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Voorwoord  

 

 
Dear Reader, 

 

Roy Göttgens has provided a unique look into a chapter of history that should never be 

forgotten. The reader will be inspired to keep the story of the Cole Crew and others like it 

alive. We are indebted to Roy for writing such a well-researched book. It accurately portrays 

the experiences of WWII airmen, specifically ones that flew the B-17 bomber and were shot 

down. 

 

I was one of 31 Americans privileged to attend the Dedication of the Cole Crew Memorial on 

October 14, 2017 in Beek, Netherlands. It was through Roy's commitment and perseverance 

that this project was undertaken and completed with the help of the Association 

Remembrance War Victims in Beek. 

 

Because of the emotions shown from both sides of the Atlantic on this special day and the 

lingering unanswered questions, Roy expanded his first chronicle "Thunder in Heaven" into 

this very memorable book. It took painstaking research and many revisions to complete this 

task. Throughout this process and the back and forth emails, Roy and I developed a deep 

mutual respect for each other and an understanding of what an accomplishment this book 

represents. 

 

These men were part of the "Greatest Generation" that gave us the freedom to make 

something of our own lives and Roy took this to heart. He created a captivating book that will 

be passed down for future generations and a Memorial that is already being cared for by the 

current generation of Beek citizens and school children. 

 

Due to his efforts, these men will continue to be honored and remembered. 

 

 

 

Susan Folk Linton 

Daughter of Crew Member Sgt. Robert Folk 
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Inleiding 
 

Waarom deze kroniek? 
 

Als een 69-jarige naoorlogse ‘babyboomer’ behoor ik tot de gelukkige generatie, die kan 

profiteren van een vrij en welvarend leven. Ik weet niet wat ‘oorlog’ is, behalve van wat ik 

hoor of zie op de tv en in de bioscoop. Dit betekent, dat Europa - en Nederland in het 

bijzonder - in vrede kan leven gedurende veel decennia. Er is geen generatie in Europa, die 

zoveel jaren zonder groot intern conflict heeft kunnen doorbrengen. 

Hoe verschillend was de situatie in mei 1940. Nederland werd in vier dagen onder de voet 

gelopen door het Duitse leger. We waren uiteindelijk niet in staat om weerstand te bieden 

tegen de effectieve oorlogsmachine van de Nazi’s. Een bezetting van vijf jaar was het gevolg. 

Gedwongen arbeid in Duitsland, de uitroeiing van de Joden, geen vrije meningsuiting of 

politieke keuze en de alom aanwezige collaborerende politie. Ik kan me nauwelijks 

voorstellen wat dat betekent.  

Aangezien ik vrijheid niet vanzelfsprekend vind, ben ik mij in de loop der jaren gaan 

interesseren voor de geschiedenis van de tweede wereldoorlog.  

 

Door toeval heb ik vernomen, dat op 14 oktober 1943 een B-17 bommenwerper is 

neergekomen in mijn huidige 

woonplaats Beek. Bij het 

Beekse oorlogsmonument 

tegenover de St. Martinuskerk 

ligt een herinneringssteen met 

de namen van drie 

bemanningsleden en de datum 

van 24 oktober 1943. 

Teneinde meer achtergronden 

te verkrijgen over het wel en 

wee van de bemanning, ben ik 

eind 2015 een nader 

onderzoek gestart. Daarbij is 

gebleken dat er niet drie, maar 

vier bemanningsleden zijn omgekomen en niet op 24 oktober, maar op 14 oktober 1943. 

Hierdoor is mijn nieuwsgierigheid extra aangewakkerd en dit was dan ook voldoende 

aanleiding om een meer diepgaand onderzoek te starten naar de bemanning van Lt. Cole. Ik 

kon toen niet beseffen, dat deze zoektocht drie opwindende jaren zou duren en zou leiden tot 

een boeiend verhaal. Een verhaal dat uiteindelijk resulteert in veel vriendschappelijke 

contacten met Amerikaanse familieleden van de bemanning en de oprichting van een 

indrukwekkend vliegeniersmonument in Beek. Ik begon met een simpele deskresearch op 

internet en ben geëindigd met een breed informatienetwerk in Nederland, Duitsland, België en 

de Verenigde Staten. En de zoektocht naar verdere details gaat nog steeds door.  
 

