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  Een Amerikaanse bommenwerper stort neer in Neerbeek 
 

                               

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Door: R.H.M. Göttgens, Beek, maart 2017 

 

Inleiding 
 

Op 20 mei 1944 stort een Amerikaanse B-17 bommenwerper neer in een wei in Neerbeek. 

Het vliegtuig brandt volledig uit. Alle bemanningsleden zijn gelukkig tijdig per parachute uit 

het toestel kunnen springen. De meeste van hen landen op Belgisch grondgebied vlak over de 

Maas en worden door de Belgische ondergrondse aan een schuilplaats geholpen tot de 

bevrijding in september 1944. Zij keren terug naar hun basis in Engeland en nemen weer deel 

aan de oorlog. 

Drie bemanningsleden worden door de Duitsers opgepakt en belanden in 

krijgsgevangenschap. Zij keren medio 1945 terug naar huis. 

M.b.v. diverse bronnen heb ik hun verhaal grotendeels kunnen achterhalen. Wat vooral 

opvalt, is de fascinerende rol, die het Belgische verzet heeft gespeeld bij het verbergen van de 

bemanning. 

Deze studie is gewijd aan de bemanning van het 709e Squadron van de 447e Bomber Group, 

die op 20 mei 1944 op weg was van hun basis Rattlesden, Suffolk in Engeland naar een 

vliegveld bij Luik, maar voortijdig hun missie beëindigd zag. 
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De eenheid (Bron: Missing Air Crew Report 4938) 

 

8e US Army Air Force 

447th Bomber Group (symbool: witte “K” op zwart vierkant) 

709th Bomber Squadron 

       
Symbolen van respectievelijk: 8e USAAF, 447Bomber Group en 709Bomber Squadron 

 

447BG is een relatief nieuwe eenheid, die pas v.a. december 1943 haar eerste missies op het 

Continent uitvoert. Haar strategische doelen zijn aanvankelijk gericht op de Duitse 

infrastructuur in Frankrijk, België en het westen van Duitsland, zoals: marine- en 

onderzeeboothavens, raketlocaties, vliegvelden, vliegtuigfabrieken en spoorweg- 

emplacementen. Deze aanvallen dienen ter ondersteuning van de geplande invasie in de 

zomer van 1944. De groep ondersteunt ook de invasie zelf op 6 juni 1944 via 

bombardementen in de omgeving van het Normandische bruggenhoofd. In september 1944 is 

zij ook betrokken bij operatie “Market Garden”. 

(Bron: website van 8th Airforce Historical Association/447 Bombardment Group). 

 

De uitvalsbasis (Bron: Missing Air Crew Report 4938) 

 

Airfield Rattlesden, Suffolk, England (Station 126). R.A.F.-basis. In november 1943 is deze 

basis overgedragen aan de 8e USAAF. Vanuit deze basis worden v.a. december 1943 

Amerikaanse bombardementsvluchten op het continent uitgevoerd. 

 

  
Luchtfoto van Airfield Rattlesden (internet) 

 

Het vliegtuig (Bron: Wikepedia en Missing Air Crew Report 4938) 

 

Viermotorige bommenwerper van het type B-17G-15DL ”Vliegend Fort”. Type “G” is de 

meest moderne versie (operationeel v.a. augustus 1943), waarin alle verbeteringen van de 
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vorige versies zijn verwerkt. In totaal zijn ca 12.700 B-17’s geproduceerd, waarvan ca 8.700 

van het “G” type. 

Registratienummer: 42-37864 

Naam vliegtuig: “Marty” (bron: Lijst met vliegtuignamen website 447BG) 

 
Vergelijkbaar vliegtuig en kleuren als de “Marthy” 

 

De bemanning  

 

Naam Functie Rang Dienstnr

. 

Woonplaats Geb. dat. Status* 

Charles R. Mitchell 1e piloot 2e Lt. O-

813756 

Akron, Ohio 4-7-1922 Ontsnapt BE 

Edward H. Frost 2e piloot 2e Lt. O-

568222 

Deerfield, 

Illinois 

24-2-1921 Ontsnapt BE 

Joseph G. Keenan Navigator 2e Lt. O-

700733 

New York, NY 17-10-

1921 

POW 

Leo D. McLaughlin Bombardier 2e Lt. O-

701492 

Atlanta, 

Georgia 

4-1-1922 POW 

Andrew A. Marcin Eng/Topkoepel 

schutter 

Staf/Sg

t 

3326108

6 

 

Pittsburg, 

Pennsylvania 

30-3-1919 Ontsnapt NL 

Paul D. Dickerson Radio operator Staf/Sg

t 

3520126

9 

 

Glade Springs,    

W-Virginia 

5-4-1919 POW 

Robert E. Sasse L-

boordschutter 

Sgt 3754931

6 

 

Winnebago, 

Minnesota 

1-4-1923 Ontsnapt BE 

Richard J. Kindig R-

boordschutter 

Sgt 3554914

5 

 

South Bend, 

Indiana 

23-6-1923 Ontsnapt BE 

Raymond F. 

