwars door de Lage Landen
In het programma ‘Dwars door de Lage Landen’ 

loopt de Belg Arnout Hauben van Oostende tot 

Limburg en eenmaal in Nederland volgt hij het 

Pieterpad, dat vanuit Maastricht door het oosten 

van Nederland naar Pieterburen gaat. Tijdens de 

negenhonderd kilometer lange tocht gaat Arnout 

op zoek naar de verhalen die de streken kleur 

hebben gegeven. In aflevering 6 wandelen Arnout 

en zijn vrienden langs de replica glider op Klein 

Amerika. Daar ontmoeten ze Nelly Kerkhoff, die 

de gevechten van Operatie Market Garden van 

dichtbij meemaakte. De ontmoeting met Nelly 

Kerkhoff is te zien in aflevering 6 van deze serie 

op dinsdag 26 april om 20:25 uur op NPO2.
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Twee beelden uit de uitzending ‘Verborgen Verleden’ 
met Huub Stapel. Boven bezoekt hij het pand van het 
voormalige cafe De Amstelbron. Onder de kaart van 
Groesbeek en omgeving met de opmars van de Duitse 
troepen op 10 mei 1940.
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Terugblik

Leisner en Brandsma
Met trots presenteerde de werkgroep Karl 

Leisner-Titus Brandsma maandag 7 februari 

de brochure “Karl Leisner en Titus Brandsma 

eindelijk samen verenigd”. In de brochure wordt 

de vraag beantwoord of Karl Leisner en Titus 

Brandsma elkaar tijdens de oorlog hebben 

ontmoet in het concentratiekamp Dachau. 

Het lag in de bedoeling om deze brochure 

tijdens een internationaal symposium in de 

Karl-Leisner-Mariëndaalkapel te Groesbeek én 

het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen, te 

presenteren. Door de coronapandemie moesten 

de geplande data steeds worden verschoven. Het 

symposium zal in 2022 best een keer komen, maar 

de werkgroep wilde niet tot aan dat moment 

de zeer interessante en actuele brochure op de 

plank laten liggen.  Zondag 15 mei wordt Titus 

Brandsma in Rome heilig verklaard. De brochure 

kent 45 pagina’s en is online te downloaden via 

de website www.titusbrandsmamemorial.nl.

Herdenking Operatie Veritable
Een dag na de presentatie van de brochure 

volgde de jaarlijkse herdenking Operatie 

Veritable op de Canadese Erebegraafplaats aan 

de Zevenheuvelenweg. Dit jaar was ‘de polder 

in’ als thema gekozen omdat er die middag 

ook een nieuw historisch informatiepaneel 

aan de Kaliwaal bij Kekerdom onthuld ging 

worden. Leerlingen van basisschool Op 

De Heuvel (Groesbeek) en Sint Laurentius 

(Kekerdom) hadden een bijzondere bijdrage aan 

het programma. Een programma dat goed in 

de smaak viel bij de Canadese Ambassadrice 

en haar militair-attaché, alsmede de vele 

andere aanwezigen. Vitaal Kekerdom en de 

Groesbeek Airborne Vrienden die gezamenlijk het 

programma hadden voorbereid mogen terugkijken 

op twee geslaagde evenementen.

In de voetsporen van de 82nd Airborne
Op een kille maar zonnige zaterdag 12 februari 

liepen een kleine 40 deelnemers de tweede 

alternatieve “In the Footsteps of the 82nd 

Airborne Division” wandeltocht.  De jaarlijkse “In 

the Footsteps” die gelopen wordt in de Ardennen 

ging voor het tweede jaar op rij niet door 

vanwege de coronapandemie. De door Henk van 

Lin (Overasselt) uitgezette en 17 kilometer lange 

wandeling voerde door de uiterwaarden en over 

de landerijen rond Overasselt en Nederasselt. 

Onderweg passeerde het gezelschap talrijke 

monumenten en bijzondere plekken waarover 

Henk af en toe meer vertelde. Namens de 

gemeente Heumen wandelden Burgemeester 

Minses en wethouder Waas mee. De organisatie 

was in handen van het Bevrijdingscomité 

Overasselt/Nederasselt en de Groesbeek Airborne 

Vrienden.
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Presentatie ‘Munitions Ausgabe Stellung’
In 2018 verzorgde de Groesbeek Airborne Vrienden 

voor basisschoolleerlingen uit Groesbeek en 

Mook een lezing over het zogenaamde Duitse 

Bommenbos uit de Tweede Wereldoorlog. 