Bovenstaand gegeven bleek een unieke gelegenheid om me verder te verdiepen in de 

belevenissen van de moedige bemanningsleden, die hun leven riskeerden én gaven voor mijn 

vrijheid. Na bijna 75 jaar kreeg ik de kans om deze bevrijders terug te brengen naar Beek en 

hen weer een gezicht te geven. Zij verdienen het om erkend en geëerd te worden én te blijven, 

opdat niemand ooit zal vergeten, dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.  

                        Oorlogsmonument en herinneringsstenen in Beek 
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Met deze gedachte in mijn achterhoofd heb ik deze kroniek geschreven, zodat iedereen kennis 

kan nemen van de crash in Beek en de moeilijke omstandigheden, waarmee de bemanning te 

maken kreeg.  Dit is van grote waarde, niet alleen voor ons Limburgers, maar veel meer nog 

voor de Amerikaanse familieleden van de bemanning. Gebleken is, dat zij veelal niet op de 

hoogte waren van de details, zoals die in deze kroniek beschreven zijn. Hiermee zijn veel 

‘gaten’ in hun historische kennis gedicht.  

Daarnaast beoogt deze kroniek ook als achtergrond te dienen voor lessen aan de Beekse 

basisscholen en als fundament voor schoolprojecten. Ik hoop dat dit zal bijdragen aan het 

respect voor onze bevrijders en onze vrijheid. De huidige turbulente gebeurtenissen op onze 

aardbol benadrukken nog maar eens, dat wij het ons niet kunnen permitteren om vrijheid als 

vanzelfsprekend te beschouwen. Wij hebben als volwassenen de plicht om dat besef door te 

geven aan de jeugd.  

 

De kroniek op hoofdlijnen  
 

De inhoud van de kroniek geeft inzicht in de opleiding en de bombardementsmissies van de 

bemanning en de gebeurtenissen op de fatale datum van het neerstorten van hun vliegtuig in 

Beek op 14 oktober 1943.  Daarnaast worden aspecten behandeld van hun 

krijgsgevangenschap en de wanhoop en onzekerheden aan het thuisfront. Deze kroniek beoogt 

geen droge, wetenschappelijke studie te zijn. Het gaat om mannen, die op jonge leeftijd meer 

in een vliegtuig hebben doorgebracht, dan in een auto. Jonge twintigers, die de warmte van 

thuis, hun verloofdes, echtgenotes en vrienden achterlaten om in het verre Europa te gaan 

vechten, vaak op grote hoogten in ijzige vrieskou. Avontuur en gerechtigheid drijven hen naar 

de grootste slachtvelden van de geschiedenis. De dood zal in dit verband veel gruwelijke 

gezichten laten zien. Om maar niet te spreken over de trauma’s, die de overlevenden na hun 

ontberingen in krijgsgevangenschap mee terug nemen naar huis en die hen jarenlang parten 

zullen blijven spelen, vaak hun leven lang.  

De kroniek bevat algemene en specifieke historische gegevens uit veel bronnen (zie bijlage 

10: ‘Geraadpleegde bronnen’), die ik over een periode van ruim drie jaar heb verzameld. 

Ofschoon sommige informatie in deze kroniek niet nieuw is, heb ik getracht alle beschikbare 

gegevens over de gecrashte B-17 en haar bemanning samen te brengen in één verhaal. Daarbij 

heb ik dankbaar gebruik kunnen maken van tal van brieven, die in de oorlogstijd door het 

thuisfront en de gevangengenomen bemanningsleden onderling zijn geschreven. Voor zover 

ik weet, is dat tot op heden nog niet gebeurd. Bovendien bevat deze kroniek (samenvattingen 

van) persoonlijke verhalen en foto’s van de diverse bemanningsleden, die tot op heden ook 

niet openbaar zijn gemaakt.  

Tijdens het schrijven van het boek is voortdurend en tot het laatst nieuwe en soms verrassende 

informatie binnengekomen. Er lopen nog een aantal onderzoeken, o.a. naar de inhoud van de 

Duitse Verlustmeldung van de crash van het toestel in Beek en naar de definitieve bevestiging 

van de naam van de Duitse piloot, die de bommenwerper heeft neergeschoten. Het verhaal 

houdt dus met dit boek zeker niet op. Ook na 75 jaar houdt de bemanning van Lt. Cole de 

gemoederen nog steeds aardig bezig aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Ik houd me 

dan ook aanbevolen voor suggesties, correcties of toevoegingen. 