McCarthy 

Staartschutter Sgt 1608978

4 

 

Milwaukee, 

Wisconsin 

18-7-1923 Ontsnapt BE 

Eugene P. 

Szulczewski 

Buikkoepel 

schutter 

Sgt 1302575

6 

 

Long Island, 

NY 

27-5-1921 Ontsnapt BE 
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(Bron: Missing Air Crew Reports 4938) 

 

 *Ontsnapt BE = geland aan Belgische zijde van de Maas 

   Ontsnapt NL = geland aan Nederlandse zijde van de Maas 

   POW = Prisoner of War = Krijgsgevangene 

 
Bemanning, m.u.v. Charles Mitchell en Leo McLaughlin.          Staande 2e van links: Charles   

(Foto: website 447BG)                                                                                                   Mitchell  

                                                                                                       (Foto: Studie Groep   

                                                                                                       Luchtoorlog 1939-1945)    

 

De missie (Bron: Website 447BG: httpwww.447bg.comMissions.htm (tab: operational 

charts of the 447th) 

• Missienr. 66/veldorder nr.235 

• Doel: spoorwegemplacement bij Luik of Luftwaffe vliegveld Brustem bij Sint-Truiden 

(België) in gebruik als basis voor Duitse nachtjagers: Junkers88 en Heinkel HE219 

(Nachtjäger Geschwader 1). Het uiteindelijk doel zou tijdens de vlucht worden 

vastgesteld. 

Opm: Dit soort bombardementen moet worden gezien als voorbereiding op D-Day, 

waarbij zoveel mogelijk infrastructuur, die kan bijdragen aan de bevoorrading van de 

Duitsers in Normandië, dient te worden vernietigd. 

• Datum: 20 mei 1944 

• Geplande aanvalstijd: 10.00 uur Engelse tijd (11.00 uur Nederlandse tijd) 

• Vlieghoogte: 20.000 – 22.000 voet (6-6.5 km) 

• Begeleiding: P-38 Lightning fighters 
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Duitse nachtjager op vliegveld Brustem    Vliegveld Brustem, vlak na de oorlog             

(foto’s: internet) 

 

 
Amerikaanse P-38 Lightning lange afstand jager (internet) 

 

De belevenissen van de bemanning op 20 mei 1944  
Bronnen: websites van 447BG (mission reports) en Belgische “Komeet” netwerk 

(Opm: alle tijden zijn geconverteerd naar Nederlandse tijden) 

 

1. Op weg naar het doel 

Om 6.30 uur worden de bemanningen van de 447BG op de hoogte gebracht van de missie van 

vandaag: rangeerterreinen bij Luik en het vliegveld Brustem bij Sint-Truiden. Vanaf 8.30 uur 

stijgen 21 B-17 toestellen op richting het continent, begeleid door een aantal P-38 Lightning 

jagers. Volgens plan moet men om 11.00 uur het doel bombarderen.  

Een toestel keert kort na het opstijgen weer terug met mechanische problemen.  

Een ander toestel wordt 10 minuten na het verlaten van de Engelse kust getroffen door 

“vriendelijk” vuur, veroorzaakt door een roekeloze schutter van een ander toestel, die zijn 

wapen wilde testen. Het toestel vliegt in brand en stort in het Kanaal. Twee bemanningsleden 

worden levend en een wordt dood uit het Kanaal gevist door de Engelsen. De zeven anderen 

landen bij of op de Belgische kust en raken in Duitse krijgsgevangenschap.  

Tijdens de vlucht naar het doel ontmoet men matig, maar accuraat, afweergeschut en zijn er 

geen vijandelijke jagers te bekennen. Iets later dan 11.00 uur bereikt men de bestemming 

boven de regio Luik. 