De interesse in het officieel geheten Feld-

Luftmunitionslager 15/VI genoemde complex, 

is in de vier jaren daarna binnen Groesbeek 

Airborne Vrienden flink toegenomen. Dit kreeg de 

afgelopen maanden een boost nadat via Gerrie 

Driessen een levendig contact is ontstaan met 

Paul Faes uit Tilburg. Paul is sinds drie jaren bezig 

de MASt bij Loon op Zand in kaart te brengen. 

MASt staat voor “Munitions Ausgabe Stellung”, 

oftewel een soortgelijk complex, maar wat 

groter, als er tussen Groesbeek en Mook heeft 

gelegen. Paul werkt daarbij nauw samen met 

Natuurbehoud, archeologen en de gemeente. 

Voor een betere visualisering van het complex 

schreef hij een computerprogramma waarmee hij 

3D-presentaties kan maken. Dit en de methodiek 

van zijn onderzoek presenteerde Paul zaterdag 

19 maart in de Wolfsberg, aan belangstellenden 

van  de Groesbeek Airborne Vrienden en de 

Werkgroep Mileubeheer Groesbeek. Daar kwamen 

interessante details aan het licht die gaan helpen 

toenmalige constructies in het Bommenbos 

makkelijker te herkennen en in kaart te brengen. 

Try-out belevingsroute voor de jeugd
Groep 7 van Kindcentrum Op de Horst deed 

dinsdag 22 maart mee aan de tweede try-out van 

belevingsroute ‘Vrijheid is niet vanzelfsprekend’. 

Onder begeleiding van Theo Giesbers werden  

diverse plekken in en rond het centrum van 

Groesbeek bezocht, die allemaal verbonden zijn 

met een bijzonder verhaal: persoonlijke verhalen 

van burgers die door het noodlot of een verkeerde 

keuze in hun dagelijkse doen en laten, werden 

beperkt. De route is in twee uur af te leggen en 

komt als katern beschikbaar voor de basisscholen 

in de gemeente Berg en Dal.

In de voetsporen van de 82nd Airborne: Burgemeester 
Joerie Minses van Heumen (rechts) ontvangt uit handen 
van Henk van Lin het certificaat van deelname.

Theo Giesbers neemt de kinderen terug in de tijd, hier bij 
Villa Vogelsangh aan de Zevenheuvelenweg in Groesbeek. 
De plek waar in de oorlogsjaren door Petronella Dozy een 
oorlogsdagboek is geschreven.
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In Memoriam

Vrijdag 15 april is op 88-jarige leeftijd Willy 

Thuring overleden, de laatst nog in leven 

zijnde zus van erevoorzitter pastor Thuring. 

We kwamen Willy regelmatig tegen op de 

pastorie Breedeweg. Ook haakte ze regelmatig 

aan bij de Monumententocht van 17 september. 

Nadat de pastor in 2011 ziek werd, bracht hij de 

laatste fase van zijn leven door bij Dory Stoffelen 

aan de Mozartstraat te Groesbeek. Willy kwam 

voor langere perioden naar Groesbeek om Dory 

bij de verzorging van de pastor te assisteren. Een 

betekenisvolle drie-eenheid van rust, geloof en 

behulpzaamheid die ruim een jaar mocht duren. 

Het is vooral in die tijd geweest dat we Willy 

beter leerde kennen. Een gedistingeerde en 

uiterst hartelijke vrouw die opmerkelijk genoeg 

veel meer met het Airborne gebeuren ophad dan 

we tot dan toe dachten. Ook na het overlijden van 

de pastor op 12 juli 2012 verbleef Willy regelmatig 

op de Mozartstraat. De Groesbeek Airborne 

Vrienden brachten haar en Dory regelmatig een 

bezoek. Er braken tijden aan dat de Groesbeek 

Airborne Vrienden nog meer van zich liet horen 

en daar wilde Willy alles van weten. Ze genoot 

daar zichtbaar van en was een goede luisteraar 

en een bedachtzame spreekster. Soms belde 

ze ons met de mededeling dat ze nog wat 

spullen van de pastor had gevonden die voor de 

Groesbeek Airborne Vrienden best interessant 

konden zijn. Dat was vaak ook zo, maar meer nog 

was dit een mooie aanleiding elkaar weer eens te 

treffen.

