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ACTUALITEITEN 
 
Tijdens de jaarlijkse herdenkingsdagen in septem-
ber werd dit jaar, op initiatief van de Groesbeekse 
Airborne Vrienden, een pad vernoemd naar Arie 
Bestebreurtje op Klein Amerika. Deze bescheiden 
eer kreeg Bestebreurtje vanwege zijn onver-
schrokken optreden in de laatste oorlogsjaren.  

Het levensverhaal van Bestebreurtje is even ongerijmd als opmerkelijk. Arie 
Dirk Bestebreurtje kwam op 12 april 1916 in Rotterdam ter wereld. In de jaren 
’30 verhuisde het gezin naar Zwitserland, waar Arie rechten studeerde aan de 
Universiteit van Zurich en niet onverdienstelijk schaatste: hij werd zelfs 
Zwitsers schaatskampioen. In 1940 trouwde hij met de Australische Gertrude 
Maud Bersch, die hij in Berlijn ontmoette. Vanuit Zwitserland waar hij sinds 
1935 woonde, verliet hij bezet Europa via Spanje en Portugal en trok naar de 
VS, van waaruit het gezin later door naar Engeland reisden. In oktober 1943 
meldde hij zich in Engeland vrijwillig aan bij de Britse Special Operations 
Executive. In 1944 voerde Kapitein Bestebreurtje een team aan en werd als 
Nederlands verbindingsofficier gedropt samen met twee Amerikanen. Zij 
werden aan de Amerikaanse 82ste Airborne Division toegevoegd en raakten 
betrokken bij de luchtlandingen bij Nijmegen. Bestebreurtje kende de omgeving 
goed, want in zijn jeugd had hij hier fietsvakanties doorgebracht en 
deelgenomen aan de Nijmeegse Vierdaagse. 
Op 17 september ging hij in Groesbeek op verkenning. Hij overrompelde een 
wachtpost en kwam met waardevolle gegevens terug. Toen hij de volgende dag 
met commandant Generaal Majoor James Gavin op patrouille ging, raakten ze 
in een hinderlaag. Hij doodde de Duitser en redde het leven van zijn 
commandant. Bij latere verkenningen raakte hij aan handen en elleboog 
gewond. Enkele dagen later ging hij over naar een Britse eenheid en slaagde 
erin de Waalbrug te  bereiken na een sluipschutter te hebben gedood en een 
andere gevangen te hebben genomen. Hij hielp met het bezet houden van het 
veroverde terrein zodat de Amerikaanse luchtlandingstroepen konden landen. 
Zijn dappere houding werd later beloond met de Militaire Willemsorde. In het 
voorjaar van 1945 was Bestebreurtje betrokken bij de bevrijding van Kamp 
Westerbork, waar hij bij een dropping zijn rechterenkel brak en vier dagen 
achtereen verscholen lag in een bos, verstoken van eten en drinken. Na de 
oorlog vestigde Bestebreurtje zich als jurist in New York en werd tot 
Amerikaan genaturaliseerd. In 1952 werd hij in de rang van majoor eervol uit 
het Amerikaanse leger ontslagen. In 1954 ging hij tot ieders stomme verbazing 
theologie studeren en werd enkele jaren later predikant bij de Presbyteriaanse 
kerk. In 1981 ging hij met pensioen en twee jaren later werd zijn oude sport 
hem fataal. Hij zakte door het ijs en verdronk. Arie Bestebreurtje was op 
president Dwight D. Eisenhower na de meest gedecoreerde militair in de V.S. 
Het had wel iets meer mogen zijn dan een pad! 
 