 



~ 6 ~ 
 

  
Op weg naar het doel (website 447BG) 

 

Boven het doel aangekomen, belandt men in dichte bewolking en is het zicht te slecht om te 

kunnen bombarderen. Men loost de bommen en keert onverricht ter zake terug.  

 

2. De crash in Neerbeek 

Dertig seconden na het bereiken van het doel wordt het toestel van piloot lt. Mitchell door de 

Duitse luchtafweer geraakt. De kabels van het roer zijn doorboord, twee motoren raken buiten 

werking, een lekkende brandstoftank en de druk in de radioruimte valt weg. Het toestel 

verlaat de formatie en begint geleidelijk te dalen. Waarschijnlijk wordt het hierbij een tijdje 

begeleid door een P-38 jager.  

De intercom van Sgt. McCarthy is de enige die het nog doet. Zo doende moet hij de 

boordschutters de order van de piloot meedelen, dat ze het vliegtuig moeten verlaten. Mitchell 

houdt het toestel zo lang mogelijk in de lucht, zodat de bemanning eruit kan springen. Hij 

springt zelf als laatste. Volgens het MI9 verslag van Mitchell (4-9-1944) zijn geen gewonden 

of doden gevallen door de beschieting en hebben alle bemanningsleden heelhuids kunnen 

springen, waarbij alle parachutes zijn opengegaan. 

 

  
Crash locatie in Neerbeek: omgeving Aldenhofstraat. (R.Göttgens) 

 

Het toestel stort vanuit het noorden om 11.48 uur in een fruitweide in Neerbeek neer aan de 

voormalige Dorpsstraat (nu: Neerbekerstraat). Het brandt daar volledig uit. Het toestel heeft 
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in zijn val de daken van 2 woningen meegenomen en de 2 schapen gedood, die op een van de 

zolders verborgen waren. 

Later geeft Mitchell in zijn rapport als crashlocatie aan: “binnen een radius van 10 mijl van 

Opgrimbie, 20 mijl ten noordwesten van Maastricht”. 

  
Crashlocatie aan de voorm. Dorpsstraat (let op de “K”)            De Neerbeekse jeugd bij de 

staart van het toestel 

(Foto’s: Harry Rouvroye, Elsloo) 

 

  
Beschadigd huis aan de Aldenhofstraat-Neerbeek,  

20 mei 1944 (Foto Heemkunde Beek) 

 

Een deel uit het getuige-verslag: “Een bewogen dag tijdens de tweede wereldoorlog” van 

Harry Rouvroye uit Elsloo, toentertijd leerling op de Ambachtsschool in Sittard: 

 

In de ochtend van 20 Mei verzamelden wij - de ambachtsschoolleerlingen van Elsloo - op een 

paar punten in het dorp, om de weg naar school te volgen. Deze weg was een voettocht van 

1,7 km naar de Rijksweg in Beek waar het stoppunt van onze bus was gelegen. 

Deze bus was in de plaats gekomen van de overbelaste lijnbus Maastricht-Sittard. Ze werd 

gebruikt voor mijnwerkersvervoer en het transport van de Ambachtsschoolleerlingen van 

Elsloo, Beek en Geleen. De bus had een groene kleur, wat geen voordeel betekende in die tijd. 

We waren in de periode aangekomen waarop de geallieerde piloten op alles schoten wat een 

groene kleur had. In de bus was achter de chauffeur een houten ondersteuning geplaatst met 

daarop een olievat van 120 liter. Het geheel was bevestigd aan de stoel van de chauffeur. Dit 

was de brandstoftank van de bus. Men rook duidelijk de dieselgeur. Het was geen luxe 

vervoermiddel, maar ze bracht ons de 7 kilometer naar Sittard en aan het einde van de 
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schooldag weer naar Beek. Tenminste als ze kwam. Het gebeurde ons meermalen dat aan het 

einde van de schooldag de Directeur van de school de boodschap bracht, dat de bus pech 

had. We liepen dan de 8,5 km en waren een uur later thuis. Op deze Zaterdag bracht de bus 

ons wel op tijd naar Sittard, maar onderweg werden we gewaarschuwd door de zware 

stoomfluit van de Cokesfabriek van de Staatsmijn Maurits. Dit vooralarm betekende, dat 

Geallieerde vliegtuigen de kust waren gepasseerd. Men mocht dan geen Cokesovens meer 

trekken omdat de opstijgende stoomkolom van de koeling tot op 100 km afstand zichtbaar was 

en een oriëntatiepunt vormde. 

