
De crash in Groenekan 
LAATSTE VLUCHT VAN DE B-17G 42-102485 

De eerste drie maanden van 1944 leek de 
Geallieerde opmars in Italië doodgelopen. 
Maar midden mei braken de Amerikanen 
door de Duitse linies boven Salerno. Rome 
lag binnen bereik. Dat was weer eens goed 
nieuws. Daar kwam dan nog bij de ver
wachting van de op handen zijnde invasie. 
En dan die duizenden Geallieerde vliegtui
gen, die over bezet Nederland trokken. In 
de maand mei passeerden naar schatting 
12000 toestellen ons land.1) De Engelsen 
vlogen 's nachts, de Amerikanen overdag. 

Bij een heldere hemel waren de strakke for
maties Amerikaanse bommenwerpers goed 
zichtbaar. In de middag keerden de vele 
squadrons zonder bommenlast naar Enge
land terug. De waarneming van dit vrijwel 
dagelijks gebeuren wekte in bezet gebied 
een gevoel van victorie. Voor gemengde 
gevoelens was er in die dagen geen plaats. 
Maar het onophoudelijk transport van bom
men loog er niet om. Duitsland werd zwaar 
getroffen. Als in de late ochtend hier de 
condensstrepen waren opgelost, werden 
daar de eerste ladingen afgeworpen. 

De Mighty Eight 
Eind 1941 besloten de Verenigde Staten 
deel te nemen aan de massale bombarde
menten op Duitsland.2) Daartoe werd een 
aparte luchtvloot opgericht: de US 8th Air 
Force. Begin 1942 werd begonnen met de 
stationering ervan in Engeland. Tevoren 
waren in Oost-Engeland een groot aantal 
vliegvelden aangelegd. 
Zoals gezegd, de Amerikanen opereerden 
bij daglicht. Naar hun oordeel leidde dat tot 
meer precisie bij het bombarderen. Hun 
bommenwerpers hadden bovendien een 
groter hoogtebereik en waren zwaarder be
wapend dan die van de Engelse luchtmacht. 
Als zodanig waren ze èn moeilijk bereik
baar voor luchtafweergeschut èn goed in 
staat Duitse jagers van zich af te houden. In 
mei 1944 telde de Achtste Luchtmacht 
meer dan 2500 bommenwerpers en 1000 
jagers. Vanwege de omvang en kracht van 
deze vloot werd wel gesproken van de 
"Mighty Eight", de "Machtige Achtste". 

Het vliegend fort 
Het meest tot de verbeelding sprekende 
vliegtuig van deze vloot was de Boeing 
B-17 Flying Fortress.3) De uiteindelijke 
variant was de B-17G van 1943.4) Daarvan 
kwamerf er ruim 8600 van de montage
lijnen. Voor een goed begrip van het vol
gende enkele afgeronde getalsmatige gege
vens van dit Vliegend Fort: 

vleugelspanwijdte 
lengte 
hoogte 
motor 

max. snelheid 

vliegbereik 

32 meter 
23 meter 
6 meter 
4 motoren, 
elk 1200 pk 
486 km/uur 
op 7500m hoogte 
5470 km 

lading lange vlucht : 3000 kg 
Het toestel was zwaar bepantserd en bewa
pend.5) Het had 13 zware mitrailleurs. De 
bemanning bestond uit 10 leden. De func
ties waren de volgende: eerste en tweede pi
loot, navigator, bommenrichter, radiotele-
grafist/schutter, boordwerktuigkundige/ rug-
koepelschutter, buikkoepelschutter, linker
zij luikschutter, rechterzijluikschutter en 
staartschutter. 
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8th AIR FORCE 

De basiseenheid van 
een (grote) formatie 
werd gevormd door 
drie bommenwerpers, 
in een V. vlucht. 
Hier zes toestellen, de 
achterste drie een 
"treetje" lager dan de 
voorste drie 
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De gevechtsdoos 
Zoals gezegd: Bomber Command vloog bij 
nacht. Bij die nachtelijke raids werd, niet
tegenstaande de vaak gigantische omvang, 
geen speciale formatie-techniek gehan
teerd. De "Mighty Eight" vloog overdag en 
hield zich strikt aan een hechte defensieve 
vluchtformatie, de zgn. Combat-box. In 
zo'n "gevechtsdoos" vlogen de bommen
werpers in secties van 6 tot 7 toestellen 
trapsgewijs. Aldus geformeerd konden 
aanvallende Duitse jagers maximaal onder 
vuur worden genomen. Bij grootscheepse 
aanvallen op Duitsland sloten meerdere 
van zulke formaties boven en naast elkaar 
aan.6) Zo'n compacte, gelaagde eenheid 
kon in alle richtingen vuur spugen. De 
Luftwaffe was een tijdlang onder de indruk 
van de kracht van dit afweervuur. Later vie
len de Duitse jachtvliegers in geconcen
treerde groepen de Amerikaanse formaties 
aan. Die tactiek deed het verlies aan bom
menwerpers aanzienlijk stijgen. Er was 
dringend behoefte aan escorterende lange 
afstandjagers. Die zouden de Messer
schmitts en Fock Wulfs tot diep in het 
Duitse luchtruim kunnen bestoken. De 
meest geprezen Amerikaanse jager voor de 
lange afstand werd de P-51 Mustang. Maar 
ook de P-47 Thunderbolt werd door de 
Duitsers gevreesd. 

