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Inleiding:
Voor u ligt een onderzoeksrapport over vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog met in deze editie een hoofdrol
voor het Zuid-Limburgse dorp Aalbeek. Hier stortte op 18 september 1944 een Amerikaans vliegtuig van het
type P-47 Thunderbolt neer, waarbij de 22-jarige Amerikaanse piloot John Cave om het leven kwam. Met dit
onderzoeksrapport is geprobeerd om zo waarheidsgetrouw als mogelijk het relaas van deze gebeurtenis te
beschrijven. Jarenlang is hier zorgvuldig onderzoek naar gedaan en dit onderzoek zou niet hebben kunnen
plaatsvinden zonder de hulp van Frank Custers, René Janssen, Toine Verheijen, Huub Ramaekers en de
inwoners van Aalbeek. Naast hun zijn er nog tal van mensen over de hele wereld die op de een of ander manier
hebben geholpen met het onderzoek waarvoor de auteur dank verschuldigd is.
Ooggetuigen verhalen, verslagen, archieven, documenten, brieven, geschiedenisboeken en grondonderzoek
komen allemaal aan bod en vullen het verhaal steeds daar aan waar nodig om het verhaal steeds completer te
maken, waarbij tevens geprobeerd is een inkijk te geven in het leven van de piloot en zijn familie. Op deze
manier is geprobeerd om de informatie niet verloren te laten gaan van wat zich in de Tweede Wereldoorlog
heeft afgespeeld in de buurt.

18 September 1944:
Maandag 18 september 1944 is er veel vliegverkeer in de lucht boven Limburg. Het is een komen en gaan van
geallieerde bommenwerpers en jachtvliegtuigen. Het is de eerste dag na de bevrijding van enkele ZuidLimburgse dorpen en de dag gaat de geschiedenisboeken in als het begin van operatie Market Garden.
De 9de Amerikaanse luchtmacht neemt vandaag deel aan Market Garden met haar vliegtuigen en
bommenwerpers. Een deel van hun vloot behoort toe aan het 365 ste Fighter Squadron dat weer onderverdeeld
is in divers Fighter Groups, zoals men dat noemt. Het 365 ste Fighter Squadron wordt ook wel de “Hell Hawks”
genoemd. Het 365ste Fighter Squadron is onderverdeeld in het 386 ste, 387ste en het 388ste Fighter Group.
Het 386ste Fighter Squadron wordt op 18 september 1944 geleidt door majoor William D. Ritchie. Om 16:10 uur
stijgen 12 stuks, P-47 Thunderbolts jachtvliegtuigen op vanaf vliegveld Juvincourt, Noord-Frankrijk. Het doel
van hun missie is om grondtroepen in de buurt van de Duitse stad Aken te ondersteunen. Negen van de 12
piloten die we hebben kunnen achterhalen zijn Howard Dentz, George Porter, Melvin Miller, John Cave,
Valmore Beaudrault, Clarence Moreland, Jesse Rouintree, William Ritchie en James Rogers.
De vliegtuigen vliegen rond 17:00 uur in de buurt van Aken op een hoogte van 2,5 kilometer en zien dan boven
hun, op een hoogte van 4 kilometer een stuk of 36 Duitse Focke Wulf en Messerschmitt jachtvliegtuigen die op
de terugweg zijn van hun missies in Nederland voor Market Garden.
De Duitse jachtvliegers merken de Amerikanen op en enkele vliegtuigen keren terug om de Amerikanen aan te
vallen. De Amerikaanse Thunderbolts splitsen zich op in de lucht en er ontstaan diverse luchtgevechten tussen
beide.
Amerikaan Lt. Clarence Moreland wordt geraakt door kogels uit een Duitse jager en raakt gewond aan zijn
benen en armen. Hij meld over de radio dat hij zijn bewustheid gaat verliezen en dat zijn cockpit
rookontwikkeling heeft. Een andere Amerikaanse piloot vangt hem in de lucht op en probeer hem te
begeleiden naar het dichtstbijzijnde vliegveld in veilig gebied. Boven België verliest Lt. Moreland zijn bewustzijn
en stort neer 3 km van het vliegveld waar hij zou landen, in het plaatsje Thiméon.
Een andere Amerikaanse piloot Lt. Jesse Rouintree raakt ook in gevecht en stort eveneens neer. Geen van de
overige piloten heeft hem gezien nadat hij in een luchtgevecht terecht kwam en ze weten niet waar hij
neergestort is. Later zou blijken dat hij zijn dood heeft gevonden in de buurt van het Duitse Düren.
Amerikaan Lt. John Cave raakt ook in gevecht met een Duitse jagers en bevind zich inmiddels boven Nederlands
grondgebied. Lt. John Cave duikt boven op een Duitse Focke Wulf en vuurt zijn kogels op het toestel af. Dit
Duits vliegtuig vliegt in brand waarna het vliegtuig als en vuurbal tegen de grond ter pletter slaat. Het zou hier
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vermoedelijk gaan om de Focke Wulf 190 met serienummer 171539 van Karl Willie, die onder Munstergeleen
zijn leven laat.
Nadat Lt. John Cave een Duits vliegtuig heeft neergeschoten trekt hij zijn vliegtuig weer op om weer op zoek te
gaan naar zijn “wingman” maar voordat hij het in de gaten heeft wordt hij door een ander Duits toestel gevolgd
welke hem onder vuur neemt. Zijn P-47 Thunderbolt wordt flink geraakt waarna zijn vliegtuig een draai maakt
en meteen de grond induikt. Lt. John Cave heeft geen tijd gehad om zich in veiligheid te brengen. Hij is
neergestort in Aalbeek, nog geen 10 km vanaf Munstergeleen waar hij net een Duits toestel had
neergeschoten. Hij komt hierbij om het leven.
Amerikaan Lt. Howard Dentz, die hiervan in de lucht getuige was achtervolgd vervolgens de Duitse Focke Wulf
toestel dat zojuist Lt. John Cave boven Aalbeek neergeschoten had. Als hij het Duits toestel nadert vuurt hij zijn
kogels af op het vliegtuig waarna het in brand vliegt. Het Duits vliegtuig begin te spinnen waarna het met een
flinke klap tegen de grond komt wat een vuurbal veroorzaakt. Tot op de dag van vandaag weten we niet waar
dit toestel is neergekomen maar vermoedelijk in Duitsland.
Amerikaan Lt. James Rogers werd ook uit de lucht geschoten maar kon op veilig terrein een noodlanding maken
waarna hij later kon terug keren bij het squadron.
Het 386ste Fighter Squadron besluit om terug te keren naar hun basis en maken daar de balans op van hun
missie. Lt. John Cave, Lt. Clarence Moreland en Lt. Jesse Rouintree hebben vandaag hun leven verloren. Aan de
Duitse kant waren er vandaag 4 verliezen door het 386 ste Fighter Squadron.
Lt. Howard Dentz, majoor William Ritchie, Lt. John Cave en Kapitein George Porter waren verantwoordelijk
voor deze Duitse verliezen.