De lessen op school begonnen op de normale tijd, maar binnen een half uur werd luchtalarm 

gegeven en was de rust verdwenen. Het waren geen grote formaties Amerikaanse vliegtuigen 

die uit het Zuid- Oosten naderden en hun weg via Sittard vervolgden. Tussentijds werd het 

even stil tot de volgende formaties verschenen. Er waren geen luchtgevechten, en na de 2e 

groep werd besloten de school voor die dag te sluiten. De leerlingen mochten naar huis, maar 

er kwam geen bus. Welgemoed werd de thuistocht aangevangen. Er werd gekozen voor het 

volgen van de Rijksweg Sittard-Geleen- Beek. Tussen Geleen en Beek werden we verrast door 

een uit het Noorden naderend brandend vliegtuig, dat steeds lager vloog en een B-17 

Vliegend Fort bleek te zijn. Het stortte neer in en weiland aan de Dorpsstraat in Neerbeek en 

brandde volledig uit. 

Het toestel had in zijn val de daken van 2 woningen meegenomen en van een van de zolders 

de 2 schapen, die er zaten, gedood. 

De crashplaats bezoeken was levensgevaarlijk, vanwege de ontploffende munitie van de 

boordwapens, dus werd de weg naar huis hervat. 

 

3. Ontsnapping en onderduiking van 7 bemanningsleden  

Bron: US Archives NARA. War Department, US Forces. European Theatre. Military 

Intelligence Service (MIS). Escape and Evasion reports (MIS-X) 1942-1945. Administration 

Branche 7/1/1945-3/10/1947 

https://catalog.archives.gov/search?q=*:*&f.ancestorNaIds=305270&sort=naIdSort%20asc 

 

Achtergronden: 

1. Ontsnapping- en onderduikorganisatie (Escape and Evasion: E&E) 

2. Ondervraging door (Britse) inlichtingendiensten MI9 en MI5 

 

1. Ontsnapping- en onderduikorganisatie (Escape and Evation E&E): Operatie 

“Marathon” 

Operatie “Marathon” was een onderduikorganisatie, die gelande geallieerde piloten opving, 

onderdak bood en terug probeerde te brengen naar Engeland. De organisatie ontwikkelde 

diverse ontsnappingsroutes via Spanje en Zwitserland. De ontsnappingsroutes via Spanje 

werden echter steeds moeilijker, aangezien het verzet veel wegen, bruggen en spoorwegen 

saboteerden als voorbereiding op de Invasie. Hierdoor was men gedwongen om opgevangen 

piloten voor langere tijd ergens veilig te verbergen, ver van de Duitse troepenconcentraties. 

Deze organisatie was vanaf 1942 actief in Frankrijk, België en Nederland. Meer dan 4.400 

geallieerden konden zo uit handen van de Duitsers blijven.  

De Ardennen (en andere landelijke gebieden) en voorsteden boden een goede schuilplaats. 

Via nachtelijke droppings werd voor het nodige voedsel en overlevingsmateriaal gezorgd. 
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Daarnaast werd een netwerk van draadloze communicatielijnen opgezet. (Bron: website 

Komeet-netwerk en www.escapelines.com). 

De onderhavige ontsnapte bemanningsleden werden door mensen van deze organisatie 

verborgen gehouden tot de bevrijding door de Amerikanen, begin september 1944. Hierbij 

verwisselde men regelmatig van schuiladres. 

 

2. Ondervraging door Britse inlichtingendiensten MI9 en MI5 

Bij de bevrijding van de ondergedoken bemanningsleden door de oprukkende geallieerde 

troepen werden zij - als standaardprocedure - ondervraagd door de Britse inlichtingendienst 

MI9. Doel van deze ondervraging was het vaststellen of de betrokken persoon geen verdachte 

infiltrant of deserteur was. Tevens werd daarbij vastgesteld of een nader verhoor in Engeland 

nodig was door MI5 of de Amerikaanse MIS. Men werd m.n. verhoord over het lot van de 

andere bemanningsleden en de omstandigheden van het neerstorten. Na het verhoor kreeg 

men een veiligheidscertificaat, dat als “vrijgeleide” dienstdeed bij aankomst in Engeland of 

USA. 

Alle onderhavige ontsnapte bemanningsleden keren terug naar Engeland en treden weer in 

actieve dienst, na zich in Londen bij MI5 gemeld te hebben. 