Sitting-duck 
Kreeg een toestel technische moeilijkheden 
dan viel het tempo van de formatie niet 
meer bij te houden. Afhaken werd in dat ge
val onontkoombaar. Zo'n geïsoleerd ge

raakte bommenwerper werd een "sitting 
duck" genoemd.7) De bemanning van zo'n 
"sitting duck" verkeerde in groot gevaar. 
Andere bommenwerpers mochten niet ach
terblijven om deze kameraden in nood be
scherming te bieden. Bij een heldere hemel 
werd het risico voor zo'n kreupele bom
menwerper nog groter. Het allerwegen 
zichtbare toestel dreigde dan een gemakke
lijk doelwit te worden van het op veel plaat
sen opgestelde Duitse luchtdoelgeschut. 
Teneinde hoogte te houden had de bom-
menrichter de bommenlast al afgeworpen. 
Misschien was intussen al een commando 
ontvangen om terug te keren. Duitse jacht
vliegers zagen een zekere prooi. Escor
terende Mustangs en Thunderbolts kwa
men opduiken om die vijandelijke vliegtui
gen aan te vallen en te verdrijven. 

Nr. 42-102485 
Een enkele keer wist een piloot ondanks 
motorstoring, zware beschadiging en ko
gelgaten toch nog Engeland te bereiken. 
Soms werd op het juiste moment de beslis
sing genomen om te springen. Wie neer
kwam in bezet gebied kon het geluk hebben 
met behulp van de illegaliteit te ontsnap
pen. In Duitsland kregen neergekomen 
Geallieerde vliegers soms te maken met een 
woedende plaatselijke bevolking.8) In de 
Duitse kranten werden ze dan afgeschil
derd als terreurvliegers en kindermoorde
naars. In ieder geval werd het daar altijd 
krijgsgevangenschap. 
Een vlucht(mission) kon ook een ver
schrikkelijk drama worden. Dat werd het 

Vliegveld Knettishall 
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Vliegend Fort. 
Goed te zien zijn: 
motor 1 en motor 2, 
de buik-, de rug- en de 
kinkoepel 
Foto: Sectie lucht-
machthistorie van de 
Staf Bevelhebber der 
Luchtstrijdkrachten 

voor de bemanning van de Boeing B-17G 
Flying Fortress, registratie-nummer 42-
102485. Dit VI i egend Fort kreeg op de mid
dag van de eerste pinksterdag 1944 ten 
noorden van Magdeburg te kampen met 
motorstoring. Het moest afhaken, vloog te
rug en maakte na een helse vlucht van 500 
km een noodlanding in Groenekan. Drie 
van de tien bemanningsleden kwamen om 
het leven. Die dag verschenen ruim 1000 
bommenwerpers en 600 jagers van de 8ste 
luchtmacht boven Duitsland. Daarvan 
keerden er respectievelijk 32 en 9 niet op 
hun thuishaven terug. 

In het nu volgende wordt geprobeerd de tra
gische tocht van nr. 42-102485 van het be
gin tot het einde te beschrijven. Het is be
doeld als een (laat) eerbetoon namens 
Groenekan aan deze tien jonge mensen. 

Knettishall 
lste Luitenant Arthur Miles Codding (Art) 
kwam begin 1944 met zijn mannen vanuit 
Rapid City (South Dakota) in Engeland 
aan. Zij behoorden tot het 562ste Bomb 
Squadron van de 8ste Luchtmacht. Dit 
squadron maakte op zijn beurt met drie an
dere deel uit van de 388ste Bomb 
Group(BG).9) De thuishaven van 388 BG 
werd Knettishall, gelegen bij het gehucht 
van die naam, niet ver van Norwich. Het 
was een van die vele in ijltempo gebouwde 

vliegvelden voor de 8th Air Force in Oost-
Engeland. De opstal van zo'n "emergency 
airfield" was standaard: drie runways, op-
stelplaatsen voor vliegtuigen, hangars, 
werkplaatsen, meteo, briefing-room, kan-
tine(s) en niet te vergeten de verkeerstoren. 
De hoofdbaan was bijna 2 km lang en zo'n 
50 m breed. De drie banen waren van een 
zware constructie.10) Een maximaal bela
den Vliegend Fort woog tenslotte ruim der
tig ton. Het kampement voor de bemannin
gen en het grondpersoneel bestond uit een 
dozijn nissenhutten. Die lagen ten zuiden 
van het vliegveld, richting Coney-Weston. 
Het depot voor de bommen lag veiligheids
halve ver van deze onderkomens, meer naar 
Knettishall. 
Vooral bij de terugkeer van vliegtuigen 
heerste er een hectische bedrijvigheid op 
het vliegveld. Ambulances waren onder
weg voor het vervoer van gewonden. Vaak 
dodelijk vermoeide bemanningen brachten 
verslag uit in de briefing-room. De onder
houdsploegen begonnen onmiddellijk met 
het herstel van de schade aan de bommen
werpers. Sommige ploegen wachtten in 
spanning op de terugkomst van hun vlieg
tuig. Het vertrek van squadrons voor een 
offensief kon uiteraard meer op schema 
verlopen. 
Voor het overige: Knettishall was een tijde
lijke nederzetting, met sobere accommoda
ties, zonder comfort, ver van de bewoonde 
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wereld, met weinig mogelijkheden voor 
ontspanning. 