 

Teneinde enige logische structuur te brengen in de veelheid van informatie, is de inhoud van 

deze kroniek opgebouwd rond vier hoofdthema’s: 

o De context met betrekking tot de algemene oorlogssituatie aan de diverse fronten in 1943. 

Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van cruciale gebeurtenissen in het 

oorlogstheater in Europa. Deze gebeurtenissen hebben duidelijk hun stempel gedrukt op 

de belevenissen van de bemanning.  
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o De kern van het verhaal: De ervaringen van de bemanning van Lt. Cole vanaf het moment 

van indiensttreding tot hun repatriëring. Hoewel deze fase nauwelijks vier jaren bestrijkt - 

van begin 1942 tot medio 1945 - is deze periode de meest ingrijpende van hun leven. 

o De situatie aan het Amerikaanse thuisfront tijdens de oorlog. Het heldendom van de 

soldaten aan het front krijgt in het algemeen veel aandacht. Minder bekend is het feit, dat 

thuis ook een soort oorlog werd gevoerd. Onzekerheid en spanning rond het lot van 

vermiste of gevangengenomen soldaten, de inzet van de achtergebleven vrouwen, 

verloofden en vriendinnen in de (oorlogs) industrie en de rantsoenering op diverse 

gebieden maakten het leven dikwijls moeilijk te dragen. 

o Het project ter realisatie en onthulling van een vliegeniersmonument in Beek. Dit deel 

beschrijft hoe het project ter herdenking en waardering van de bemanning is aangepakt en 

hoe het wordt beleefd. 

Naast deze hoofdthema’s is een korte beschrijving gegeven van de effecten van het 

bombardement van 14 oktober 1943 op de Duitse industriestad Schweinfurt. Hoewel de 

hoofdpersonen van deze kroniek niet aan het bombardement hebben deelgenomen, wil ik de 

lezer confronteren met de vraag of alle leed en de vele slachtoffers de moeite waard zijn 

geweest. 

Bovendien is een paragraaf toegevoegd, waarin in het kort de naoorlogse carrières van de 

overlevende bemanningsleden zijn beschreven. Hiermee is de cirkel van hun levensverhaal 

helemaal rond. 

 

Verantwoording 
 

De inhoud van de kroniek is tot stand gekomen na veel onderzoek, waarbij gepoogd is 

gebruik te maken van zoveel mogelijk objectieve en verifieerbare informatie (zie bijlage 10: 

‘Geraadpleegde bronnen’). Ik heb daarbij echter ook veelvuldig gebruik gemaakt van 

individuele getuigenissen van bemanningsleden en lokale bewoners in en rond Beek. Voor 

zover mogelijk, heb ik deze persoonlijke getuigenissen geverifieerd met andere rapportages. 

Er moet echter rekening worden gehouden met het feit, dat persoonlijke getuigenissen per 

definitie subjectief zijn en veelal enkele jaren en soms twintig tot veertig jaar na dato zijn 

opgeschreven. Hierbij zullen ongetwijfeld details verdraaid, verwisseld of niet correct 

weergegeven of opgeschreven zijn. Ook de zogenaamde ‘objectieve’ missieverslagen van de 

306e Bomber Group zijn uiteindelijk gebaseerd op observaties van individuele 

bemanningsleden. De gebeurtenissen in kwestie vonden vaak plaats in heftige, verwarrende 

en levensbedreigende situaties, waarbij overleven belangrijker was dan het correct registreren 

van de feiten. Desondanks zijn deze persoonlijke verhalen een onmisbare en verrijkende 

schakel in het totale verhaal van de belevenissen van de bemanning van Lt. Cole. 

De kroniek is zoveel mogelijk in de tegenwoordige tijd geschreven om het verhaal een actuele 

lading te geven. Voor zover niet is gebeurd, zijn de meeste persoonlijke anekdotes en 

verhalen door mij in de ik-vorm herschreven als ware het, dat de persoon zelf aan het woord 

is.  

 

Dankwoord 
 

Ik ben veel dank verschuldigd aan veel betrokken mensen bij het verzamelen van alle 

informatie. Ik denk hierbij aan de getuigen Thea Demandt en Jean Stassen uit Beek, dhr. 

Harie Rouvroye uit Elsloo en de enthousiaste Amerikaanse onderzoeksteams van de 306th 

Bomb Group Historical Association en de Second Schweinfurt Memorial Association. Ik 
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noem hierbij met name met name Clifford Deets, die voor mij als ‘second opinion’ heeft 

gediend ter toetsing van door mij getrokken conclusies. Maar ook Barbara Neal en Sue 

Moyer, die mij waardevolle toegang tot Amerikaanse bronnen verschaften en mij 

introduceerden bij diverse familieleden van de bemanningsleden.  