 

2nd Lt. Charles R. Mitchell - piloot. (E&E - report 1432) 

Bezigheid voor de oorlog: student 

In dienst: 2 jaar 

Leeftijd: 22 jaar 

Aantal missies: 6 

Mitchell springt als laatste op 2.200 meter. Hij bereikt de grond in een bos in de buurt van 

Opgrimbie en verwondt daarbij zijn been. Hij wordt spoedig omringd door lokale mensen, die 

hem helpen zich te ontdoen van zwemvest en parachute. Vervolgens wordt hij begeleid naar 

een boerderij, waar hij rond 22.30 uur wordt opgehaald door een jonge vrouw, die hem naar 

een schuilkelder brengt, bij een groot huis in de Belgisch-Luxemburgse Ardennen. Deze hut is 

onderdeel van de z.g. “Marathon kampen”, in dit deel van België de “Komeet netwerken” 

genoemd. Mitchell verblijft in een “kamp” in het gebied Daverdisse-Beffe-Porcheresse 

(Belgisch Luxemburg), ten zuiden van Rochefort. Dit kamp wordt gerund door Emile Roiseux 

(Emile “de loodgieter”). De volgende dag wordt hij daar met drie van zijn bemanningsleden 

herenigd (Kindig, Frost en Sasse). De ondergrondse deelt hem mee, dat de radio-operator Sgt. 

Dickerson dood zou zijn. (Niet gebaseerd op een identificatie, maar op een beschrijving). Het 

lot van de andere 5 bemanningsleden is hem dan nog niet bekend. Mitchell en Kindig 

verblijven daar tot de bevrijding. Frost en Sasse worden ondergebracht in de omgeving van 

Luik. 

Mitchell wordt op 2 september verhoord door de Britse Inlichtingendienst MI9 en als 

‘betrouwbaar” aangemerkt. Twee dagen later keert hij terug naar Engeland, waar hij zich 

moet melden bij MI5 in Londen. 

 Hut van Daverdisse-kamp, 1978 (bron: website Komeet-netwerk) 

http://www.escapelines.com/
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Sgt. Richard J. Kindig - rechter boordschutter. (E&E - report 1433) 

Bezigheid voor de oorlog: in opleiding bij tandartsbenodigdheden leverancier 

In dienst sedert: 8 maart 1943 (21 november 1945 uit dient ontslagen) 

Leeftijd: 21 jaar 

Aantal missies: 5 

Springt vanaf ca 4.000 meter hoogte en belandt even na 10.30 uur in een grote vijver. Bij 

toeval wordt hij gered door een man, die piloten verstopt in het bos (nabij Opgrimbie). Hij 

verblijft daar 7 uur met rugpijn, veroorzaakt door de landing. Vervolgens wordt hij naar de 

schuilplaats van Mitchell en de zijnen gebracht, die hij de volgende dag ontmoet. Hij verblijft 

daar met Mitchell tot de bevrijding.  

Op 2 september wordt ook hij verhoord door de MI9 en als “betrouwbaar” bestempeld. Hij 

weet te melden, dat Sgt. Dickerson overleden zou zijn in een hospitaal in Maastricht.  

Op 3 september keert hij terug naar Engeland en meldt zich bij MI5 in Londen. 

 

2nd Lt. Edward H. Frost - copiloot. (E&E - report 2127) 

Bezigheid voor de oorlog: adm. medewerker 

In dienst: 3 jaar en 9 maanden 

Leeftijd: 23 jaar 

Aantal missies: 5 

Hij springt op 4.000 meter hoogte uit het toestel en landt in de omgeving van Rekem, nabij de 

Belgisch-Nederlandse grens. Lokale mensen (aangeduid met U.9) helpen hem met verstoppen 

binnen 3 uur na de landing. De volgende dag wordt hij ingekwartierd in Luik (Herstal). In de 

eerste nacht proberen Belgische zwarthemden de neergekomen piloten te vinden, hetgeen niet 

gelukt is.  

Hij wordt op 13 september verhoord door MI9 en als “betrouwbaar” geregistreerd. Hij is op 

15 september weer in Engeland (Londen). (Hij rapporteert, dat Sgt. Dickerson waarschijnlijk 

gewond is geraakt. 