Lt. Howard Dentz

Ooggetuigen verhalen uit Aalbeek,
Het Zuid-Limburgse dorp Aalbeek is inmiddels op 18 september 1944 bevrijdt door de Amerikanen en er is een
feeststemming in het kleine dorp. Eindelijk zijn de inwoners bevrijdt en voelt men dat het einde van de Tweede
Wereldoorlog niet meer lang op zich laat wachten.
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In de lucht vliegen de geallieerde vliegtuigen richting Nijmegen en Arnhem om daar de luchtlandingstroepen te
laten landen en op straat rijden veel militaire voertuigen. Er is die dag ook veel verkeer op de Aalbekerweg.
De Amerikanen zijn bezig met het opzetten hun tentenkamp in een weide aan de Bosscherweg. Het is die
maandag in de late namiddag dat de dan 11-jarige Toine Verheijen uit Aalbeek samen met een vriend aan het
spelen is bij een transformatorhuisje. Tijdens het spelen horen ze ineens mitrailleur schoten en zien ze een
vliegtuig laag overkomen, komend vanaf richting Nuth. Het is hun niet duidelijk wie er schoot, was het de piloot
in het vliegtuig of werd er vanaf de grond geschoten. Niet veel tellen later maakt het vliegtuig een scherpe
bocht en boord het vliegtuig zich in de grond op een paar honderd meter afstand aan de Bosscherweg. Door de
enorme schrik van dit gebeuren durfden de jonge mannen niet meteen te gaan kijken naar wat er gebeurd was
maar dat er een vliegtuig was neergestort was wel duidelijk. De klap van de crash is blijkbaar zo hard geweest
dat de motor van het vliegtuig ongeveer 30 meter verder lag dan de rest van het vliegtuig. Het neergestorte
vliegtuig was van het type P-47, Thunderbolt en behoorde toe aan de Amerikanen.
Een dag later, dinsdag 19 september 1944 gaat Toine Verheijen samen met z’n kameraad Gène Collaris (19322009) een kijkje nemen bij het vliegtuigwrak. Het vliegtuigwrak ligt verspreid over diverse weides en er is
niemand in de buurt als ze besluiten om het van dichtbij te gaan bekijken. Het wrak ligt o.a. in de wei van
familie Habets. De piloot die erin gezeten moet hebben kunnen ze niet meer zien. Deze is waarschijnlijk al door
de Amerikanen, die hun tentenkamp aan de overkant hadden opgebouwd uit zijn vliegtuig gehaald. In het dorp
Aalbeek gaat het verhaal rond dat de piloot bij de crash is omgekomen.
Toine en Gène bekijken de stukken van het vliegtuigwrak en ze besluiten ter plekke om enkele onderdelen uit
het vliegtuigwrak te breken om mee naar huis te nemen. Toen erg spannend, maar nu jaren later toch van
mening dat het niet zo slim was. Deze onderdelen slepen ze mee door de weides naar de boerderij van de
ouders van Gène Collaris (Aalbekerweg 87/89). Hoe ze het voor elkaar hebben gekregen herinnerd Toine zich
niet meer maar ze hebben in ieder geval een van de acht Browning .50 geweren met munitie uit het vliegtuig
gehaald en meegenomen naar de boerderijschuur. Op het moment dat ze daar mee wilde gaan spelen kwam
de vader van Gène Collaris de schuur binnenlopen en werd er na een flinke scheldpartij duidelijk dat dit wapen
terug moest worden gebracht. De jonge mannen zijn toen braaf terug door het veld gelopen met dit wapen en
munitie en hebben het weer terug in het vliegtuigwrak gelegd.
Toen ik bezig was met het onderzoek zocht ik contact met Peter Hoveling, dit was in 2018. Peter is eigenaar van
B&B de Wandelgids in Aalbeek. Peter is tevens voorzitter van Buurtvereniging Aalbeek. Peter brengt me in
contact met Edwin Verheijen en plaatst een verzoek tot meer informatie in de nieuwsbrief van de
buurtvereniging.
Edwin Verheijen is geïnteresseerd in de geschiedenis van Aalbeek en doet streek historisch onderzoek hierna.
Edwin verteld dat zijn vader, Toine, destijds als 11-jarige jongen het neerstorten van het vliegtuig in Aalbeek
had meegemaakt. Edwin die in Spanje woont brengt mij in contact met zijn vader.
Toine ontmoet ik voor het eerst in november 2018 toen hij me uitnodigde om bij hem in Aalbeek langs te
komen. Zittend in de woonkamer heeft hij mij zijn verhaal verteld. Hij wist het zich nog goed te herinneren.
Toine verteld me dat hij destijds onderdelen van het vliegtuig had verzameld en dat hij na al die jaren nog
steeds 2 originele onderdelen van het vliegtuig in zijn bezit heeft. Het was een stuk plexiglas van de cockpit kap
en een metalen voorwerp van zo’n 10 cm met magneten erin. Vermoedelijk is het metalen voorwerp iets van
de motor geweest. Op het onderdeel staan geen nummers waardoor het niet meer te achterhalen is welk
onderdeel het betreft. Toine heeft mij later in de tijd het metalen voorwerp geschonken en daar ben ik hem
nog steeds heel erg dankbaar voor.
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Na het verhaal van Toine en het bekijken van de vliegtuigonderdelen besluiten we om even te gaan kijken waar
het vliegtuig in 1944 is neergestort. Toine wijst me de plek aan en we besluiten om even navraag te doen bij de
huidige perceel eigenaar René Janssen. In de fruitweide van René is namelijk de motor van het vliegtuig van Lt.
John Cave terecht gekomen.
Toine stelt me voor aan René Janssen en René geeft tekst en uitleg over wat hij zich herinnert. René wijst
ongeveer de plek aan waar de motor heeft moeten hebben gelegen. Het vliegtuigwrak is destijds opgeruimd
maar de motor heeft er nog een tijdje gelegen. De motor is toen op deze plek ingegraven, zo ging dat vroeger.
Eind jaren 40 heeft busbedrijf “De Valk” uit Valkenburg de motor uit de grond getrokken met een autobus en
meegenomen naar hun werkplaats.
De plek waar de diverse wrakstukken van de P-47 Thunderbolt neergekomen zijn is nu een weiland waar
koeien staan te grazen en een fruitweide. In de koeienweide is het vliegtuig neergekomen en de motor was
doorgeschoten naar een plek dichter bij de Bosscherweg, ter hoogte van de fruitweide van René Janssen.