Bronnen: N. de Vries, Arie Dirk Bestebreurtje, in: AD, 9 maart 2006 en Boekje Pienter, Militair 
Magazine 

	  



HONDERD JAAR GELEDEN                       VILLA MARIA (DENNENOORD) 

Een eeuw geleden stond de markante Villa ‘Maria’ op de hoek Binnenveld – 
Houtlaan te koop. Op die plaats werd in 1898 door Johan van Hoorn, die 
gehuwd was met Helena Bögels, een statig landhuis gebouwd. Het huis 
kende een opvallend torentje, waarin de dienstbode verbleef. Op 2 januari 
1902 brandde het pand tot de grond toe af. Watergebrek verhinderde de 
bluswerkzaamheden. In dezelfde stijl werd de villa herbouwd door de 
zwager van de bewoner, de aannemer en meester-timmerman Th. Bögels. 
Toen de flamboyante Van Hoorn in 1911 benoemd werd tot burgemeester 
van Valkenswaard kwam het pand te koop te staan. Blijkbaar liep de 
verkoop niet naar wens en werd het huis aangekocht door zijn niet- 
onbemiddelde schoonmoeder, de weduwe E. Bögels.  

Het pand bleef vooralsnog in de familie en werd verhuurd aan gemeente-geneesheer Van Dillen, die er een 
herstellingsoord ‘voor zenuwzwakke kinderen en ouderen’ van wilde maken. Van Dillen combineerde dit 
met zijn praktijk in villa ‘Paula’ aan het Binnenveld. Het werd geen succes: in 1913 vertrok Van Dillen naar 
elders. Wie het pand in 1916 heeft gekocht is niet bekend. Het kende in de jaren daarna een scala aan 
eigenaren en huurders. Zo werd het pand van 1930 tot 1938 gehuurd door de Groesbeekse Tehuizen die er 
een kindertehuis in vestigden. Tijdens de oorlog zat in de villa het distributiekantoor en na de oorlog kreeg 
het pand de bestemming van pension. De familie S. de Hey-Rietmeijer bestierde de zaak die vooral werd 
bevolkt door uit Nederlands-Indië afkomstige gezinnen. Het pension, inmiddels getooid met de naam 
‘Dennenoord’ werd begin jaren zestig gekocht door de Groesbeekse Tehuizen. In 1990 liet, op voorstel van 
raadslid Jan Norp, de Woningbouwvereniging St. Joseph het oog op het pand en het omringende terrein 
vallen. De villa ontsnapte daardoor gelukkig aan de slopershamer en werd verbouwd tot appartementen. Ook 
elders op het terrein werd een aangepaste bebouwing gerealiseerd. De hoek Binnenveld-Houtlaan bleef zo 
een juweel voor Groesbeek. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MONUMENT            GROESBEEK MEMORIAL 
 
Zestig jaar geleden, op 2 juni 1956, werd op het Canadees Kerkhof het Groesbeek Memorial plechtig  
onthuld. Het Memorial, bestaande uit links en rechts bij de ingang uit baksteen opgetrokken bouwwerken 
naar een ontwerp van de Engelse architect Philip Hepworth, is gebouwd als eerbetoon en herinneringsplek 
voor ruim 1100 vermiste soldaten uit het Gemenebest. Hun namen zijn aan de binnenzijde van het 
gedenkteken in natuurstenen borden gegraveerd. Aan de buitenzijde, op de friezen boven de zuilen, bevindt 
zich de inscriptie: PRO AMICIS MORTUI AMICIS VIVIMUS (Wij leven in de harten van vrienden voor 
wie wij stierven) Daaronder worden de namen van de grote rivieren vermeld, die de loop van de veldtocht 
aangeven: Seine, Schelde, Maas, Rijn en Elbe. Midden in de entree van de begraafplaats en tussen beide 
‘vleugels’ staat de op een altaar gelijkende sokkel met de tekst: HUN NAAM LEEFT VOOR ALTIJD 

De begraafplaats biedt een laatste rustplaats aan 
gesneuvelden van het 2nd en 3th Canadian Infantry 
Divisions en de 4th Canadian Armoured Division, die 
deelnamen aan de Operatie Veritable. De militairen 
die sneuvelden in de regio rusten veelal op deze 
begraafplaats maar er zijn vooral Canadese soldaten 
begraven die sneuvelden tijdens Operatie Veritable, 
de Slag om het Reichswald en de strijd om Kapelsche 
Veer. De slachtoffers van de eerst genoemde 
veldslagen lagen eerst veelal begraven in Duitsland en 
zijn vlak na de oorlog herbegraven in Groesbeek.  