De bemanning 
De piloot werd al genoemd. De negen an
dere bemanningsleden waren: 

2de Lt.Roger Withers 

2de Lt.Donald Chiles 

S.Sgt. Delmar McBeth 

T.Sgt. Clyde Waite 

T.Sgt. Robert Berg 

co-pilot 

navigator 

bommenrichter 

radiotelegrafist/schutter 

boordwerktuigkundige/ 
rugkoepelschutter 

S.Sgt. Kenneth Joye 
buikkoepelschutter 

S.Sgt Thomas Roskowick 
linkerzij luikschutter 

S.Sgt. Lawrence Brown 
rechterzij luikschutter 

S.Sgt. James Mulder 
staartkoepelschutter") 

De bemanning was getraind in het forma
tie-vliegen en het deelnemen aan een bom-
run, een collectief uitgevoerd bombarde
ment. Hun reusachtige B-17 noemden ze 
"Little Chum". Dat was de roepnaam van 
de co-piloot. Met uitzondering van Waite 
had deze crew voor die bewuste 28 mei 
1944 in totaal 13 vluchten volbracht. Na 25 
vluchten werd een bemanningslid van een 
bommenwerper onttrokken aan de opera
tionele dienst. Zo'n volledige zgn. tour of 
duty nam gemiddeld 8 tot 10 maanden. Er 
was dus voor elk nog een lange weg te gaan, 
bovendien een vol risico's en gevaren. De 
overlevingskansen waren letterlijk fifty-
fifty. 

Clyde Waite stond voor zijn zevende 
vlucht. Na zes vluchten had hij een neusbij-
holte-ontsteking gekregen. Zo'n sinusitis 
was in dit bedrijf zeer bezwaarlijk. De toe
stellen kenden nl. geen hoge-druk cabines. 
Bij het stijgen naar grote hoogte nam dus de 
luchtdruk af. Bij Clyde ontstond er rela
tieve overdruk in de bijholten door gezwol
len slijmvliezen. Dat leidde op zulke mo
menten tot felle hoofdpijn. Hij had boven
dien het gevoel, dat zijn tanden uit zijn 
mond dreigden te knallen. De dokter be
sloot hem twee weken aan de grond te hou

den en in die tijd werd hij vol gestopt met 
vitaminen van een speciaal soort. Zo werd 
hij opgepept voor zijn zevende missie. 

Slaap tekort 
In februari 1944 hadden de Amerikanen de 
Duitse fabrieken waar jagers werden ver
vaardigd gebombardeerd. Vanaf medio mei 
bombardeerden zij systematisch de Duitse 
installaties voor het vervaardigen van syn
thetische benzine en de raffinaderijen van 
ruwe olie.12) In dit programma van uitslui
tend "military targets" pasten de meeste 
doelen van de 8ste luchtmacht voor die 
28ste mei. Het aantal te bombarderen ob
jecten was 29. Ze lagen voor het merendeel 
in stedelijke concentraties in het midden 
van Duitsland.'3) Voor dit grote offensief 
moesten in totaal 1341 bommenwerpers en 
697 escorterende jagers worden geleverd. 
Wycombe Abbey, het hoofdkwartier van 
Mighty Eight, gaf in de vroege nacht orders 
door aan de bij dit offensief betrokken 
vliegvelden. 

Ook de officier van de wacht op de afdeling 
Operaties van Knettishall kreeg in het holst 
van de nacht per telex de orders voor die 
dag binnen. Kort daarop werden de grond
ploegen en de stafleden gewekt. De eersten 
begonnen onmiddellijk met het in gereed
heid brengen van de aangewezen vliegtui
gen: de bommen werden geladen, de tanks 
gevuld en de munitie voor het geschut werd 
aan boord gebracht. De monteurs testten de 
motoren en de apparatuur. De staf zette de 
ontvangen orders en nadere orders om in 
opdrachten voor de bemanningen. De laat-
sten stonden tegen vieren op. 

De nachtrust was ook dit keer te kort ge
weest. Eenieder bleef tot in de kleine uren 
de dag rekken en ging laat naar zijn nest. 
Een mens moest er maar iets van zien te ma
ken. Want wie wist zeker of het niet zijn 
laatste nacht op de basis was of zelfs op 
aard? Zo peinsde een nog slaperige Clyde 
Waite op weg naar de kantine.14) 

Briefing 
Het uitgebreide en welverzorgde Engelse 
ontbijt werd elke dag als een luxe ervaren. 
Het was nog donker toen werd verzameld in 
de briefing-room. Als altijd voltrok zich de 
briefing in een sfeer van angstige spanning. 
Hoe ver zou de vlucht zijn, hoe intens de 
luchtafweer, waren er veel Duitse jagers te 
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verwachten? Dat soort vragen drong zich 
telkenmale bij ieder op. De informatie liet 
niet lang op zich wachten. Op een afgerolde 
kaart van bezet gebied werd het doel van de 
dag aangewezen. Het bleek Köningsburg te 
zijn, een stad niet ver van Magdeburg. Daar 
moest dooreen formatie van 105 vliegende 
forten een militair depot worden vernie
tigd.15) Die ruim 100 bommenwerpers wer
den geleverd door een vijftal vliegvelden. 
Het verzamelpunt werd aangewezen. 
Boven de Noordzee zouden de vele 
squadrons een "combat-box" vormen. Alle 
vragen werden zorgvuldig door de briefing-
officier beantwoord. Daarna kwam de me
teoroloog met het weer en de man van de 
Intelligence met informatie over de Duitse 
luchtafweer. Bomb Group 388 wist nu wat 
haar die dag te doen en te wachten stond. 
Als laatste sprak de aalmoezenier bemoedi
gende woorden en een kort gebed. De be
manning van "Little Chum" kwam nog 
even voor een verrassing te staan. De kente
kens van de eigen vertrouwde kist moesten 
nodig worden bijgeschilderd. Dat stond op 
de werklijst van deze eerste pinksterdag. 
De baas van de grondploeg, sergeant 
Charles Steel, had deswege een andere 
bommenwerper startklaar gemaakt. Het 
was een exemplaar van het laatste model 
B-17 Flying Fortress, de nr. 42-102485. Bij 
dit model was een bepantsering aan
gebracht voor de panelen van de instrumen
ten. 