 

Sgt. Andrew A. Marcin – Engineer/Topkoepelschutter. (E&E - report 2128) 

Bezigheid voor de oorlog: werkman 

In dienst sedert: 28 april 1942  

Leeftijd: 22 jaar 

Aantal missies: 7 

Hij landt per parachute in de omgeving van Maastricht aan de Nederlandse kant van de grens. 

Op aanwijzing van enkele Nederlanders is hij naar een tarweveld gerend en heeft zich daar tot 

de volgende morgen verstopt.  Vervolgens is hij richting de Belgische grens gelopen, waar hij 

voedsel en kleding krijgt. Daarna zwemt hij de (koude) Maas over naar de Belgische kant. Hij 

wordt naar Ternaaien gebracht, waar een foto van hem wordt gemaakt. Van daar gaat het naar 

diverse schuilplaatsen in de omgeving van Luik, waar hij blijft tot de bevrijding door de 

Amerikanen op 7 september. 

Hij wordt op 14 september verhoord door MI9 en “betrouwbaar” verklaard en gaat 15 

september terug naar Engeland. 

Hij noemt in het rapport een aantal namen van mensen, die hem geholpen hebben met 

bijbehorende adressen. Hieruit valt af te lezen, dat hij regelmatig van schuiladres werd 

gewisseld.  

2 weken in: Laforet, ten zuidoosten van Luik 

15/6 - 5/9: in Vottem, ten noorden van Luik 

2 dagen in: Chaudfontaine ten zuiden van Luik 
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Sgt. Robert E. Sasse – Linker boordschutter. (E&E – report 2129) 

Bezigheid voor de oorlog: vrachtwagenchauffeur 

In dienst: 1.5 jaar 

Leeftijd: 21 jaar 

Aantal missies: 6 

Hij springt uit het toestel op 3.000 meter en houdt zich schuil in een groot bos, totdat een Belg 

hem naar een veilige schuilplaats brengt. Net op tijd, want de Duitsers kammen het bos af, op 

zoek naar gestrande piloten. Hij wordt naar een schuiladres in Luik (Seraing) gebracht en 

verblijft daar op verschillende adressen, tot de Amerikanen komen. Hij noemt een naam, van 

een politieagent uit Luik, die hem geholpen heeft: een zekere Mathieu. 

Verhoord door MI9 op 14 september en even later naar Engeland vertrokken.  

 

Sgt. Raymond F. McCarthy – Staartschutter. (E&E – report 2130) 

Bezigheid voor de oorlog: stoker 

In dienst: 26 maanden 

Leeftijd: 21 jaar 

Aantal missies: 6 

Hij springt op 3.000 meter hoogte per parachute en landt in de buurt van Rekem. Hij loopt een 

enkelblessure op bij het neerkomen. Zijn parachute en zwemvest deponeert hij in een leeg 

olievat. Er wordt niet meteen gezocht door de Duitsers, hetgeen hem de tijd geeft om naar de 

bossen te lopen. Hij wordt aanvankelijk toch door de Duitsers gevangengenomen, maar weet 

weer snel te ontsnappen (Bron: marc 4938, getuigenis over McCarthy). 

Hij krijgt contact met een Belg, die hem tijdelijk verbergt. De volgende dag wordt hij naar de 

omgeving van Luik gebracht, waar hij 7 weken verblijft op een schuiladres. Vervolgens wordt 

hij naar Plainevaux gebracht, even ten zuiden van Luik. Vervolgens gaat het naar Seraing, 

waar hij door de Amerikanen wordt bevrijd. Hij loopt 3 weken eerder een stevige snee op in 

zijn pols, als hij zich moet verbergen voor een Duitse soldaat. 

Verhoord door MI9 op 14 september en terug naar Engeland (Londen) op 15 september.  

Hij rapporteert, dat een bemanningslid gezien was, hangende in een boom met een gebroken 

been. (Dit zou Sgt. Dickerson kunnen zijn geweest). 