Het Groesbeek Memorial op de verstilde en indrukwekkende begraafplaats werd in december 2014 en mei 
2015 tweemaal geteisterd door brand. Vandalen legden eerst het 'Visitor's Book', waar bezoekers hun 
opdrachten en boodschappen kunnen schrijven en de alfabetische lijst met de gevallenen die op de Canadese 
begraafplaats te vinden zijn in de as. Enkele maanden was het weer raak en gingen condoleanceregisters 
verloren. Een schande die ieder weldenkend mens met schaamte vervult. 
Bron: G.G. Driessen, De historie van de Canadese begraafplaats en de Zevenheuvelenweg te Groesbeek 1945 –-1956, 

2010-2011 
 

	  

	  

2 



 
SPOREN UIT HET VERLEDEN                     KAPELGEBOUW MARIËNDAAL 

 
De Barmhartige Zusters uit Trier hadden in Kleef een school voor 
voortgezet onderwijs. Ingevolge de Kulturkampf van Bismarck mochten zij, 
evenals alle andere katholieke congregaties, vanaf 1872 geen onderwijs 
meer geven. Net over de Duitse grens, in Groesbeek, gunstig gelegen langs 
de spoorlijn Kleef-Nijmegen, kochten de zusters in 1875 het voormalige 
hotel Bellevue ten behoeve van de stichting van het klooster annex 
pensionaat “Mariënthal” waarin het huishoudonderwijs aan Duitse meisjes 
werd voortgezet. Na de aankoop van Bellevue zijn het klooster en 
pensionaat vele malen uitgebreid en gedeeltelijk weer gesloopt. Behouden 
zijn gebleven het kapelgebouw (kapel op de verdieping, recreatiezaal op de 

begane grond) waarvan de “eerste steen” is geplaatst op 22 juli 1940, en het kloostergedeelte uit 1996. In 
2016 is de recreatiezaal heringericht als Gasterij ’t Groeske. Na die herinrichting zijn de vele karakteristieke 
elementen van het gebouw van architect Hendrik Christiaan van de Leur (1896-1994) duidelijker dan 
voorheen zichtbaar geworden. Vaak van ingetogen sier, zoals blijkt uit bijgaande foto’s. 
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JUBILEUM: VIERDAAGSE VOOR DE 70STE KEER DOOR DE DORPSKOM 1946 - 2016 
  
De Honderdste Wandel Vierdaagse deed afgelopen zomer voor de zeventigste keer het dorpscentrum van 
Groesbeek aan. Op 23 juli 1946 liep de door de oorlog zwaar geteisterde bevolking uit om de ongeveer 
vierduizend wandelaars aan te moedigen, die de dorpskom passeerden tussen halftwaalf en halfdrie. De 
volgende dag berichtte ‘De Gelderlander’: ‘In Groesbeek was alles uitgelopen om de wandelaars te 
ontvangen, waarnaar men jarenlang tevergeefs heeft uitgezien. Alle moeite was gedaan om de wandelaars 
een grandioos welkom te bereiden. Het kan niet anders of Groesbeek zal in de toekomst een centrum 
worden’. Het verslag werd geïllustreerd met een foto van het aanbieden van een mandje vers geplukte 
bosbessen door de voorzitter van het eerste plaatselijke Vierdaagse comité aan enige Vierdaagse-veteranen. 
Ook meldde de krant de doortocht van de in 1945 opgerichte en in korte tijd populair geworden 
Stekkenbergse wandelclub ‘De Zwervende Zangers’, die stevig marcherend en luidkeels zingend het publiek 
enthousiaste reacties ontlokten. Overigens 
duurde het nog de nodige jaren voordat de ‘Dag 
van Groesbeek’ een begrip zou worden. In het 
wandelprogramma van de Vierdaagse organisatie 
werd tot rond 1960 ‘De Plasmolen’ als ‘grote 
rustplaats’ aanbevolen en Berg en Dal als ‘kleine 
rustplaats’. Over Groesbeek werd met geen 
woord gerept. De foto toont het oude 
gemeentehuis aan de Pannenstraat met een met 
dennengroen versierd podium waarop fanfare 
Wilhelmina een vrolijke deun weggaf. Aan het 
podium is een bord bevestigd dat de richting 
voor de 55 kilometer lopers aangeeft, die via de 
Kloosterstraat, de Horst en Cranenburgsestraat 
weer op het oude parcourskwamen. Het oude gemeentehuis werd in 1943 verlaten en diende vervolgens als 
woonhuis tot het pand in 1961 door kleermaker Sjef Jacobs verbouwd werd tot winkel. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
KENT U HEM NOG?        HANNES WEMMERS  (PIETJE BOTERHAM)      (1902–1972) 

