
 

  Linden, 17 september 1944  

 

Operatie Market Garden 

De geallieerden rukten na de invasie in Normandië steeds verder op. 

De Engelse veldmaarschalk Montgomery ontwikkelde een gedurfd plan 

“Operatie Market Garden” om de Duitsers snel te verslaan. 

Luchtlandingstroepen moesten in Nederland de belangrijke bruggen over 

de grote rivieren bij verrassing bezetten zodat de grondtroepen, die via 

Eindhoven richting Grave trokken, gemakkelijker konden doorstoten naar 

het Noorden. Het bleek één brug te ver: de brug bij Arnhem werd niet 

veroverd en er werden grote verliezen geleden.  

 

De luchtlanding in Groesbeek  

Op 17 september 1944 startte de operatie Market Garden. Een reusachtige 

luchtvloot van meer dan 3500 vliegtuigen steeg van alle vliegvelden in 

Engeland op richting Nederland. Een onderdeel daarvan was de 

luchtlanding in Groesbeek. Het 508
e
 regiment kreeg de opdracht om het 

Noordelijke deel van Groesbeek en de heuvelrug tussen Groesbeek en Berg 

en Dal te bezetten, de verkeerswegen vanaf Venlo en Wyler af te grendelen 

en de Waalbrug bij Nijmegen te veroveren. 

 

 

   



 

 

Van vliegveld Langar (midden Engeland) stegen kort na elven 45 C-47 

Skytrains snel na elkaar op, allemaal bezet met parachutisten van het 508
e
 

Parachutisten- regiment. De Skytrain was een transportvliegtuig, een 

oorlogsversie van de DC-3.  

 

De luchtafweer van de Duitse leger veroorzaakte in eerste instantie 

betrekkelijk  

weinig schade - mede door de bescherming van de Engelse 

jachtvliegtuigen - maar vlak voor de droppingszone  bij Groesbeek brak de 

hel los. Talrijke toestellen werden geraakt maar de piloten van in brand 

geschoten vliegtuigen  -waaronder het toestel van James Martin -  vlogen 

door om de parachutisten op de juiste plaats in de buurt van Wyler te 

brengen. Vijf toestellen keerden niet terug op hun basis.  

Op 18 september zijn nog een groot aantal gliders (zweefvliegtuigen met 

materieel getrokken door andere vliegtuigen) naar de droppingszone in 

Groesbeek gevlogen.  

 

 
 



 

 

 

De C-47 Skytrain registratie. nr 42-100863 van James Martin  

De Skytrain van James Martin was herkenbaar aan de squadronletters 3J en 

de grote letter M op de staart. De naam luidde: “Satan’s Revenge” maar 

ook de naam “Satan’s Fate” komt in de stukken voor. Het toestel was 

onderweg naar Groesbeek al geraakt maar kon doorvliegen. In of bij 

Groesbeek werd het opnieuw geraakt en er ontstond brand. James Martin 

koos niet voor een noodlanding maar vloog door om zijn para’s naar de 

juiste plaats te brengen. Tijdens het springen van de para’s was het 

noodalarm al afgegaan. Eén van de 14 para’s, Ralph Bellesfield, heeft niet 

meer kunnen springen, misschien omdat hij al ernstig gewond was of 

omdat zijn uitrusting te zwaar beschadigd was.  

James Martin probeerde met zijn formatie terug te keren maar zijn 

brandende toestel werd opnieuw geraakt bij de spoorbrug te Mook en 

stortte enkele ogenblikken later rond half drie neer bij Linden. Een vleugel 

en het staarstuk lagen in de omgeving van het wrak, dat voor zover 

brandbaar geheel in vlammen opging.  



De geschiedenis in Linden 

Het gebeuren heeft de Lindenaren aangegrepen. Vele mensen uit het dorp 

en omgeving kwamen kijken. De inzittenden konden niet worden 

geïdentificeerd en het is vele jaren onduidelijk geweest of het om 3, 4 of 5 

slachtoffers ging. Op één na waren de verkoolde resten nauwelijks te 

herkennen als lichamen. Pas jaren later werd na onderzoek vastgesteld dat 

het er 5 waren omdat een van de para’s het vliegtuig niet heeft verlaten in 

Groesbeek. Ook werden toen de namen bekend maar het is mogelijk dat de 

naam van de naam van de piloot James Martin hier al eerder bekend was, 

getuige de gedenksteen op het kerkhof.  