Crashplek in Aalbeek
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Fruitweide René Janssen, rechts van de weide ligt de Bosscherweg

René verteld verder dat hij wellicht nog ergens een stuk lamp van het vliegtuig heeft liggen, dat hij altijd
bewaard heeft, hij kan zich namelijk niet herinneren dat hij dit heeft weggegooid. René geeft aan dat de
fruitweide ten tijde van de vliegtuigcrash er heel anders uitzag en dat ze de fruitweide ooit veranderd hebben.
De oude fruitbomen werden toen verwijderd en het hele stuk land werd omgeploegd. Daarna zijn de nieuwe
fruitbomen geplaatst. In die tijd hebben ze inderdaad stukken metaal gevonden, maar die kwamen bij het oud
ijzer terecht. René weet zeker dat er nog wel wat kleine stukjes metaal in grond moeten zitten.
Frank Custers is eigenaar van het perceel waar het vliegtuig van Lt. John Cave neerkwam. Hij verteld dat de plek
waar nu de koeien grazen nooit is veranderd. De weide is nooit geploegd en hij is dan ook van mening dat er
nog stukken metaal in de grond kunnen zitten. Frank zijn vader heeft deze boerderij gekocht rond 1960 en ze
weten niets van het vliegtuig dat mogelijk is neergestort. Alleen grondonderzoek zal hier een antwoord op
kunnen geven. Van Frank krijg ik toestemming om over de weide te lopen op zoek naar restanten van de P-47
Thunderbolt van Lt. John Cave.
Huub Ramaekers
Op zaterdag 26 januari 2019 had ik een eerste kennismaking met Hub Ramaekers en zijn vrouw, die samen in
Heerlen woonde aan de Horatiusstraat. Hub is geboren en getogen in Aalbeek aan de Bosscherweg en woonde
in zijn jeugdjaren op een boerderij die vrij in het veld lag aan de Bosscherweg. Hub is geboren op 5 oktober
1930 en was bijna 14 jaar oud toen de piloot van de Thunderbolt om het leven kwam. Hij had ook nog een
jongere tweelingbroer, Harrie en Pierre Ramaekers die pas in 1945 werden geboren.
Hub had eigenlijk mooie herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Het was een spannende tijd en de Duitse
militairen waren vriendelijk tegen de inwoners. De Duitse militaire waren maar een paar jaar ouder dan Hub en
ze hadden geen last van elkaar. Ze speelde samen voetbal, deden hardloopwedstrijden en maakte af en toe
wat lol samen.
Hub zat in Valkenburg op school en kende voor zijn leeftijd al heel wat Engelse woorden. Dat zou later nog van
pas komen toen de Amerikanen hun intrek deden op de velden aan de Bosscherweg. Aalbeek werd door de
Amerikanen bevrijdt op 17 september 1944 en Hub werd al snel door de Amerikanen als hun tolk gezien. Hub
vertelde dat zijn vader en grootvader boeren waren en dat zij geen Engels spraken.
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Hun boerderij lag rustig in het veld en daar zouden de Amerikanen hun tenten opzetten zodat er niemand last
van hun aanwezigheid zouden hebben. Op het veld rechts naast hun boerderij hebben de Amerikanen toen op
Bevrijdingsdag hun tenten opgeslagen.
Een dag later was er van alles gaande aan de Aalbekerweg tussen Hulsberg en Nuth. Vele voertuigen reden af
en aan gedurende deze dagen en de inwoners zagen tanks, jeeps, vrachtwagens, kanonnen en nog meer
materieel voorbijkomen. Voor jonge jongens reuze interessant en de meisjes bleven liever binnen.
Hub liep als jochie van 13 jaar vanaf hun boerderij richting de grote weg, toen ineens een Amerikaan naar hem
toe kwam rennen en hem meetrok in de greppel. Verbijsterd van schrik en het lawaai zag hij een vliegtuig op
geringe hoogte neerkomen en crashte deze in de nabijgelegen weide. Hub stond samen met de Amerikaan uit
de greppel op en ze zagen iets wat je je niet kan voorstellen. In verschillende weilanden lagen grote en kleine
brandende brokstukken en ze zagen de piloot van het vliegtuig met zijn parachute neerstorten op een van de
brandende brokstukken. Hub meent zich te herinneren dat de parachute meteen vlamvatte en dat de piloot
nog zijn jas openritste en er iets uit haalde en weg gooide. De piloot verbrande levend. De Amerikaanse militair
heeft toen Hub meteen weggehaald bij de crashsite om hem dit leed niet te laten zien. Al snel waren er
meerdere Amerikanen die zich naar de plek des onheils begaven. De Amerikanen hadden immers hun tenten
opgesteld in de weide tegenover deze plek. Het lichaam van de piloot is toen in een lijkenzak gestopt en
weggedragen.
Hub heeft foto’s op zijn computer staan van de Bosscherweg van een paar jaar geleden en hij wijst exact
dezelfde plek aan als de Toine en René als de plek waar de Amerikaans Thunderbolt neergestort is.
De dag erna mocht iedereen weer naar de crashsite en kon je de diverse grote en kleine brokstukken verspreidt
over verschillende wiedes zien liggen. Hub herinnert zich nog goed dat ze op de stukken vleugels speelden en
dat ze de diverse brokstukken beklommen. Hoe het wrak uiteindelijk is opgeruimd weet Hub niet meer.
Hub vertelde me dat toen het vliegtuig neergekomen was hij heel veel munitie hoorde knetteren. Dit moeten
de kogels van de Browning machinegeweren geweest zijn die aan boord zaten van het vliegtuig.
Twee dagen na de crash, 20 september 1944 kreeg Hub van een van de Amerikaanse militairen de boordradio
van het neergestorte vliegtuig. Hub wist niet zo goed wat hij hier mee moest doen en ruilde het met een
jongeman die Gerards met de achternaam heette. Hij ruilde de boordradio voor een pakje sigaretten, waarin
nog 5 stuks zaten. Die dag heeft Hub zijn eerste sigaret in zijn leven gerookt.
Als ik Hub vraag hoe het vliegtuig is neergestort dan verteld hij hierover het volgende. Het vliegtuig kwam laag
overvliegen vanaf de richting Nuth. Een grote cologne van Amerikanen reed over de Aalbekerweg van Hulsberg
naar Nuth en vermoedelijk heeft de Amerikaanse piloot deze cologne aangezien voor Duitser en opende het
vuur. De jeeps die in de cologne reden waren voorzien van 4 mitrailleurs en opende het vuur op de
Amerikaanse jager. Het vliegtuig werd dermate geraakt dat het vliegtuig in brand vloog en een paar honderd
meter verder in de grond crashte. Maar dat heeft hij van horen zeggen. Hij heeft het niet gezien.
Hub heeft lang een stuk mica in zijn bezit gehad, maar weet niet meer waar dat gebleven is. Van Hub kreeg ik
een bewerkte huls van een 75mm Pack Howitzer M1 kanon dat in Aalbeek aan de Bosscherweg op het veld
heeft gestaan. Zijn vader heeft deze huls na de oorlog laten bewerken en het heeft jaren in de woonkamer van
zijn ouders gestaan.

De onderkant van deze huls zegt:
75MM M5A1 TYPE 1 C01943
Hieronder een afbeelding van de betreffende huls:
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Bodemonderzoek,
Op zaterdag 17 november 2018 hebben Toine, René en ik in de fruitweides van René Janssen een
bodemonderzoek gedaan met behulp van een metaaldetector om te kijken of er nog stukjes metaal van de
motor van het vliegtuig in de grond verborgen lagen. Na een 2 uurtjes zoeken hadden we wel wat resten
aluminium en kogelhulzen gevonden. De kogelhulzen waren .50 patronen en de onderkant van de hulzen was
voorzien van de stempel S.L. 4 wat overeenkomt met Salt Lake City 1944. Het ging hier dus om kogelhulzen die
in 1944 gefabriceerd waren, het jaar waarin Lt. John Cave met zijn P-47 Thunderbolt neerstortte.