Deze keer is de rubriek gewijd aan een minder bekende Groesbeker. 
Johannes Wemmers zag het levenslicht in de Bruuk en was de zoon van 
Johannes Wemmers en Antonia Meijers. Hij groeide op in een gezin met 
negen kinderen waarvan er vier zeer jong stierven. Het was crisistijd en 
Wemmers kwam als dertiger zonder werk in de werkverschaffing. Hij moest 
mee graven (met de schop) aan het Julianakanaal in het zuiden van Limburg. 
Bij dat werk kreeg hij ruzie met een van zijn bazen. Hij gooide de schop erbij 
neer en zei; “Nou werk ik nooit meer”. Hij hield woord en zwierf vanaf dat 
moment in en rond Schimmert. Overdag bedelend langs de deuren voor een 
boterham en de nachten doorbrengend in de ringoven van de steenfabriek in 

Spaubeek. Hannes, in de volksmond bekend onder de bijnaam ‘Pietje Boterham’, had zo zijn vaste adressen. 
Zo kwam hij iedere maandag rond de klok van vier uur in zijn dikke wollen overjas die over zijn stevige 
buik spande en met groene rubberen laarzen aan bij de familie Eijssen waar zijn eigen mok ‘tas’ op een vaste 
plek in de aanrechtkast stond. Toen hij slechter ter been werd stond direct achter de keukentafel zelfs zijn 
eigen stoel. Zwijgend at hij dan de twee zwarte boterhammen met spek en het specifiek fluittoontje was het 
enige geluid dat hij voortbracht. Een ander vast adres was bij de Paters Montfortanen, waar hij zich dagelijks 
meldde bij de keukendeur. Toen Hannes ouder en ziekelijker werd kreeg hij een plekje in ‘Huize Franciscus’ 
in Beek, waar hij ook gestorven zou zijn. Zou zijn! Want er bestaat nog een tweede versie over het 
overlijden van Hannes, die genoteerd staat op de achterkant van de portretfoto van Hannes, die gemaakt is 
bij de kapel van het ziekenhuis in Sittard. De tekst meldt dat Hannes zoals gewoonlijk sliep bij de ringoven 
van de Spaubeekse steenfabriek. Doordat de ovens lang nagloeiden was dit een warme plek om te 
overnachten. Nadat de steenfabriek niet meer in gebruik was, werden er paarden ondergebracht. Hannes 
sliep toen in het hooi van de paarden. Nadat ook die verdwenen en het hooi niet meer werd ververst en 
aangevuld, vond men Hannes op een dag met bevroren benen. Hij werd overgebracht naar het Sittardse 
ziekenhuis waar hij op zeventigjarige leeftijd overleed. Hannes ligt begraven op het kerkhof te Genhout. 
 

Bron: Kalender 2016 van de Heemkundevereniging Schimmert en genealogische gegevens afkomstig van Leo Zilessen  
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