 

Sgt. Eugene P. Szulczewski – Buikkoepelschutter. (E&E - report 2246 en E&E – report 

2245 m.b.t. de belevenissen v.a. de kathedraal van Luik) 

Bezigheid voor de oorlog: bakker 

In dienst sedert: 30 juli 1941 

Leeftijd: 23 jaar 

Aantal missies: 6 

Springt op ca 4.000 meter uit het toestel en landt in de buurt van Rekem. Een kennis van 

Samuel Detaille (zie onder) verschaft hem de 1e nacht onderdak. De volgende dag wordt hij 

naar Luik gebracht. Op weg naar Luik ontmoet hij 5 andere leden van zijn bemanning. Bij de 

kathedraal van Luik worden hun wegen gescheiden door de “organisatie”. Hij wordt verder 

geholpen door ene Binet naar het huis van juffrouw Romma in Luik, een Frans lerares, die 

een geheime krant uitbrengt. Hij verblijft hier 6 weken. Daarna wordt hij naar Plainevaux 

gebracht, even ten zuiden van Luik, waar hij 2 dagen verblijft in het huis van een 

interieurontwerper (M.Roche), vervolgens 3 weken in het huis van Adolfe Chalier en daarna 

naar het huis van Samuel Detaille in Seraing. Hier verblijft hij 1.5 maand, tot het moment, dat 

hij door Amerikaanse troepen wordt bevrijd. 

21 september weer in Engeland (Londen). 

 

4. De ervaringen van de 3 krijgsgevangenen 
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Drie bemanningsleden (Keenan, McLaughlin en Dickerson) worden door de Duitsers 

opgepakt en geraken in krijgsgevangenschap (Bron: marc 4938).  

 

Sgt. Paul D. Dickerson – Radio Operator 

In dienst sedert 29 januari 1941 

Leeftijd: 25 jaar 

Aantal missies:? 

 

Diverse getuigenverslagen (in E&E reports) geven een nogal diffuus beeld over de landing 

van Dickerson. De een rapporteert, dat hij gestorven zou zijn in een ziekenhuis in Maastricht, 

een andere dat hij in een boom is beland met een gebroken been en een derde vermoedt, dat 

hij gewond is geraakt. Vast staat, dat hij door de Duitsers is gevangengenomen en naar een 

krijgsgevangenkamp is overgebracht. De versie van zijn verwonding lijkt daarom het meest 

aannemelijk. Het is waarschijnlijk, dat hij daartoe in een Maastrichts ziekenhuis is behandeld. 

Hij belandt uiteindelijk in krijgsgevangenkamp Stalag Luft 4, nabij Gross Tychow in 

Pommeren/Pruisen in het huidige Polen, ongeveer 40 km van de Baltische kust. Hier 

verblijven ca 9.000 geallieerde soldaten, waarvan ca 8.000 Amerikanen. Bij de nadering van 

Russische troepen worden eind januari 1945 de eerste (gewonde en zieke) gevangenen per 

trein geëvacueerd, gevolgd door een tweede treinlading begin februari.  

 

  Stalag Luft 4 

 

In de periode 6-8 februari worden de resterende 6.000 man te voet geëvacueerd. Het zou een 

zware mars worden van in totaal 86 dagen. Het eerste deel van de mars eindigt eind 

maart/begin april in Stalag 357 bij Bad Fallingbostel, ten noorden van Hannover. Er is dan 24-

32 km per dag afgelegd. Vervolgens wordt men na een kleine week per veewagon weer terug 

naar het oosten getransporteerd, nabij het Oostzee schiereiland Usedom. Op 6 april start men 

daar een tweede mars, terug naar het westen, waar men bij Lauensburg aan de Elbe 

(zuidoostelijk van Hamburg) halt maakt. Daar wordt men op 2 mei 1945 door de Engelsen 

bevrijd.   

De totale mars is 900 km lang en zeker enkele honderden mannen (sommige bronnen spreken 

over 1.300) overleven deze beproeving niet. 

Op 20 mei 1945 wordt zijn laatste (Rode Kruis) rapport opgemaakt. Dat kan erop duiden, dat 

hij rond die datum naar huis is gerepatrieerd. De oorlog in Europa is dan afgelopen. 

(Bronnen: NARA: The National Archives Database/World War 2 prisoners of war data files 

12/7/1941-11/19/1946; Powvets.com-Stalag Luft 4 details/evacuation; WW2pow.info) 

 

Lt. Leo D. McLaughlin - Bombardier  

In dienst sedert:? 

Leeftijd: 22 jaar 

Aantal missies:? 
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Over het waar en hoe van zijn landing is niets naders bekend.  