Woensdag 13 maart 2019 werd er een tweede onderzoek gestart maar nu in de weide waar vermoedelijk het
vliegtuig gedeelte terecht was gekomen. Het was een regenachtige dag waardoor het onderzoek maar kort kon
plaatsvinden. Toine en ik hadden vandaag afgesproken met Frank Custers. Na de rondleiding op het bedrijf van
Frank gaan Toine en ik met een metaaldetector naar de omliggende weides en beginnen in de regen te zoeken
naar sporen. Na een tijdje zoeken op de weide komen we op een plek waar we wat metalen onderdelen vinden
die vermoedelijk van het vliegtuig afkomstig kunnen zijn. Gezien het slechte weer stoppen we met zoeken
maar neem de onderdelen mee naar huis om schoon te maken en verder te onderzoeken.

Twee onderdelen zijn duidelijk afkomstig van een vliegtuig en het eerste is een zogenaamde “control cable
turnbuckle met eind fitting”. Dit onderdeel spant één van de staaldraden van de besturing van het vliegtuig aan
en het andere voorwerp is een zogenaamde radio control switch plaatje. Dit zit bevestigd op een vliegtuigradio
waarbij je de koptelefoon in het juiste kanaal kan steken om in contact te blijven met de overige piloten
onderling tijdens het vliegen.
Het derde bodemonderzoek levert het meeste bewijs op voor een P-47 Thunderbolt die hier in Aalbeek is
neergestort. Dit onderzoek doen we op 6 april 2019. Toine en ik vinden diverse stukken die schoongemaakt
moeten worden en die dan nader bekeken en onderzocht moeten worden. Na grondig onderzoek blijkt het
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inderdaad om P-47 Thunderbolt resten te gaan van het vliegtuig van Lt. John Cave. Hieronder enkele
voorbeelden van de gevonden zaken, samen met de technische tekening van de fabrikant.

Aluminium flexibele buis van de verwarming van de cockpit van een P-47 Thunderbolt
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Pedaal uit de cockpit van de P-47 Thunderbolt om het richtingsroer mee te besturen
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Dit onderdeel is een stuk plaatwerk van het “Cover Gun Compartment” van een P-47 Thunderbolt