Dat ogenschijnlijk simpel gegeven mag 
niet onvermeld blijven. 
De boordwerktuigkundige sergeant Robert 
Berg was ingenomen met dit vervangende 
fort en deszelfs extra beveiliging. Berg was 
een techneut met ervaring. Wat hij niet wist 
over B-17's hoefde niet geweten te worden. 
Omdat hij wat ouder was werd hij Unk 
(Uncle) genoemd. En niet alleen daarom.I6) 

War is heil 
Na het verzamelen boven de Noordzee 
steeg de formatie tot 5000 meter, vloog ver
volgens ten noorden van Kiel over de 
Deense peninsula en daarna landinwaarts 
naar Köningsburg. Ingevolge het vliegplan 
moest net voor het begin van de bomrun 
zo'n 1000 meter worden geklommen. 
Tot dan was de vlucht met de B-17G 42-
102485 vlekkeloos verlopen. Maar bij de 
start van die klim viel motor nr. 1 uit. Unk 
stelde vast, dat het defect onherstelbaar 

was. Bommenrichter sergeant Delmar 
McBeth wist wat hem te doen stond: hij 
opende onmiddellijk het bommenluik. 
Conform de betreffende standaardproce
dure werden alle bommen gelost. Ondanks 
deze gewichtsvermindering van 3000 kilo 
kon het toestel zich niet handhaven in de 
"combatbox".17) Dat werd "sitting duck" 
om in de taal van de luchtmacht te spreken. 
Radiotelegrafist Clyde Waite ontving via 
de radio permissie om koers te zetten naar 
het verzamelpunt (van de formatie) voor de 
terugvlucht. Nog voor het beschermende 
wolkendek op 1500 meter kon worden be
reikt werd de bommenwerper al geraakt 
door enkele Focke Wulf's. Die schoten de 
radio-apparatuur volledig aan stukken. Tot 
overmaat trok de bewolking op. Lucht
doelgeschut had bij een wolkeloze hemel 
vrij spel. Piloot Art Codding zakte onmid
dellijk tot "boomtophoogte" . Soms moest 
hij zelfs optrekken voor hoogspanningslij
nen. Het was bizar maar effectief: nog voor 
een schutter te land ook maar kon richten 
was het doelwit al weer voorbij. Verstoken 
van ieder contact met de vluchtleiding was 
er nu nog slechts één optie : richting thuis
haven. Navigator Don Chiles dirigeerde het 
fort dan ook in westelijke richting. Via de 
intercom gaf Art zijn commando's. Buik
schutter Kennie Joye werd bevolen zich on
middellijk los te maken en naar de radio-

'f <£ 

ruimte te gaan. Bij een buiklanding zou hij 
immers in zijn positie vermorzeld worden. 
Beneden vergleed, heel nabij, een land
schap met dorpen en stadjes. Daarin vielen 
te ontwaren van kerkdiensten terugkerende 
mensen. Op diezelfde luisterrijke zondag
middag werden elders massa's bommen af
geworpen. Had Pershing niet gezegd: War 
is hell? Clyde Waite zag in een flits de kern 
van die massieve uitspraak. 

Het beschermend pantser 
Plots dartelden twee Thunderbolts rond de 
dodelijk bedreigde bommenwerper. De be-

Focke Wulf. 
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Opstijgende rook kort 
nadat de B-17G was 

neergestort. 
De foto werd ge
nomen vanuit het 

zolderraam van de 
villa "Welgelegen", 

Groenekanseweg 90. 
Voorgrond links: kas

sen en plat glas. 
Daarboven: (nu) 

groente- en boom
kwekerij. 

Vervolgens: weiland 
van en achter villa 

"Kweeklust". 
De weilanden van 
Westeneng en De 
Kruijf (nu kerk en 

Versteeglaan) worden 
aan het gezicht ont

trokken door de 
boomgaard van 

"Kweeklust". Toren 
horizon: de Domtoren 

manning was overgelukkig met dit escorte. 
Maar wat te denken van de vreemde wen
dingen en capriolen van deze kleine vrien
den? Nog voor de piloot hun waarschuwing 
begreep was het al te laat. De machine 
schoof rakelings over het centrum van een 
basis van de Luftwaffe en werd onmiddel
lijk getroffen door machinegeweren en 
zwaar geschut. Kort erop volgde een 
tweede dreun.18) 
Unk, Clyde, Jim, Thomas, Kenn en 
Lawrence vonden dekking in de radio
ruimte. De beide laatsten waren door ko
gels gewond. Thomas was ernstig getroffen 
in de linkerzij. Door het uitvallen van de in
tercom was er geen contact meer met de an
dere bemanningsleden. Na het optrekken 
van de rook gingen Unk en Clyde op onder
zoek. 

Clyde zag een manshoog gat in de rechter
wand van de romp. Aan de voorkant van de 
machine moest ook een gaping zijn. Want 
de lucht perste zich met orkaankracht door 
het vliegtuig. Er was bijna geen doorkomen 
aan. Het lawaai was oorverdovend. Het ge
lukte hem het compartiment van de beide 
piloten te bereiken. Vandaar uit had hij 
zicht op de voorste sector. De neus was vol
ledig weggeschoten. Donald Chiles, de na
vigator en Delmar Mc Beth, de bommen-
richter, waren bij de beschieting gedood. 

