
De geschiedenis van het monument 

 

Geschiedenis van het monument en de herdenkingen 
De gesneuvelde Amerikanen zijn in Linden altijd herdacht met een blijvend 
aandenken. 
Op de plek op het parochiekerkhof, waar de Amerikanen van 1944 tot 1946 zijn 
begraven, is in de muur een gedenksteen gemetseld, met de tekst: 
 

       
 
Wie de opdrachtgever was tot het maken en plaatsen van deze gedenksteen, is 
tot op de dag van vandaag niet duidelijk. Drs. G. Thuring heeft hier in de jaren 
’80 onderzoek naar gedaan, waarbij navraag is gedaan bij de toenmalige pastoor 
Van Delft, de gemeente en ook steenhouwers in de regio. Degene die de 
gedenksteen heeft laten maken, was dus bekend met de naam van James 
Martin, maar in 1961 kon de burgemeester van Beers (getuige een officiële brief) 
nog niets vermelden over de namen van de gesneuvelden! De gedenksteen 
herbergt dus een raadsel! 
 
In 1992 –kort na het uitkomen van de historische brochure- hebben  Sjang 
Keijzers, Pastoor Thuring, en Piet van Haaren uit Cuijk  het idee opgevat om een 
monument in Linden op te richten. Maar dat is toen niet van de grond gekomen, 
waarschijnlijk door gebrek aan steun vanuit de gemeente Beers; zo kan uit een 
verslag van een vergadering worden geconcludeerd.  
 



In 2002 heeft een comité, bestaande uit een aantal betrokken Lindenaren, zich 
beijverd om de herinnering aan de vliegtuigcrash meer nadruk te geven. 
Dit comité bestond uit de volgende personen: Mies en Esther Peters, Toon 
Driessen, Martien Bos, Franklin Lans, Frans Peters en de heer Piet van Haren uit 
Cuijk. 
Dankzij de inspanningen van dit comité is er in 2002 door de gemeente bij de 
gedenksteen in de muur van het kerkhof een tweede plaquette aangebracht. Op 
deze plaquette worden de namen van alle vijf gesneuvelde Amerikanen vermeld, 
met hun militaire functie en registratie.  De bestaande gedenksteen in de 
kerkhofmuur werd schoongemaakt, en het hoekje op het kerkhof werd verfraaid 
met de aanleg van bestrating en beplanting en een bord met het verhaal over de 
vliegtuigcrash. 
In 2003 is ter hoogte van de Oostermeerweg, nabij de locatie van de 
vliegtuigcrash, een steen geplaatst met stalen opschrift. Met name Mies Peters 
en Toon Driessen waren de kartrekkers voor de oprichting van dit monument. 
Dit is tekenend voor de indruk die de crash destijds op Mies heeft gemaakt als 
10-jarig jongetje.  
De steen is destijds geschonken door de firma Smals, het stalen opschrift is 
gemaakt door de firma Kepser. De steen wordt nu verplaatst en krijgt een plek in 
het nieuwe monument. 
In de afgelopen jaren is door verschillende Lindenaren gewezen op het te 
onopvallende en ‘vergeten’ monument en zijn ideeën voor verbetering naar 
voren gebracht. De dorpsraad heeft deze aangegrepen en meegenomen, toen 
het plan om de ingang van Linden te verfraaien concreet werd. Om dit op een 
goede manier te doen, is advies gevraagd aan Ruud Schrijvershof. Ook is er 
steeds contact geweest met het Comité Herdenking en Bezinning van de 
gemeente Cuijk en Esther Peters omdat zij kon spreken namens de 
initiatiefnemers voor het bestaande monument. De Dorpsraad heeft uiteindelijk 
gekozen voor een vernieuwing aan de hand van een voorstel van Ruud 
Schrijvershof. In een constructieve samenwerking met veel mensen en 
sponsoren is iets blijvends tot stand gekomen, dat gezien mag en moet worden. 
Om vele redenen mag Linden hier trots op zijn.  
 
Op initiatief van de Geloofsgemeenschap H. Lambertus Linden wordt op 22 
september 2019, 75 jaar na de ramp in Linden met volle medewerking van het 
comité herdacht: de gevallenen, de vrijheid en de vrede. Zo wordt het nieuwe 
monument op passende wijze in gebruik genomen.  
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