Diverse kleine onderdelen waaronder een rood lampje uit het bedieningspaneel van de cockpit
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Wat staat er in de geschiedenisboeken beschreven:
Een buurtschap in de Tweede Wereldoorlog: Aalbeek, auteur Huub Keulen. Hierin staat beschreven dat
inwoner en ooggetuige Jan Daemen zich kan herinneren dat een verkenningsvliegtuig van de Amerikanen was
neergestort in een van de weilanden van familie Habets en dat de motor hiervan verder lag. De piloot hing aan
zijn parachute aan een van de bomen en was dood. Er bestaat een theorie dat de Amerikanen zelf het vliegtuig
naar beneden hebben geschoten omdat Jan Daemen zeker weet dat er met de mitrailleurs, opgesteld in de wei
tegenover de boerderij aan de Bosscherweg volop is geschoten tijdens het passeren van het vliegtuig. Het is
niet meer te achterhalen of ze met deze mitrailleur op de piloot hebben geschoten of dat het vliegtuig werd
neergeschoten door een Duitse vliegtuig wat er mogelijk achter aan kwam. Meerdere mensen hebben
onderdelen van het vliegtuig mee naar huis kunnen nemen en Jan Daemen heeft jarenlang gebruik gemaakt
van het achterwiel dat diens deed als wiel voor zijn kruiwagen.
Duel in de wolken, auteur Ron Pütz (blz. 170) wordt beschreven ”dat bij een onderzoek op een akker nabij
Aalbeek in 1990 een tweetal staartvlakken geborgen worden. Onderzoek toont aan dat het een P-47 onderdeel
betreft. Ooggetuigen beweren dat het toestel is neergehaald door eigen geschut maar dat hierin niets is te
vinden in de officiële documenten. In het boek staat verder te lezen dat er op 18 september 1944 de Hell
Hawks van het 386ste Fighter Squadron in gevecht komen met 36 Luftwaffe jagers boven Aken. Vier vijandelijke
toestellen worden rond 17:00 uur neergehaald bij een verlies van eveneens vier eigen toestellen. Feldwebel
Karl Willie was een van de vier Luftwaffe slachtoffers. Het lijkt erop dat lt. John Cave hem neergehaald heeft
onder Munstergeleen en dat hij hierna zelf getroffen werd en hierbij om het leven kwam.
The history of the Hell Hawks, auteur Charles R. Johnson (blz. 237- 239) vertaald naar het Nederlands: “De Hell
Hawks vlogen 2 missies op 18 september 1944 als ondersteuning voor het VII korps. Ze waren die dag hun
luchtsteun in het gebied Düren, Sinzig en Schlisden. De eerste missie was een dure met vele verliezen voor het
386ste Fighter Squadron, omdat vier van hun toestellen neergeschoten zouden worden. Drie piloten verloren
hun leven en een vierde keerde veilig terug nadat hij met zijn P-47 Thunderbolt was neergeschoten. Om 16:10
uur steeg het 386ste Fighter Squadron op met William D. Ritchie als leider van 12 stuks P-47 Thunderbolts. Twee
vliegtuigen waren uitgerust met 2 bommen van 250 Kg. Het 386 ste squadron naderde de stad Aken op een
hoogte van 2,5 kilometer toen ze werden aangevallen door een 36 FW190 en ME-109, die op een hoogte van 5
tot 7 kilometer vlogen. De Hell Hawks waren van ten voren gewaarschuwd door hun leiding voor grote
formaties van Duitse jachtvliegtuigen die ze mogelijk tegen konden komen onderweg. De Duitse
jachtvliegtuigen namen het initiatief tot aanval en het 386 ste squadron splitste zich meteen in groepen van 2
stuks en begonnen te klimmen in het luchtruim. Majoor Ritchie die samen vloog met zijn “wingman” George
Brooking steeg op naar 4 kilometer hoogte. Op die hoogte zag hij vijf FW 190 jachtvliegtuigen zich opmaken
voor een aanval. Een van deze FW 190 dook naar het toestel van George Brooking en majoor Ritchie wachtte
even af wat de ander vier FW 190 toestellen gingen doen. Toen die andere 4 niets deden, dook hij achter
George Brooking aan en gaf vol gas om snel dichterbij te komen. Toen hij dichtbij genoeg was schoot hij de FW