Chiles' hoofd was van zijn romp gerukt. 
Motor nr.3 was uitgeschakeld, de propeller 
brandde. Die brand zou ook spoedig de 
vleugel bereiken. De piloten deden hun 
werk. Zij dankten hun leven aan de (extra) 
pantserplaat voor het instrumentenpaneel. 
De instrumenten waren geheel vernield. De 
snelheid van het vliegtuig kon niet meer 
worden afgelezen. Het hoogteroer was be
schadigd. Boven het geraas uit hoorde 
Clyde de stem van Arthur Codding. Hij be
greep, dat een landing onvermijdelijk was 
en spoedde zich vervolgens omzichtig 
maar snel naar het radio-bok. Kort daarop 
kwam ook Unk terug. Deze gelastte de be
manningsleden de zitpositie in te nemen 
voor een crash-landing. 

Zo zaten zij, met hun rug tegen een dwars-
schot, in afwachting van een misschien ver
pletterende smak, de knieën opgetrokken, 
de handen gevouwen in hun nek. 

Het weiland 
Binnen de Achtste Luchtmacht bestond een 
welhaast vermetel vertrouwen in het 
Vliegend Fort. Het bleef gaan, wat er ook 
van over was. "Binnenkomen op één vleu
gel, met gebed". Dat werd wel gezongen op 
Knettishall. Ondanks de benarde toestand 
moest piloot Codding onwillekeurig aan 
die tune denken. Bij momenten kwam het 
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hem ongeloofwaardig voor, dat het toestel 
maar bleef vliegen. Besturing was nauwe
lijks meer mogelijk. Met de resterende mo
toren 2 en 4 zou hij misschien nog ietwat 
naar links en naar rechts kunnen uitwij
ken.19) Maar met het hoogteroer viel nage
noeg geen stijging meer te bewerkstelligen. 
Vóór hem doemden bomen op. De aanra
king met de boomtoppen kon amper wor
den vermeden. Het bos was nog niet gepas
seerd of de resterende draden van de trim-
kabel van het hoogteroer begaven het. Op 
dat moment kwam er een weiland met 
rechte sloten op de beide piloten af. 

De crash voltrok zich even voor 15.30u. 
Voor de bemanning was dat 3:30 P.M. en in 
de overlevering van Groenekan half vier. 
De schok was hard en hevig. De propellers 
werden onder de vleugels gewrongen, de 
buikkoepel trok zijn eigen sleuf in de 
grond. Zo'n kleine twee minuten ploegde, 
hobbelde en schoof het ontzagwekkend ge
vaarte met geweld door grasland en sloten. 
Meer dan zestig meter, toen kwam het tot 
stilstand. Maar de romp was ongebroken, 
de bodem niet gescheurd. Het voorste ge
deelte en de rechtervleugel stonden in 
brand. 

De sloot 
Ook de piloot en de co-piloot wisten de ra
dio-ruimte te bereiken. Ze waren allen ver
suft, gevoelloos, immobiel. Maar de drang 
om te overleven en het dreigend gevaar 
bracht hen weer in beweging. De benzine 
uit de gescheurde vleugeltanks voedde het 
vuur. De bommen waren weliswaar afge
worpen, maar de munitie voor het geschut 
was nog aan boord. Bij ontploffing zouden 
die kogels door alle wanden heen dood en 
verderf zaaien. Er was geen moment te ver
liezen. Het ontsnappingsluik zat in de 
grond. Hoe uit deze doodkist te komen? Jim 
Mulder trapte met alle kracht de deur open. 
Met achterlating van de doden sprong ieder 
naar buiten. Maar hoe nu uit handen van de 
Duitsers te blijven? In die vlakke wei was er 
uitsluitend een sloot om zich in te verber
gen. Ook Thomas Roskowick werd erin ge
sleurd. Twee bemanningsleden gaven alles 
om zijn hoofd boven water te houden. Hij 
was buiten bewustzijn geraakt. Op zo'n 100 
meter afstand lag de bommenwerper, bran
dend als een fury. Bij de aanblik ervan reali
seerde Clyde Waite zich plots, dat in de 
haast de vluchtuitrustingen waren blijven 

Dit fragment van een 
zijden route-kaart lag 
in de omgeving van 
de crash-plaats van de 
B-17G42-102485. 
Het fragment werd 
daar gevonden door 
de toenmalige mare
chaussee in De Bilt. 
de heer J.P. Kossen, 
nu woonachtig in 
Stiens (Friesland). 
Foto en tekst: Henk 
Wilson, Bilthoven 
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Een bommenrek van 
de B-17G 42-102485. 

Van Hoffen nam het 
rek onder zijn jas 
mee, nadat hij als 

brandweerman op 28 
mei 1944 bij het 

brandend toestel aan
wezig was geweest. 
Foto: G. van Driel, 

Groenekan. 

Boerderij Veldhoeve, 
Groenekanseweg 62, 
toentertijd bewoond 
door D. de Kruijf en 
familie. 

liggen. Afgezien van de chocolade-repen 
beschikte nu niemand over een kompas 
noch over een landkaart. 
Vanuit zijn verkillende schuilplaats nam 
Art de omgeving in zich op. Naar het noor
den lag het bos, dat hen bijna fataal was ge
worden. Tegen de achtergrond van het ge
boomte tekende zich een boerderij af. 
Vanaf die boerderij kwam iemand aangelo
pen. Zo te zien was het de boer en dat vond 
hij vertrouwenwekkend. Maar tegen het 
zonlicht in kijkend zag de piloot in de verte 
kleine groepen mannen, die zich in looppas 
voortbewogen, onmiskenbaar militairen. 
Vluchten kon niet meer. 