Speciale dank ben ik verschuldigd aan de Amerikaanse familieleden van de bemanning, die 

mij hebben voorzien van veel - vooral persoonlijke - wetenswaardigheden, dagboeken, foto’s 

en documenten. Alleen dankzij hen ben ik in staat geweest om een gedetailleerd verslag te 

maken van de belevenissen van de bemanningsleden van Lt. Cole op die catastrofale 14e 

oktober in 1943 en daarna. Door hun bijdrage kon ik een ‘gezicht’ geven aan de 

bemanningsleden.  

Ik heb een speciale vriendschap opgebouwd met Susan Linton Folk alias ‘dr. Watson’, die mij 

veel geassisteerd heeft bij het onderzoek en het schrijven van deze kroniek. Ik ben haar 

daarvoor zeer erkentelijk. 

Co de Swart, researcher Air War WW2 ETO uit Neerbeek wil ik bedanken voor zijn 

constructief kritische beoordeling van mijn bevindingen en de openingen naar nieuwe 

waardevolle informatiebronnen. 

Mijn erkentelijkheid gaat ook uit naar mijn dochter Manoux en John Hawinkels, die mij 

geholpen hebben met het taalkundige deel van deze kroniek.  

Tenslotte wil ik mijn echtgenote Nicole bedanken voor haar geduld tijdens al die uren, dat ik 

meer met mijn computer getrouwd was, dan met haar.  

 

Ik draag deze kroniek op aan de bemanningsleden van Lt. Cole en hun achtergebleven 

familieleden. Dit als dank voor de offers, die zij zich hebben moeten getroosten, zodat wij in 

vrijheid onze eigen keuzes kunnen maken. Keith Cole, Joe Columbus, Robbie Kuehn, Bob 

Partridge, Bob Folk, Don Richardson, Butts Mills, Fred Zumpf, Clay Shields and Adrien 

Wright zijn voor altijd mijn helden. 

 

Dat de herinnering moet blijven, blijkt wel uit de talrijke conflicthaarden op onze aarde en de 

vele terroristische aanslagen sinds ‘9/11’ in New York. De wijze lessen van de wereldoorlog 

worden helaas nog steeds genegeerd. Onze waarden en normen worden nog steeds bedreigd. 

Wij moeten doordrongen zijn van het feit, dat we dagelijks hard aan vrede moeten blijven 

werken. Het is de plicht van ons volwassenen om deze boodschap aan onze kinderen door te 

geven. 

 

 

 

R.H.M. Göttgens, Beek, mei 2019 
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1. De oorlogssituatie in 1943 
 

Om de belevenissen van de bemanningsleden in deze kroniek goed te kunnen plaatsen, dient 

hun verhaal gezien te worden in het licht van de ontwikkelingen aan de Duitse fronten, de 

aanvalsstrategie van de Geallieerden en de verdediging, die de Duitsers daar 

tegenoverstellen. Daarnaast spelen de militaire middelen en technologieën, die de 

Amerikaanse bemanning en de vijand ter beschikking staan, een grote rol in hun belevenissen 

in de lucht. Ook worden zij geconfronteerd met de aard van de Duitse bezetter op de grond. 

Al deze aspecten worden nader verkend in onderstaande paragrafen. 

 

1.1. De Duitse adelaar verliest zijn veren  
Het verhaal van de bemanning van Lt. Cole speelt tegen de achtergrond van een aantal 

belangrijke gebeurtenissen in het jaar 1943, die de positie van de Duitse bezetter sterk 

aantasten. Deze gebeurtenissen hebben direct of indirect invloed op wat de bemanningsleden 

zullen meemaken. 

 

Europa lijdt in 1943 al drie jaar onder het juk van de Nazi’s. Er heerst een angstcultuur, 

voedsel wordt steeds schaarser en komt meer en meer op de bon. Mannen worden gedwongen 

om te werken in de oorlogsindustrie van Duitsland, teneinde het tekort aan werkkrachten op te 

vullen, dat ontstaan is door de steeds groeiende behoefte aan soldaten. De Jodenvervolging 

neemt groteske vormen aan en de bezetter treedt steeds harder op. Ook mijn woonplaats Beek 

ontkomt niet aan de Naziterreur.  