190 uit de lucht die vervolgens begon te tollen en met een flinke vuurbal de grond raakte. De Duitse piloot
sprong nog uit zijn vliegtuig op zo’n 200 meter hoogte maar het was te laat op de parachute te openen.
Op het moment van de aanval elders in de lucht brak John Cave met zijn P-47 Thunderbolt weg van zijn
“wingman” door een duik naar links te maken, terwijl de rest van zijn groep recht gingen. Vier FW 190 vlogen in
de buurt waarvan drie weer naar grote hoogte vlogen. Een FW 190 dook door het wolkendek naar beneden en
John Cave zag dit vanuit zijn cockpit gebeuren. Hij dook er achteraan en toen hij achter zijn staart vloog schoot
hij het Duits toestel uit de lucht. De cockpit van de FW 190 ging open en de Duitse piloot sprong er mogelijk
nog uit voordat het vliegtuig de grond raakte.
Tijdens de aanval was John Cave zijn “wingman” verloren en had dus geen rugdekking meer. Toen John Cave
zijn P-47 Thunderbolt optrok om naar hogere hoogte te vliegen kreeg hij een nieuwe FW 190 aan zijn staart. Hij
kon niet meer wegkomen en werd volop geraakt door kogels achter de cockpit. Zijn vliegtuig maakte een
scherpe bocht en hij kwam met de grond in aanraking wat ervoor zorgde dat hij de crash niet overleefde.
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Howard Dentz vloog in de buurt en zag de FW 190 vliegen die John Cave had neergeschoten. Toen hij dichtbij
was schoot hij deze FW 190 vervolgens uit de lucht”.
Thunderbolts of the Hell Hawks, auteur Don Barnes (blz. 60 – 63) vertaald naar het Nederlands: “Het 386 ste
squadron had hun eerste vlucht op 18 september in de namiddag toen ze onder leiding van majoor William
Ritchie opstegen. Toen ze op weg naar hun missie, Aken naderden raakte ze in gevecht met 36 Duitse
jachtvliegtuigen. De Hell Hawks gingen meteen uit de formatie vliegen in tweetallen. Majoor Ritchie en zijn
“wingman” George Brooking klommen omhoog en zagen daar een vijftal Duitse jachtvliegtuigen positie kiezen
om hun aan te vallen. Een van deze FW 190 dook naar het toestel van George Brooking en majoor Ritchie
wachtte even af wat de ander vier FW 190 toestellen gingen doen. Toen die andere 4 niets deden, dook hij
achter George Brooking aan en gaf vol gas om snel dichterbij te komen. Toen hij dichtbij genoeg was schoot hij
de FW 190 uit de lucht die vervolgens begon te tollen en met een flinke vuurbal de grond raakte. De Duitse
piloot sprong nog uit zijn vliegtuig op zo’n 200 meter hoogte maar het was te laat op de parachute te openen.
John Cave ging op dat moment in de lucht achter een ander FW 190 vliegtuig aan en begon het gevecht met dit
toestel. Hij vloog achter de staart van dit toestel en kon uiteindelijk dit toestel neerschieten. De FW 190 kwam
met een knal met de grond in aanraking. Toen Lt. John Cave optrok om weer het luchtruim te kiezen werd hij
van achteren benaderd door een ander FW190. Hij had het te laat in de gaten waardoor hij uit de lucht werd
geschoten. Zijn toestel vatte vlam en maakte een draai waarna het toestel hard met de grond in aanraking
kwam. Lt. John Cave had geen tijd gehad om zichzelf in veiligheid te brengen. Lt. Howard Dentz die in de buurt
vloog zag dit vanuit zijn cockpit gebeuren en besloot om achter de FW 190 aan te gaan die Lt. John Cave
neergeschoten had. Het lukt Lt. Howard Dentz om dichterbij te komen en uiteindelijk schiet hij deze FW 190 uit
de lucht, die op de grond een enorme vuurbal creëert. Lt. Clarence Moreland wordt ook geraakt en stort
uiteindelijk boven België neer met zijn P-47 Thunderbolt. Lt. Jesse Rouintree kwam ook met zijn P-47
Thunderbolt in een luchtgevecht terecht. Niemand heeft meer iets van hem vernomen. Hij is in de buurt van
Düren om het leven gekomen toen hij neerstortte.