Thomas Roskowick 
Die pinksterzondag om de klok van drie be
vond Dirk de Kruijf zich achter de boerderij 
en keek richting Blauwkapel. Daar, diep in 
het weiland,lag zijn vee. Twee van zijn 
zoons stonden op het punt de 25 koeien te 
gaan halen. Het melken gebeurde altijd 
achter de boerderij.20) De boer kon tevree 
zijn met het groeizame weer. De overvloe

dige zonnewarmte en het briesje uit het 
zuid-oosten was goed voor het nog drassige 
land. Geluid van het luchtafweergeschut 
van Blauwkapel deed hem opschrikken. Op 
datzelfde moment hoorde en zag hij het 
vliegtuig komen. Het vloog over de hoge 
bomen van de Veldlaan, daarna laag en in 
een golvende beweging over het weiland 
van Westeneng. Nog geen seconde later 
butste de brandende kolos tegen de grond, 
schoof nog zo'n zestig meter door en 
boorde zich vast in de zachte aarde. Dat al
les voltrok zich halverwege Groenekan en 
Voordorp, op de tweede en derde akker van 

De Kruijf. Met zijn buurman Hendrik 
Copijn was hij als een van de eersten op de 
plaats des onheils aanwezig.21) Vanwege de 
hitte was het niet mogelijk dicht bij het 
vliegtuig te komen. Bemanningsleden za
ten gehurkt in een sloot. De boer dacht van
wege ernstige brandwonden. 

In het weiland lag een zwaargewonde vlie
ger. Diè man was hun eerste zorg. Zij leg
den hem op een houten landhek en droegen 
hem zo naar de boerderij. Kees van Hoffen, 
reeds aanwezig als lid van de vrijwillige 
brandweer, hielp hierbij.22) Ter plekke wa
ren er nu ook Duitsers van Voordaan. Een 
van hen sprak grimmig van "Kinder
mörder".23) Bij de boerderij gekomen tilden 
de dragers het hek voorzichtig op de regen
put. Dokter Buisman constateerde, dat de 
halve linkerheup van de schutter was weg
geschoten en dat deze vanwege een shock 
geen pijn voelde. Van Hoffen stond de ster
vende bij in zijn laatste ogenblikken.24) 
Terzelfder tijd kwamen er, dwars door het 
land, soldaten aangerend van fort Blauw
kapel en vlak daarop arriveerde ook nog de 
Feldgendarmerie.25) Het wemelde binnen 
de kortste keren van Duitse militairen van 
allerlei soort en rang. Piloot Codding en zes 
mannen van zijn crew werden onmiddellijk 
gevangen genomen. Hun vrienden hadden 
hen al die tijd niet uit het oog verloren: 
hoog aan de hemel cirkelden twee Thunder
bolts. Zij lieten nog even een aanzwellend 
gierend geluid horen, "dipten" bemoedi
gend met hun vleugels en verdwenen. Het 
waren ongetwijfeld dezelfde jagers, die 
eerder op de dag hadden geprobeerd met 
snelle wendingen te waarschuwen voor op
doemend gevaar. Dit keer werd hun bewe
gingstaal ten volle begrepen. Het deed de 
krijgsgevangenen ook goed om te weten, 
dat bij de "debriefing" op Knetti shall ge-
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Luchtfoto van Groenekan-Zuid. gemaakt door een geallieerd foto-verkenningsvliegtuig op 15 maart 1945. De plaats van de crash is aange
geven met een wit cirkeltje. De sleuf die de B-17G in het weiland maakte is niette zien op de foto. De Kruijf vulde de gaten en liet er gras op 
groeien. De putjes met witte omranding zijn bomtrechters. Het vliegtuig lag op het meest westelijk gelegen weilandperceel van De Kruijf en 
hing met het stukgeschoten neusgedeelte boven de sloot tussen dit perceel en de kwekerij van Copijn. Naar schatting zo'n 4 à 500 meter van 
de boerderij Veldhoeve, aangegeven met een vierkantje. 
Foto: Topografische Dienst Emmen 
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Vanwege de aanleg 
van de A27 omstreeks 

1960 (en die van de 
Versteeglaan vanaf 

1991 ) werd de situatie 
ten zuiden van de 

boerderij Veldhoeve 
gewijzigd. Rechts de 

begroeiing van het 
talud van de A27. 

Langs het talud loopt 
(vanaf 1995)een 
fietspad. Dirk de 

Kruijf wijst (in 1975) 
de plek aan van de 
crash. Einde schei-

sloot is zichtbaar. 
Proeve plaatsbepaling 
vanuit de huidige situ

atie: de sloot tussen 
Veldhoeve en 

Versteeglaan ener
zijds en Copijn en 

Copijnlaan( 15-41) 
anderzijds komt uit in 

de brede sloot langs 
het fietspad bij de 

A27. Aan de oostkant 
van deze uitmonding 
lag de B-17G Flying 

Fortress. 
Foto: Henk Wilson, 

Bilthoven. 

rapporteerd zou worden over de lotgevallen 
en de crash van de B -17G 42-102485. 