In januari van dat jaar vindt de conferentie van Casablanca plaats, waarbij door de 

Geallieerden wordt afgesproken uitsluitend een onvoorwaardelijke overgave van Duitsland te 

accepteren. Tegelijkertijd boekt het Rode Leger forse vooruitgang o.a. in de Kaukasus en 

Duitsland ziet zich genoodzaakt om alle mannen van 16 tot 65 jaar onder de wapenen te 

roepen.  

In februari 1943 valt Stalingrad en wordt het gehele 6e Leger met 250.000 man door de 

Russen vernietigd of krijgsgevangen gemaakt. Naast het militaire effect geeft deze 

overwinning een morele opkikker voor het Sovjetleger. De Duitsers kunnen immers worden 

verslagen. Op 18 februari roept propagandaminister dr. Joseph Goebbels in het Sportpaleis 

van Berlijn op tot de ‘totale en radicale’ oorlog. De gehele burgerij, industrie en infrastructuur 

worden nu actief en integraal onderdeel van de Duitse vernietigingsmachine. De geallieerde 

luchtmacht reageert daarop met het treffen van steeds meer burgerdoelen - m.n. de 

arbeiderswijken - als onderdeel van hun strategie om de capaciteit van de Duitse 

oorlogsproductie lam te leggen. De burgerij gaat evenveel lijden als haar soldaten. 

In mei is generaal Rommel uit Noord-Afrika verdreven en in juli eindigt de grote tankslag bij 

Kursk in Rusland. De slag eindigt weliswaar onbeslist, maar de Duitsers kunnen hun posities 

door de zware verliezen van meer dan duizend tanks niet meer handhaven en moeten 

uiteindelijk terugtrekken. In dezelfde maand landen de Geallieerden op Sicilië.  

In oktober begint de geallieerde opmars op het vaste land van Italië en kiest dat land de zijde 

van de Geallieerden.  

Eind november besluiten de Amerikanen en de Britten in Teheran om een landleger naar 

West-Europa te sturen, dat in mei 1944 aan land zou moeten gaan.  

Het langdurige Duitse beleg om Leningrad nadert zijn einde en de Duitse legers worden vanaf 

begin 1944 gedwongen tot een gestage terugtrekking uit Rusland. 
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Het aantal Duitse U-boten, dat op de Atlantische Ocean tot zinken wordt gebracht, begint 

dramatische vormen aan te nemen. Alleen al in 1943 worden er 240 door de Geallieerden de 

zeebodem in geboord. Duitsland heeft de slag om de Atlantische Oceaan dan feitelijk al 

verloren, vooral nadat de Enigma code is ‘gekraakt’.  

Tenslotte verliest Duitsland in 1943 ook de slag om de productiecapaciteit. Het kan niet op 

tegen de oorlogsproductie van de geallieerden. Een langdurige oorlog is niet meer haalbaar.  

 

De Geallieerden produceren in 1943 gezamenlijk 146.000 gevechtsvliegtuigen en 60.000 gepantserde 

gevechtsvoertuigen (incl. die voor de strijd tegen de Japanners) tegen 43.000 respectievelijk 13.000 

van de As-mogendheden. Hoewel de Duitse tanks in veel gevallen geavanceerder zijn, zijn de 

aantallen onvoldoende om de ‘race’ vol te houden. 

De machtsbalans laat zich ook economisch uitdrukken: De bruto binnenlandse productie in 1943 van 

de belangrijkste geallieerde landen tezamen is ruim twee keer zo hoog dan die van de As-

mogendheden, inclusief de door hen veroverde gebieden. Naarmate de oorlog voortduurt, zal die 

balans alleen maar verder verschuiven in het voordeel van de Geallieerden. 

 

In het algemeen wordt ervan uitgegaan, dat de landing in Normandië op 6 juni 1944 het 

keerpunt is van de oorlog in West-Europa. In feite is Duitsland eigenlijk al in de loop van 

1943 de strijd aan het verliezen ter land, ter zee en in de lucht. Het ‘Gross Deutsches Reich’ 

heeft eind 1943 haar hoogtepunt bereikt en begint gestaag af te kalveren.  