Hell Hawks The untold story of the American fliers who savaged Hitler’s Wehrmacht, auteur Robert Dorr &
Thomas Jones (blz. 97 – 99) vertaald naar het Nederlands: “Met de start van de achteraf mislukte Market
Garden van Montgomery, vliegen de Hell Hawks ter ondersteuning van de grondtroepen van het First Army’s
VII korps hun missie. Laat in de namiddag leidt majoor William Ritchie, commandant van het 386 ste squadron,
een dozijn of zijn P-47 jagers over de historische stad Aken in Duitsland. Op zoek naar grond doelen, vliegend
op zo’n 2,5 kilometer hoogte werden ze geconfronteerd met 36 Duitse jagers van het type Messerschmitt en
Focke Wulf. De Duits jagers duiken op hun af en de Amerikanen verbreken hun formatie en splitsen zich op in
tweetallen. De Hell Hawks kunnen niets anders doen dan het gevecht aangaan. Ritchie’s “wingman” was de net
benoemde majoor, Bob Brooking, die een paar dagen eerder op 9 september 1944 tijdens een luchtgevecht
was neergeschoten, hij had het overleefd. Een enkele Focke-Wulf maakte zich gereed om hun aan te vallen,
maar beide P-47 Thunderbolts zagen dit gebeuren en draaiden van hun aanvaller weg waardoor ze uit het
schootsveld waren. De Focke-Wulf verbrak zijn aanval en vloog door. Ritchie bekeek de omgeving vanuit zijn
cockpit om te zien of er andere Focke-Wolfs hun volgden maar toen dat niet het geval bleek nam hij contact op
met Brooking die naast hem vloog. Hij vertelde tegen Brooking dat hij eens goed moest opletten want hij had
een idee. Ritchie nam een scherpe bocht en dook vol gas achter de Focke- Wulf aan die hun net had proberen
aan te vallen. Vanaf 5 kilometer hoogte doken de twee P-47 Thunderbolts vol gas naar beneden om de FockeWulf in te halen. Omdat de P-47 was uitgerust met een motor met water injectie konden ze makkelijk in een
duikvlucht hun vijand inhalen en toen ze op 2,5 kilometer aankwamen zagen ze de Focke-Wulf vliegen. Met zijn
snelheid en aan boord 8 stuks mitrailleurs .50 Browning was het voor Ritchie makkelijk om een flink salvo
kogels op de vijand af te schieten waarna de hele romp van de Focke- Wulf vol gaten zat en het vliegtuig begon
te roken. Het vliegtuig begon te tollen en was niet meer onder controle te krijgen. De piloot probeerde nog uit
het vliegtuig te springen maar hij was te laag waardoor de parachute niet meer kon open ging. Zowel het
vliegtuig als de piloot kwamen met een smak tegen de grond. Bob Brooking was getuige geweest van de
capaciteiten van een P-47 Thunderbolt in een luchtgevecht. Op een andere plek in het luchtruim vliegt John
Cave uit Ft. Lauderdale, Florida tijdens zijn 75 ste missie. Hij ziet vanuit zij cockpit een andere Focke-Wulf die
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omlaag duikt en hij besluit deze na te gaan. Hij neemt een duikvlucht en als hij in de buurt van het vijandelijke
toestel komt draait hij zich naar de zijkant van het toestel en schiet 2 maal op dit toestel. Dit heeft effect en de
piloot opent zijn cockpit, springt eruit en hangt aan zijn parachute als de Focke-Wulf tegen de grond te pletter
slaat. Cave trekt zijn vliegtuig omhoog van de plek van zijn overwinning om op zoek te gaan naar zijn
“wingman”, maar op dat moment is hij het middelpunt van een kogelregen uit een machinegeweer van een
andere Focke- Wulf die blijkbaar achter hem vloog. Hij heeft geen schijn van kans en ontvangt veel kogels
rondom zijn cockpit, zijn vliegtuig trekt over en hij komt hard met de grond in aanraking. Niemand heeft Lt
Jesse Rouintree gezien die hetzelfde lot is overkomen. Hij was kwijtgeraakt in een luchtgevecht en niemand
heeft meer iets van hem vernomen.

Wat weten we van de piloot?
De officiële lezing vanuit de SGLO (Studie Groep Lucht Oorlog) is dat de omgekomen piloot Lt. John Cave was
die in Aalbeek om het leven kwam. John Eugene Cave werd geboren op 2 september 1920. Zijn moeder was
Katherine Kirk Cave en zijn zus was Madaline Cave. Op 7 januari 1943 wordt John Cave in het Nashville Army Air
Centre goed gekeurd om te mogen vliegen. Hij is dan 20 jaar oud en 1 jaar en 11 maanden in dienst. Zijn ogen
en oren zijn prima in orde. Zijn postuur is goed en zijn bouw licht. Hij is 1,72 meter lang en weegt 61 kilo. Het
enige dat uit de test komt is dat hij een slecht gebit heeft en daar krijgt dan een behandeling voor.
Zijn militaire registratienummer wordt dan 0816048. De enige foto die van hem bekend is, is onderstaande
foto. Familieleden zijn nog niet achterhaalt ondanks verschillende pogingen.

