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Inleiding. 

PlaneHunters Recovery Team heeft de afgelopen jaren samen met lokale 

reseachers onderzoek verricht naar vliegtuigcrashes uit de Tweede 

Wereldoorlog in diverse gemeentes. In 2016/17 werd in dit kader samen met 

lokale onderzoekers in Boxmeer een werkgroep opgericht en alle crashes in die 

specifieke gemeente onderzocht.  

Na afsluiting van het project mediomei 2017 blijven Leo Janssen en Tonnie 

Ebben, lokale mensen die deel uitmaakte van de projectgroep bezig met 

onderzoek. Er komt nog steeds veel informatie bovendrijven over een 

vermeende P-51 Mustang crash in de gemeente Vierlingsbeek. 

Het verhaal van de zoektocht naar de crashplek  begint in 2013 bij Jaap 

Woortman van de Documentatiegroep Volkel. Hij heeft informatie over de 

crash uit het boek van Jay Jones: The 370th Fighter Group in World War II. De 

gegevens deelt hij met Arie-Jan van Hees die op zijn beurt weer in contact komt 

met Herman van Hemert. Later komen beiden in contact met Leo Janssen om 

gegevens uit te wisselen.  

Documentatie. 

De belangrijkste aanwijzing is het IndividualDeceasedPersonell file (IDPF) waarin de 

personalia en de crashplek worden benoemd. De naam Vierlingsbeek 

gemeente Boxmeer is verkeerd gespeld in het document. Ook vermoedde men 

destijds dat het om een P-47 Thunderbolt ging die crashte. 

 

IDPF via Herman van Hemert 
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Verderop in het IDPF staan de personalia vermeld die ook op andere 

internetsites staan: zoals die van de “American Battle Monuments 

Commission”. 

 

Captain James D. Stevens, ligt, na zijn eerste veld-graf naast het verongelukte 

toestel te hebben gehad, begraven in Margraten. Het lichaam werd op 1 april 

1945 naar Margraten overgebracht. Zijn graf is enkele decennia geleden, 

geadopteerd en in 2007 door Herman van Hemert, die pas in 2019 in contact is 

gekomen met de familie van Stevens. 

Zij hebben nooit geweten waar hun uit Fayetteville, Tennessee (USA) 

afkomstige familielid verongelukte. Alleen de gemeente Vierlingsbeek is 

bekend als crashplek. 

Onderzoek naar het vliegtuigtype dat werd gevlogen door het 401st Fighter 

Squadron (FS) bevestigde dat 401FS in februari/maart 1945 converteerde van 

de P-38 Lightning naar de P-51D Mustang. Ook is er een foto van de crashsite 

genomen in 1945. Op deze foto is duidelijk aan de vleugel te zien, dat het om 

een P-51D Mustang gaat (determinatie Thijs Hellings). 
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foto: Jay Jones;the 370 FG via Jaap Woortman                   foto: via Herman van Hemert 

Een andere crash van 401FS uit maart 1945 duidt op het subtype P-51K. Dat 

was een variant van de P-51D met een Aeroproducts propeller in plaats van de 

Standaard Hamilton propeller. Vanwege tekorten in de aanvoer werd daarvoor 

gekozen. 370FG vloog met de D en K-versie.370th FG (401, 402, 485 Sqdns): P-38J-

10/15/25-LO, L-1/5-LO; P-51D-20-NA/K-10-NT 

Stevens eenheid 401FS opereerde vanuit oorlogsvliegveld Y32 Ophoven België 

in maart 1945. Ook staat in diverse bronnen dat Stevens zou zijn neergehaald 

door eigen troepen in de buurt van Venlo. 

 

Bron: Honorstates.org 
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Met deze informatie over de crashsite en personalia wordt een nieuwe 

zoektocht naar getuigen van deze mogelijke crash in Vierlingsbeek begonnen 

door Leo Janssen. Na een artikel in de regionale pers in juni 2020 worden 

getuigen verzocht zich te melden. De heer Sra Wijnhoven en de broers Tjeu en 

Jos Ermers geven gevolg aan deze oproep. De laatste twee afkomstig uit 

Holthees, en Sra uit Smakt. 

Getuigen. 

 

De 3 getuigen op de crashlocatie                  foto Leo Janssen 

Sra, die in december2020 90 jaar hoopt te worden, stond als 15-jarige in de 

tuin van het ouderlijk huis, vlak bij de Loobeek. Hij herinnert zich als de dag van 

gisteren, dat toen hij omhoogkeek, een vliegtuig uit de lucht zag komen 

dwarrelen in een spiraalvlucht, recht naar beneden. Een dag later ging Sra met 

een mes naar de restanten van het vliegtuig om te proberen een stuk uit de 

banden te snijden, zodat de schoenen verzoold zouden kunnen worden. Dit 

lukte niet, het mes was te bot. (Inmiddels heeft ons het droevige nieuws bereikt 

dat Sra Wijnhoven is overleden op 13 Juli 2020 de dag dat het bewijs werd 

gevonden). 
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Jos Ermers is ook getuige, wiens familie destijds vlak bij het kapelletje van 

Holthees woonde. Deze heeft decennia geleden veel met de rentmeester van 

meerdere boerderijen in Holthees en omgeving, Harrie Havens, opgetrokken. 

Zo ook diens oudere broer Tjeu. Deze weet zich te herinneren dat zij als kind, 

op de bewuste plek regelmatig aan het graven waren. Ze vonden er hulzen en 

andere stukken metaal. Ook Tjeu wist zich de plek vrij goed te herinneren. 