Hij komt terecht in Stalag Luft 3 bij Sagan in Silezië/Polen (Bron: WW2pow.info) 

Dit kamp herbergt 11.000, vooral Britse en Amerikaanse luchtmachtmilitairen en is 

uitsluitend gereserveerd voor officieren. Vergeleken met andere krijgsgevangenkampen is dit 

kamp een voorbeeld van humane behandeling, waarbij de regels van de Geneefse Conventie 

zoveel mogelijk worden nageleefd. Het blijft echter oorlog, gevangenschap en grimmig. Het 

kamp wordt bewaakt door gemene Duitse herders en Dobbelman Pinchers. Met een Hitler aan 

de top, bestaat altijd het gevaar, dat de behandeling ineens kan omslaan. De gevangenen 

(“Kriegies”, zoals zij zichzelf noemen) beseffen, dat zij zijn overgeleverd aan een uiterst 

grilling regime. 

Tijdens zijn stafmeeting van 16:30 op 27 januari 1945 in Berlijn vaardigt Hitler het bevel uit, 

om Stalag Luft 3 te evacueren. Hij is bang, dat de 11.000 krijgsgevangen zullen worden 

bevrijd door de Russen. Hitler wil ze vasthouden als gijzelaars. Een voorhoede van het Sovjet 

Leger is al doorgedrongen tot 20 km van het kamp. 

Iets voor middernacht en juist voor de opmars van de Russen, worden de gevangenen 

geëvacueerd en moeten te voet naar Spremberg, 75km naar het zuidwesten.  

(Bron: www.b24.net/pow/stalag3.htm) 

 

 
Evacuatie van de kampen in Sagan (Stalag Luft 3), 27 januari 1945  

 

Na 50 km arriveren zij in Bad Muskau, alwaar zij 30 uur kunnen rusten, voordat zij de laatste 

kilometers moeten afleggen naar Spremberg, waar de gevangenen in goederenwagons worden 

geperst, die recentelijk nog zijn gebruikt voor veevervoer. Met 50-60 man in een wagon en 

hoogstens ruimte voor 40, is achter elkaar zitten de enige manier van transport. Zo doende 

reist men naar de nieuwe bestemming. 

Begin februari wordt hij overgebracht naar Stalag 13D/Oflag 73 bij Nürnberg-Langwasser in 

Noord Beieren. Het afgezonderde “Offizierslager” (Oflag) of officierskamp 73, is opgezet 

medio 1944. Het kamp bevat 29.500 officieren, vooral Russen en Fransen en een beperkt 

aantal Italianen, Belgen, Polen, Serven en Britten. Er zijn slechts 45 Amerikanen (alle 

aantallen zijn per 1 december 1944). Na de evacuatie van Stalag Luft 3, eind januari, komen 

er nog eens 6.000 Britse luchtmachtmilitairen bij in het al overvolle kamp. 

 

 

http://www.b24.net/pow/stalag3.htm
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Luchtfoto van kamp Nürnberg-

Langwasser. 

CS = Dienstdoende Duitse commandant 

W = Wachttorens 

G = Hoofdingang 

CO = Commanderende gevangen 

officieren 

7e blok in zuidoosten van het kamp = 

Officiersbarakken van Lt. McLaughlin 

 

 

Vanaf 12 april worden 17.000 gevangenen van kamp Nürnberg-Langwasser wederom 

geëvacueerd, nu naar kamp Stalag 7a in Moosburg, als de geallieerde troepen Nürnberg 

insluiten. Het is waarschijnlijk dat lt. McLaughlin daarbij is. De rest blijft in quarantaine 

achter, wegens de heersende buiktyfus en wordt op 16 april door het Amerikaanse leger 

bevrijd. 

Na een lange mars arriveert men op 20 april in kamp Moosburg , dat op 29 april 1945 wordt 

bevrijd door de US 14th Armored Division (Gen. Patton) 

Op 30 mei 1945 wordt zijn laatste (Rode Kruis) rapport opgemaakt. Dat kan erop duiden, dat 

hij rond die datum naar huis is gerepatrieerd. (Bron: WW2 prisoners of war datafiles) 

 

Lt. Joseph G. Keenan – navigator 

Bezigheid voor de oorlog: seminarie student 

In dienst sedert: 1942 

Leeftijd: 23 jaar 

Aantal missies: ? 

Over het waar en hoe van zijn landing is niets bekend. 

Hij wordt wel genoemd als krijgsgevangene in het NARA-archief, maar de locatie van het 

kamp is niet nader gedefinieerd. (Stalag Luft 3?) 

Het laatste Rode Kruis rapport van lt. Keenan is gedateerd op 4 juni 1945, waarna hij 

waarschijnlijk is gerepatrieerd naar huis (Bron: WW2 prisoners of war datafiles). 

 

 