Lt. John Cave
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Via contacten in Amerika kom ik aan een dossier van 57 bladzijde die over hem gaan. Het zijn veelal officiële
documenten en brieven die het “Air Ministry” schreef richting de familie en versus. Het geeft een tijdlijn van
moment van overlijden van Lt. John Cave totdat zijn stoffelijk overschot opnieuw in Amerika wordt
herbegraven vele jaren later.
Op 18 september 1944 verliest piloot Cave zijn leven en wordt zijn officiële status Missing in Action nadat hij
niet terugkeert van een missie.
Op 21 september 1944 wordt hij om 14:00 uur begraven op het Amerikaanse oorlogskerkhof in Fosse (B) Op
zijn “report of burial” valt te lezen dat zijn lichaam verbrandt is. Hij krijgt grafnummer 164 in rij 9 in plot H. Hij
wordt geïdentificeerd a.d.h.v. zijn officiers kaart dat hij bij zich droeg en een formulier dat er toegevoegd was.
Op 4 oktober 1944 veranderd zijn status van Missing in Action naar Killed in Action
Op 7 november 1944 wordt hij officieel dood verklaard door het Amerikaanse ministerie van Defensie als er
een officiële verklaring binnen komt van het Amerikaanse oorlog secretariaat in Europa.
Lt. John Cave blijft jaren begraven op het Amerikaanse oorlogskerkhof in België.
Op 9 Januari 1948 dient de moeder van Lt. John Cave een verzoek in om het lichaam van haar zoon over te
brengen naar Amerika, daar waar hij opnieuw begraven kan worden.
Na wat over en weer sturen van brieven wordt uiteindelijk alles geregeld
Op 22 juli 1948 wordt het verzoek officieel goedgekeurd.
Op 28 juli 1948 wordt piloot John Cave opgegraven in België en wordt alles in gang gezet om hem over te
brengen naar zijn vaderland. Voordat hij overgebracht gaat worden wordt zijn lichaam opnieuw geïnspecteerd
om vergissingen te voorkomen en er wordt een rapport opgemaakt. In het rapport valt te lezen dat piloot John
Cave gewikkeld is in zijn parachute. Hij heeft een verbrijzelde schedel en gebroken kaak. Zijn boven en
onderarmen waren gebroken en de onderkant van zijn lichaam was verbrand.
Zijn lichaam wordt op 2 augustus 1948 in een transport kist gelegd en opnieuw begraven in Fosse, België. In
Januari 1949 zullen de lichamen opnieuw opgegraven worden voor het transport van de stoffelijke
overschotten naar Amerika.
Op 9 oktober 1948 schrijft zijn moeder een brief naar het ministerie met het verzoek de dienst van haar zoon te
houden in Arlington National Cemetery. Ze wil graag op tijd te horen krijgen wanneer deze plaatsvindt zodat ze
vanuit Florida samen met familie en vrienden van hem de dienst kunnen bijwonen.
Op 10 januari 1949 wordt het lichaam van piloot John Cave, samen met andere lichamen van omgekomen
militairen met een vrachtwagen overgebracht vanuit zijn begraafplaats in België naar de haven van Antwerpen.
Op 11 januari 1949 wordt het lichaam van piloot John Cave in een kist gelegd. Hiervan wordt een rapport
opgemaakt waarin te lezen valt dat alles in orde is behalve dat er geen kussen aanwezig is. Later die week
controleert een inspecteur nogmaals alles en daarna word de kist nog een keer schoongemaakt.
Op 15 februari 1949 gaan de lichamen aan boord van het Amerikaanse schip “Barney Kirschaum” en worden ze
overgebracht naar hun vaderland.
Op 26 februari 1949 wordt een telegram verstuurd naar de moeder van piloot John Cave. In deze brief staat te
lezen dat het lichaam van haar zoon onderweg is naar Amerika en dat hij op verzoek van haar herbegraven
wordt op het Arlington National Cemetery. In de brief staat dat men nog niet precies weten wanneer de boot in
Amerika aankomt. Op het moment dat ze meer weten zal zij door een telegram geïnformeerd worden over de
dag en tijdstip dat de ter aarde stelling en ceremonie dienst gehouden wordt.
Op 10 Maart 1949 komt het schip aan in de haven van New York.
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Op 14 maart 1949 worden de lichamen met vrachtwagens overgebracht naar een tussenstation.
Op maandag, 11 April 1949 vertrekken om 19:00 uur diverse vrachtwagens met de lichamen van omgekomen
Amerikaanse militairen vanuit New York naar Virginia. In een van deze vrachtwagens zit ook het lichaam van
pilot John Cave. De vrachtwagens rijden in colonne en worden begeleidt door een escorte. Om 07:00 uur in de
ochtend komen ze gezamenlijk aan in Virginia. Hier worden de lichamen van 83 Amerikanen overgedragen aan
het Arlington National Cemetery.
Op 18 april 1949 wordt piloot John Cave in zijn definitieve graf begraven op het Arlington War Cemetery.
Op 5 mei 1949 ontvangt de moeder van piloot John Cave een telegram met het verzoek om te bepalen welke
tekst ze op de grafsteen wil plaatsen.

Wat staat er te lezen in de officiële rapporten?
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Voor vragen, opmerkingen of informatie kunt u contact opnemen met de auteur

Bas Bruls
Thorbeckestraat 2
6127BM Grevenbicht
basenesmee@home.nl
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