De brandweer 
Intussen stroomden er van alle kanten 
nieuwsgierigen toe. Sommige toeschou
wers kwamen tot op het terrein. Die werden 
er onmiddellijk afgestuurd door soldaten. 
Om 15.31 u was de (vrijwilige) brandweer 
van de gemeente Maartensdijk uitgerukt 
onder leiding van commandant C. Leef-
lang. Negen minuten later reed de autospuit 
het erf op van De Kruijf. Zo'n brand blus
sen met deze spuit bleek volstrekt uitgeslo
ten. Intussen waren er problemen gerezen 
aangaande het vervoer van de beide gewon
den.26) De Duitsers wilden geen toestem
ming geven de ambulance te bellen. Uit
eindelijk gelukte het toch een auto van de 
Geneeskundige Dienst uit Utrecht te laten 
komen.27) Met deze auto werden Kenneth 
Joye en Jim Brown vervoerd naar een laze-
ret van de Duitse Weermacht. Het viel (nog) 
niet te achterhalen op welk moment en naar 
welke plaats de overleden Thomas Rosko-
wick werd vervoerd. 

Art Codding, Roger Whithers, Robert 
Berg, James Mulder en Clyde Waite wer
den naar de Ortskommandantur in Utrecht 
gebracht en aan een kort verhoor onderwor
pen. Zij werden met respect behandeld en 
's avonds van een maaltijd voorzien. Later 
op die avond werd het vijftal teruggebracht 
naar het vliegtuig om de beide gevallen 
kameraden luitenant D.L. Chiles en staf 
sergeant D.D. Mc Beth te identificeren. De 
lijken werden door de Duitsers gekist en 
weggevoerd. 
's Middags was de brandweer uitgerukt op 
grond van "eigen waarneming", 's Avonds 
tegen half elf gingen Cees Leeflang en zijn 
mannen opnieuw naar de plaats van de 
brand. Dit keer op last van de Duitse weer-
macht, "....om het smeulende vuur uit te 
maken, aangezien nog een vleugel in tact 
was, gevuld met benzine" zo luidde het 
brandrapport.28) Het nablussen begon om 
22.40u en duurde tot voorbij het midder
nachtelijk uur. Daarbij dient bedacht, dat 
het nogal wat tijd vergde om de brandspuit 
voor een sloot nabij het vliegtuig te krijgen. 
Het weiland was in die tijd van het jaar nog 
zeer drassig. 
Om 1.45 u stond de spuit weer in de kazerne, 
toentertijd de loods van smid Van Manen. 
Groenekan was ten tijde in diepe rust. 

Souvenirs 
Ook op de tweede pinksterdag trok het 
wrak veel bekijks. Er was nu een schild
wacht bij geposteerd. Die wacht deed niet 
moeilijk en schooljongens uit Groenekan 
konden, via het weiland van Westeneng, 
dicht bij het vliegtuig komen.29) Al scharre
lend vonden ze menig "souvenir" w.o. een 
lichtpistool, stukken plexiglas en zelfs mi
trailleurbanden met patronen. Wat hen op
viel was, dat het water van de sloot waarin 
het vliegtuig tot stilstand was gekomen, 
groen was gekleurd. Iemand wist te vertel
len, dat dit kwam doordat er anti-vries-
vloeistof uit het koelsysteem van de moto
ren in dat slootwater was gevloeid.30) Het 
wrak lag er tot Dinsdag. Die dag kwam er 
een dieplader. De Kruijf vertelde nog dat er 
eerst een vleugel van het wrak werd ge
sloopt. Die ging op een vrachtwagen. De 
romp werd op de lange, platte wagen ge
schoven. Het bleek nog uiterst moeilijk te 
zijn om met die sleep vanaf de zijweg langs 
de boerderij op de Groenekanseweg te ko
men. Waar nu een voet(fiets)pad ligt langs 
die weg was toen nog een sloot. Bovendien 
stond er aan de westkant van het toegangs
hek een zware eikeboom. Die boom stond 
bij het draaien letterlijk in de weg. Na moei
zaam manoeuvreren reed de stoet, oplegger 
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plus vrachtwagen, richting De Bilt. Daarna 
wordt het spoor van de B-17G 42-102485 
steeds vager. Volgens een ooggetuige stond 
de oplegger met zijn zware vracht in de 
daaropvolgende nacht bij station Bilt-
hoven. Kort daarna zijn de romp, de losse 
vleugel en andere gedemonteerde restanten 
waarschijnlijk op het spoorwegemplace
ment overgeladen.31) 

Gedenken 
Belangrijk is uiteraard de vraag hoe het de 
bemanning verging en waar de drie omge
komen bemanningsleden werden begra
ven. Ten aanzien van beide vragen is er nog 
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onderzoek gaande. Daarom nu slechts 
voorlopige antwoorden. 
Waar navigator Donald Chiles, bommen-
richter Delmar Mc Beth en linkerzijluik-
schutter Thomas Roskowick door de Duit
sers werden begraven kon nog niet worden 
vastgesteld. De zoon van een vroegere tuin
man bij Copijn noemde Amersfoort. Op 10 
november 1944 werd in Margraten de (eni

ge) Amerikaanse militaire begraafplaats in 
Nederland in gebruik genomen. Thomas 
Roskowick werd er ter aarde besteld. Het is 
mogelijk, dat de beide anderen ook op deze 
ere-begraafplaats hebben gelegen. In dat 
geval zijn hun stoffelijke overschotten na 
enige jaren op verzoek van familie overge
bracht naar Amerika. Of het inderdaad zo 
gegaan is, zal nog uitgezocht worden. 
De bemanningsleden, die de crash over
leefden, kwamen in eerste instantie in 
Frankfurt a/d Main terecht. Clyde Waite 
schrijft in de epiloog van zijn geschrift, dat 
hij vervolgens verbleef in een kamp in de 
buurt van Grosstychow, bij Stettin. In het 
voorjaar van 1945 werd een groot aantal in 
gevangenschap verkerende militairen van 
de Amerikaanse Luchtmacht overgebracht 
naar Neurenberg. Daar zag hij tot zijn grote 
verrassing ook Art en Roger. Op 29 april 

Riem van de 
verbandkist van de 
B-17G 42-102485. 
Foto: Henk Wilson, 
Bilthoven. 