Willy zei het nooit met zoveel woorden, maar 

het betekende veel voor haar, sinds september 

2012, vaak in gezelschap van Dory, de pastor 

te vertegenwoordigen bij de door Groesbeek 

Airborne Vrienden georganiseerde herdenkingen. 

Ze was prettig gezelschap voor de andere gasten 

en praatte dan ook met iedereen. Één verhaal 

van Willy zal ons altijd bijblijven. Ze zag op 

jonge leeftijd vanaf het dak van haar ouderlijk 

huis in Raamsdonkveer op 17 en 18 september 

1944 honderden transportvliegtuigen overkomen, 

richting Groesbeek natuurlijk. En toen ze eens 

goed keek, vertelde ze altijd glunderend, “zag ik 

dat er touwtjes tussen de vliegtuigen hingen...

touwtjes!!”. Dat waren de zweefvliegtuigen 

die voortgetrokken werden richting de 

landingszones.” 

Het touwtje met Wil is nu verbroken, geknapt, 

maar de band met haar zal altijd blijven. 
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Onthulling 
Lambrechtsen Bridge

Op woensdag 11 mei worden de monumenten 

Lambrechtsen Bridge onthuld. Geheel in stijl 

en door niemand minder dan de 102-jarige 

Majoor Edwin Hunt MVO en nabestaanden van 

Constant Lambrechtsen.

Twee boven de oevers van Oeffelt en Gennep 

zwevende Bailey segmenten vormen straks het 

eerbetoon voor de 1222 meter (1126 ton zware) 

drijvende Baileybrug die de Engelse sapper 

Major Edwin Hunt MVO (1920) en de Nederlandse 

reserve luitenant ir. Constant Lambrechtsen van 

Ritthem (1909-1994) planden en ontwierpen, en 

welke tussen 12 en 20 februari door 7 Army Troops 

Engineers van het Britse Second Army werd 

gebouwd. Met zijn verbluffende lengte was het 

ook de langste drijvende Baileybrug van WOII.

De onthulling van het eerste monument is bij het 

Veerhuis Oeffelt, Veerweg 2, 5441 PL te Oeffelt 

(let op: op 11 mei uitsluitend te bereiken via 

omleidingsroute Urlingsestraat-Kleinestraat). Van 

daaruit zal ook het monument aan de Gennepse 

zijde worden onthuld.

Programma 11 mei:

12:55u - Aankomst genodigden

13:00u - Last Post

13:05u - Onthulling monument Oeffeltse zijde

13:15u - Spectaculaire verplaatsing over het water

13:30u - Onthulling monument Gennepse zijde

13:35u - Gelegenheid om naar de overkant te gaan

14:00u - toespraak Major Edwin Hunt MVO, 

tradities Regiment Genietroepen 

14:30u - Einde officiele programma, expositie over 

de brug in het boothuis

16:00u - Lezing militair-historicus Johan van 

Doorn, stichting Ons Historisch Erfgoed

Frank van Duin van Stichting Veritable (en tevens 

een Airborne Vriend) heeft bijgedragen aan de 

totstandkoming.

Redactie
Marco Cillessen, Roel Kerkhoff, Herman 
Wijnhoven

Verantwoording foto’s
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pag 3-4. GAV; pag 5. NPO/NTR; pag 7-8. 
GAV; pag 9. De Limburger/collectie Hunt

GAV-mail is de digitale nieuwsbrief 
van de Groesbeek Airborne Vrienden 
en wordt verzonden aan onze relaties.  
Via de nieuwsbrief houden we je op de 
hoogte van onze activiteiten en van 
gerelateerd nieuws. www.groesbeekairbornevrienden.nl

p/a Jan Steenweg 11
6562 BX Groesbeek

Colofon

Overzichtsfoto van de Baileybrug over de Maas. Inzet: 
Rijkswaterstaatingenieur Constant Lambrechtsen (links) 
met naast hem de Britse majoor Edwin ‘Ted’ Hunt.