 

First Lieutenant James Owen Martin 

Pilot 

James Martin is in 1945 postuum onderscheiden met het: 

Distinguished Flying Cross vanwege betoonde moed en buitengewone 

prestatie tijdens zijn  laatste vlucht. 

 

 
 



First Lieutenant Walter Adolph Voight 

Co-pilot  

   
 

 

Staff Sergeant Vernon Carl Kassekert 

Crewchief 

 



Staff Sergeant Anthony Pete Biondo 

Radio-operator 

     

 

Pvt Ralph Paul Bellesfield 

Paratrooper 

   



  

Het dorp Linden en ambtdragers van de gemeente Beers hebben die dagen 

respectvol gehandeld: met passend ceremonieel zijn de stoffelijke resten in 

drie kisten gelegd en begraven. In 1946 zijn de stoffelijke resten 

opgegraven en tijdelijk te ruste gelegd in Neuville bij Luik en niet in 

Margraten zoals aangegeven staat op een overdrachtsakte. 

Nog jaren later werden de resten overgebracht naar definitieve graven in  

hun geboorteland.  

 

 

 
                                           

      Gedenksteen op het kerkhof van Linden  



   

 

 



 

 

Dankzij onderzoek van drs. G. Thuring, historicus en pastoor in 

Groesbeek, is in onze streek uiteindelijk veel bekend geworden maar ook 

vastgelegd: Zijn historische brochure van 1991, die we mochten lenen van 

Jos Janssen uit Cuijk, bevat een schat aan gegevens. Pas in 1980 werden in 

New York de verklaringen van de andere parachutisten uit het vliegtuig 

teruggevonden, zodat onomstotelijk kon worden vastgesteld dat het in 

Linden om vijf slachtoffers ging. Later is nog een nieuwe versie met 

aanvullingen uit nieuw onderzoek verschenen. Deze nieuwe versie 

mochten we samen met ander materiaal lenen van Frans Martens. De 

brochures zijn oorspronkelijk “uitgegeven” door het bevrijdingsmuseum in 

Groesbeek. Dit museum - hét Market Garden museum en zeer de moeite 

waard om naar toe te gaan - besteedt uitgebreid aandacht aan de vliegramp 

in Linden. We hebben bij het schrijven vooral hieruit informatie gebruikt 

of overgenomen. De historische foto’s komen ook uit deze brochures 

evenals de hieronder afgedrukte verklaringen van Lindenaren en andere 

betrokkenen. 

 

 

 

    

 

    

    

    

    

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 





Het bleef niet bij de gebeurtenissen in 1944 
De herinneringen bleven, ook nadat de stoffelijke resten van de 

omgekomen militairen waren opgehaald en elders herbegraven. Altijd was 

er iemand die het gebeuren ophaalde en initiatieven nam: er werd 

onderzoek gedaan, er kwam –hoe weet niemand- een gedenksteen op het 

kerkhof en lang bleven er onbeantwoorde vragen. Er ontstond een traditie 

van herdenken. 

   
 

Er waren herdenkingen die oudere Lindenaren zich nog herinneren: 

Zo was de herdenking van 1983 een groots gebeuren. 

   

   



 



De geloofsgemeenschap Linden heeft vanaf een gegeven moment jaarlijks 

herdacht. Misschien wel omdat het Lambertusfeest sinds 1944 altijd 

verbonden is  met het vliegtuig dat op 17 september hier neerstortte. In 

2014 –toen was het 70 jaar geleden- waren naast een groot aantal 

genodigden bijvoorbeeld ook familieleden en nabestaanden van de 

omgekomen Amerikanen aanwezig bij de herdenking. De familie Peters 

heeft gedurende lange tijd contacten onderhouden. 

JvdB 

  

 

 

 

 

 

 
   Foto herdenking 1995 

 

 

 

 

 

 

 