Kees van Hoffen 
legde via het 
Amerikaanse Rode 
Kruis contact met de 
moeder van Thomas 
Roskowick. Zij be
zocht eind mei/ begin 
juni 1965 Margraten 
en ook Groenekan. 
Op de foto mevrouw 
E. Roskowick en Van 
Hoffen, bij de boerde
rij van De Kruijf, op 
de plaats waar de 
schutter van de 
B-17Gop28mei 
1944 stierf. 
Foto: Utrechts 
Nieuwsblad, 2 juni 
1965 

Kruis op het graf op 
de Amerikaanse 
begraafplaats in 
Margraten. 
Foto: L. van den 
Brink. Groenekan. 
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Wit cirkeltje: plaats 
crash, aangegeven in 

de ruimtelijke situatie 
van 1980. 

• .-m* 

1945 werd Clyde Waite bevrijd en spoedig 
daarna keerde hij per schip naar zijn land te
rug. Hoe het de andere vier is vergaan na die 
veelbewogen 28 mei 1944 is (nog) niet be
kend.32) 

Naar schatting zijn in de Tweede Wereld
oorlog zo' n 6000 vliegtuigen boven Neder
land verongelukt. Van die 6000 waren er: 
2500 van de Britse Royal Air Force (RAF), 

1750 van de Duitse Luftwaffe en 1750 van 
de United States Army Air Force (US-
AAF). Van die laatste 1750 crashte er een 
op Groenekans grondgebied. Van de 10 be
manningsleden zijn er drie omgekomen. Zij 
mogen niet worden vergeten. Het is aan 
Groenekan om deze drie doden te geden
ken. 

Wim Hoebink 
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kele weken enigermate kennis van te kunnen ne
men. Voor nadere gegevens van vlucht, vliegtuig 
en bemanning zal contact worden gelegd met des
kundigen in Nederland en instanties in de V.S. Nu 
al mijn dank aan mevr. L. Ramdien, Sectie lucht
machthistorie van de Kon. Luchtmacht voor haar 
informatie over literatuur. 

Geraadpleegde literatuur 
L. Bak, Het vuur van de vergelding, Baarn, 1986. 
R.A. Freeman, Airfields of the Eights, then and now, 
Londen, 1978. 
R.A. Freeman,The Mighty Eighth War 
DiaryXonden, 1981. 
L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog, deel 7, S taats drukke rij, 1976. 
H.van Lith, Vlucht zonder terugkeer, Meppel, 1988. 
P.van de Noort, Vliegend onder vuur, Sassenheim. 
zj-
W. en P. van Rhebergen, Vermist boven de 
Achterhoek, Naarden, 1991. 
Cl.H. Waite, The consummation of little Chum, 1982. 

3? 



De Engelsen, The 
Polar Bears, reden op 

7 mei 1945 met hun 
Half Tracks 

Maartensdijk binnen. 
De foto is genomen 
met de rug naar het 
gemeentehuis. De 

Engelsen rijden ter 
hoogte van de 

brandweergarage 

MAARTENSDIJK 
Kort na de bevrijding op het bordes van het 
gemeentehuis. 
Voorste rij v.l.n.r.: Wil Annema, Toos van 
Rooijen, Frans van Eek. wethouder D. Udo, 
een Canadees militair en de heer G. Kuipers. 
later gemeente-secretaris. 
Tweede rij: de heer E. Kwint, L.W.H, de 
Geus en Th.J. Hagevoort 

Voor de duiventil bij het gemeentehuis. 
Op het bankje tussen twee Canadese militairen 

Judith Levi. 
Judith heeft als onderduikster gedurende de bezetting bij 

kweker Van Brummelen aan de Molenweg gewoond. 
Naast de militair links staat gebogen 

de heer Van Brummelen. 
Onderde duiventil staan de heren G. Kuipers en 

P. Klaassen te praten. 
De politie-agent naast de militair rechts is H. Klaassen, 

hoofd van de politie 
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De familie van Zijtveld staat voor de boerderij aan de 
Tolakkerweg 86 in Hollandsche 
Rading tijdens de bevrijding naar 
de wegtrekkende Duitse soldaten 
te kijken. De soldaten lopen rich
ting Hilversum. 
In de stoet rijden ook enige boerenwagens mee 
Foto uit: P. van 't Veer, De Tweede Wereldoorlog, 1960, 
De Arbeiderspers 

BEVRIJD 1945 

Ereboog bevrijding aan de Molenweg. 
De boog is spontaan door de bewoners met ladders van schilder 

Evert Boshuis tussen de huizen nummers 56 en 59 over de weg gebouwd. 
De boog was versierd met dennegroen en dahlia's. 

V.l.n.r.: de heren K. v.d. Heiden, C.W. v.d. Bunt. A. Westbroek, 
W. de Jong en C. van Eek, zittend A. Koops. 

De ereboog heeft 14 dagen gestaan 
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