Archeologisch onderzoek 

De door getuigen aangewezen locatiebevind zich in de directe omgeving van 

een andere door PlaneHunters onderzochte crash in dat bosgebied. Het is de 

crash van een Wellington bommenwerper van de Royal Air Force uit 1942. De 

nieuw aangewezen plek is ongeveer 60 meter daarvan verwijderd. 

Deze crashlocatie en directe omgevingis in 2016 langdurig onderzocht i.v.m. de 

neergestorte Wellington en er zijn toen geen P-51 onderdelen gevonden. Wel 

vond Thijs Hellings lid van PlaneHunters indertijd een enkel niet genummerd 

onderdeel die hij niet kon plaatsen als behorende bij een Wellington 

bommenwerper! (van de P51 Mustang crash was toen nog niks bekend). 

Globaal crash gebied bij Holthees 
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Het onderzoek naar de vermoedelijke crash locatie is uitgevoerd door 

Planehunterleden Sjaak de Veth en Joop Hendrix, initieel geassisteerd door de 

neven Grubben (Peter en Peter) uit Blerick. Bij het eerste onderzoek zijn 

onderdelen aangetroffen die wijzen op een Amerikaanse fighter wellicht P-51 

Mustang. Deze onderdelen werden ook in andere type jagers gebruikt en zijn 

geen exclusief bewijs. 

 

Alle onderdeel foto’s in dit verslag van Joop Hendrix 

 

Schoudergesp van de pilotenstoel                              voorbeeldfoto 
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Er zijn patronen aangetroffen van de.50 inch Browning. De ingeslagen initialen 

duiden op de wapenfabrieken van Saint Louis (SL) en Des Moines (DM) uit 

Amerika. De Brownings werden ook door meerdere Amerikaanse jagers 

gevoerd. De 44 op de patroon geeft het jaartal van fabricage weer 1944. 

                       

Op dit stuk aluminium staat de metaalsoort vernoemd (24CT), deze is algemeen 

voor vele Amerikaanse toestellen. Al met al nog geen bewijs dat de gevonden 

stukken van een P-51 Mustang zijn. 

De gevonden crashlocatie komt overeen met de situatie op de originele 

crashplek foto. De inslagplek van het toestel is nu nog steeds goed 

waarneembaar. Een uitholling in de aarde waar duidelijk is te zien waar het 

vliegtuig vlak is opgeslagen. De getuige Sra Wijnhoven vertelde ook dat hij 

dwarrelend omlaag kwam. In vliegers termen is dan sprake van een Vrille of 

tolvlucht.  
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De inslagplek van het vliegtuig 

De inslagplek is gemiddeld 40-100 cm dieper dan het omringende terrein. Ook 

komt de inslag plek overeen met de lengte van een P-51 Mustang ongeveer 10 

meter. De inslagplek ligt 60 meter van de crashplek van de Wellington! 

Een tweede bezoek aan de crashlocatie leverde weer wat aanwijzingen op 

maar geen definitief bewijs dat het P-51 Mustang onderdelen zijn. 
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Dit is een stuk van een “Cuff” een stuk hard rubber dat aan de onderkant van 

de propeller zat (determinatie Thijs Hellings). Het gaf een andere vorm aan de 

propeller om een betere luchtstroom door de motor te krijgen voor de koeling. 

 

Voorbeeld foto van een Cuff. De P-51D Mustang had een Cuff maar de P-51K 

Mustang had geen Cuff. Echter meerdere types Amerikaanse toestellen hadden 

cuffs. Dus nog steeds geen ultiem bewijs dat het om een Mustang gaat. 

Bij het derde onderzoek op locatie wordt eindelijk het definitieve bewijs 

gevonden dat ter plekke een Amerikaanse P-51D is neergestort het type dat 

Stevens vloog. 
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Een onderdeel van de wijzerplaat van de “fuelgauge” die zich op de 

benzinetank in de romp bevond en het opschrift P-51D heeft. 

 

Foto Leo Janssen                                 bevestiging op de benzinetank 

Ook is een fabrieksstempel gevonden op een onderdeel van de bouwer van de 

P51 Mustang namelijk “North American Aviation” (ANA). 
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Bijzonder is ook de vondst van meerdere stukken 16mm film van de gun 

camera die bij de crashplek zijn gevonden. 

 

 

Gun camera systeem AN-N6  in de vleugel van de P-51D Mustang. 

Registratie toestel. Net voor het uitbrengen van dit PDF werd door Herman van 

Hemert de registratie van het toestel gevonden. Helaas heeft hij geen bron 

anders dan een niet meer te achterhalen internetsite: P-51D-20-NA:  

 44-72245  

Dit toestel werd gebouwd in de fabriek in Inglewood in een serie van 500 

toestellen en zou dus mogelijk het toestel van Stevens kunnen zijn. 
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Familie 

Herman van Hemert heeft het graf van James Stevens geadopteerd en 

onderhoudt contact met een achternicht van hem. 

 

 

Krantenartikelen uit de lokale krant van 1945. Foto’s Herman van Hemert 
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Medailles foto Herman van Hemert 

P-51D 

 

Embleem 401 Fighter Squadron 
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                                                               Tonnie Ebben/ Leo Janssen 

Detectie team 

 

 Joop Hendrix                                 Sjaak de Veth 

                        de neven Grubben 
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