
Monument voor Joe E Mann 
 
Temidden in de bossen langs de weg van Best naar Son bij het natuurgebied Nieuwe Heide 
ligt het Joe Mann oorlogsmonument, bij het gelijknamige openluchttheater en paviljoen. 
Genoemd naar Private First Class Joe Mann, een parachutist van de Amerikaanse 101e 
Airborne Divisie, een eenheid die in september 1944 vele plaatsen in het zuiden van ons 
land heeft helpen bevrijden. Het monument is een herdenking aan alle gesneuvelde 
geallieerden die hebben gevochten voor onze vrijheid maar natuurlijk vooral voor de held 
Joe Eugene Mann die de levens van zijn kameraden rede en stierf voor onze vrijheid.  

 
Het monument werd op 17 september 1956 onthuld ter nagedachtenis van de 
22 jaar oude Soldaat 1e klas Joe E. Mann. Hij diende als verkenner in het 502e 
Regiment Parachute Infanterie van de 101ste Airborne Divisie die op 17 
september 1944 werden gedropt boven dropzone 'B' tussen Son en St. 
Oedenrode. Het wit betonnen monument, dat zes en een halve meter hoog is, 
werd onthuld door vader en moeder Mann, die daarvoor speciaal waren 
overgekomen uit het kleine plaatsje Reardan in de staat Washington. 
 
 
Beschrijving van de gebeurtenis en de afbeelding op het monument.  
 
Op een reliëf anderhalve meter boven de voet van het monument is in beeld 
gebracht, wat er op die droevige 19 september 1944 bij de brug over het 
Wilhelminakanaal in Best gebeurde. 

De groep van luitenant Ed Wierzbowski, waartoe ook Joe Mann behoorde en 
die de taak hadden gekregen de brug over het WilhelminakanaaI bij Best te 
veroveren, was al op 18 september door kolonel Michaelis als verloren op-
gegeven, maar was nog volop in de strijd bij die brug met de Duitsers.  
Joe was daags tevoren al tot tweemaal toe in beide schouders geraakt door geweerkogels die hij opliep bij het 
uitschakelen van een munitieopslag van een 88mm kanon langs het kanaal. Zijn kameraden hadden hem verbonden 
en draagverbanden aangelegd. Ondanks dat hij die dag nog een 3e en 4e keer werd geraakt door kogels had Joe zijn 
luitenant gevraagd om aan het front te mogen blijven, omdat hij meende daar nog een goede hulp te kunnen zijn. 
Zijn verzoek werd ingewilligd en diezelfde nacht nog zat hij op wacht in een vooruitgeschoven positie, op eigen 
verzoek en met twee handen en armen verbonden en in een mitella. 

 

Toen de mist op de morgen van de 19e september wat was opgetrokken, zag 
Ed Wierzbowski plotseling op een afstand van ongeveer zes meter een groep 
Duitsers op hem af komen. Hij schreeuwde naar zijn mannen en sergeant 
Betras gooide een handgranaat en zijn collega’s deden hetzelfde (geheel links 
op het reliëf).  
 
Maar de Duitsers gooiden granaten terug in de richting van de kuil, waarin de 
parachutisten bescherming trachtten te zoeken. Kort achter elkaar werden 
vier granaten gegooid in de richting van de Amerikaanse soldaten.  
De vierde trof een machinegeweer en explodeerde vlakbij het gezicht van 
Laino. Hij verloor daarbij zijn linker oog, werd blind aan het andere oog en 
zijn gezicht werd een bloederige massa (geheel rechts op het reliëf).  
 
Een kogel trof Lawrence Koller in de slaap, hij werd als dood gezien maar 
bleek later toch nog te leven (linker kant van het reliëf). 
 

De volgende granaat kwam in de richting van Joe Mann. Hij zat in een loopgraaf, zag. de granaat aankomen en 
voelde, dat ie achter hem neerkwam. Omdat hij geen gebruik kon maken van zijn handen, die in het verband zaten, 
ging hij met zijn rug op de granaat liggen, terwijl hij schreeuwde: "Granaat". Zo redde hij het leven van zes 
kameraden, ofschoon soldaat Anthony Atayde naast hem werd gewond en luitenant Wierzbowski en soldaat 
Paxton beiden in de heup werden geraakt door granaatscherven (rechterkant van het reliëf).  
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Stars and Stripes, 31 july1945 

Toen boog luitenant Wierzbowski zich over Joe Mann, die fluisterend nog kon uitbrengen: "Mijn rug is weg". 
(midden van het reliëf).  
 
Een paar minuten later stierf Joe Mann zonder een kreun te laten. De dapperste man, zeiden zijn kameraden, die 
wij ooit hebben gekend… 

Dominerend op de top van het monument is een pelikaan, die haar jongen rondom zich heeft verzameld. De 
pelikaan is in de Bijbel het symbool van zelfopoffering omdat dit dier haar jongen zou voeden met haar eigen bloed. 

Op het monument zijn verder aangebracht het wapen van Amerika, dat van Best met de patroonheilige St. 
Odulphus en van de 101ste Airborne Divisie: de ‘Screaming Eagle’. Onder het reliëf zijn de volgende woorden 
aangebracht, die ook op de ‘Medal of Honor’ voorkomen: 

"Zijn buitengewone dapperheid en zijn schitterend gedrag waren een eeuwigdurende inspiratie voor zijn kameraden, voor wie 
hij zijn leven gaf" 

Medal of Honor voor Joe E. Mann 

 

Joe E. Mann werd deze hoogste Amerikaanse onderscheiding,  
"The Congressional Medal of Honor" op 31 juli 1945 postuum 
toegekend. Daarmee werd aan zijn heldendaad bekendheid gegeven, 
Door een publicatie in de "Bata Koerier" van 22 oktober 1954 kreeg de 
bevolking van Best kennis van het gebeuren bij de brug over het 
WilhelminakanaaI. Een oproep in dezelfde Koerier om 
adhesiebetuigingen te sturen naar de Redactie bracht de eerste dag al fl. 
2.000,- op, telefonisch als bijdrage voor een monument toegezegd dat 
op 17 september 1956 werd onthuld. 

 
Het lichaam van Joe werd op 8 juni 1949 vanuit Margraten (NL) overgebracht naar het Greenwood Cemetery in 
Spokane, Washington, en daar weer opnieuw met militaire eer begraven.  

 
Ontwerp en bouw van het monument 

Het monument is een ontwerp van de inmiddels overleden Nijmeegse kunstenaar Ard Berntsen.  
Het werd in beton uitgevoerd. Veel medewerking werd gegeven door de heer Antoon C. van Heesewijk, directeur  
van de Internationale Bouwcompagnie lBC te Best. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaartje van de Strijd bij Best en de brug over het kanaal waar het allemaal om te doen was  

Joe Mann stierf op de plaats waar ‘Wierzbowski’(Boslaan) staat, hier vind je ook nog een gedenksteen die in 1984 door zijn zus werd onthuld 
(bron: Boek bevrijding van Eindhoven’ van Karel Margry) 
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