 

De bemanning van Lt. Cole zal, hetzij gezamenlijk of individueel, op een of andere manier 

geconfronteerd worden met de gevolgen van bovenstaande gebeurtenissen tijdens hun missies 

en gevangenschap. Naarmate de fronten opschuiven richting het moederland en de 

Geallieerden alleen nog maar een onvoorwaardelijke overgave accepteren, wordt de 

weerstand en het verzet in de lucht boven Duitsland steeds fanatieker. De Duitsers hebben niet 

meer te verliezen dan hun eigen ‘wortels’. 

   

1.2. ‘The Sky is the limit’ 
De Geallieerden zijn in 1942 nog niet in staat West-Europa over land te benaderen. Rusland 

zet haar westerse bondgenoten echter onder grote druk om een tweede front te vormen. Zij 

vinden, dat ze de last van de Nazi’s alleen moeten dragen. Er wordt besloten dat front 

vooralsnog te vormen vanuit de lucht, tot 6 juni 1944 als geland wordt in Normandië. De 

Geallieerden geloven, dat strategische bombardementen een zeker pad naar de overwinning 

vormen met minimale kosten, vooropgesteld dat de strategie ook goed wordt uitgevoerd. De 

Amerikaanse luchtreus ontwaakt. 

 

     De Russen rukken op: Ontwikkeling aan het Oostfront in maart en december 1943 
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Na de slag om Engeland - in de herfst van 1940 - zijn de Britten al vroegtijdig begonnen met 

strategische nachtbombardementen op Duitse steden. Als de Amerikanen na de Japanse aanval 

op Pearl Harbor besluiten om ook deel te nemen aan de oorlog in Europa, wordt de 

geallieerde luchtvloot aanzienlijk versterkt. Beide landen hanteren echter verschillende 

aanvalstactieken. De Britten vliegen ’s nachts, om het neerschieten van hun toestellen 

moeilijker te maken. Maar daardoor zijn de bombardementen wel minder nauwkeurig. Het 

raken van specifieke doelen is haast onmogelijk. Dit wordt gecompenseerd door het leggen 

van grote bommentapijten, die veel extra schade en menselijk leed aanrichten in de steden. De 

Amerikanen daarentegen starten de oorlog met een ander idee. Zij gaan aanvankelijk uit van 

precisiebombardementen overdag m.b.v. door hen ontwikkelde richtapparatuur. Deze 

‘precisie’ blijkt in de praktijk tegen te vallen, waardoor zij later hun aanvalstactiek moeten 

bijstellen. Beide tactieken zullen vanaf begin 1943 worden gecombineerd in de gezamenlijke 

operatie ‘Pointblank’. 
 

De ‘Mighty 8th’ 

De Amerikaanse legerleiding geeft de opdracht voor de opbouw van de 

noodzakelijke luchtvloot aan de 8ste US Air Force, die overdag zal 

bombarderen. De organisatie is opgericht door president Franklin D. 

Roosevelt in begin 1942, die de fonkelnieuwe militaire organisatie de 

opdracht geeft om de oorlog naar het hart van Nazi-Duitsland te 

brengen. 

 

Deze opdracht zou leiden tot de bouw van de grootste US-luchtarmada, die ooit aan een gewapend 

conflict heeft deelgenomen. Op het hoogtepunt in midden 1944 bestaat de luchtvloot uit 49 (zware) 

bommenwerper- en 22 jagergroepen, met 200.000 manschappen en meer dan 4.200 toestellen in 

Europa. Deze cijfers bevatten alleen de gevechtseenheden en zijn exclusief ondersteuningstoestellen 

voor verkenning, troepentransport en training. De 8ste US Air Force kan dan 2.000 bommenwerpers en 

1.000 jagers in de lucht brengen voor één enkele missie. 

 

De eerste prioriteit is het starten van een strategisch 

offensief tegen Duitsland als ondersteuning van de 

Britse R.A.F. De aanvallen moeten de weg vrij maken 

voor een uiteindelijke inval over land. Daartoe moeten 

de Luftwaffe en het industriële hart van Duitsland 

worden uitgeschakeld. In september 1942 wordt de 8ste 

Air Force naar Engeland overgeplaatst om deze klus te 

klaren. Engeland en vooral East Anglia blijkt een goede 

verzamellocatie te zijn voor aanvallen tot in het hart 

van Nazi-

Duitsland. Na 

de verovering 

van Zuid-Italië 

eind 1943 zal 

ook dit gebied 

voor bombardementsvluchten op vooral Oost-Europa 

worden gebruikt. 

Aanvankelijk worden enkele bestaande R.A.F.-bases 

aan de Amerikanen overgedragen, maar later worden 

ook nieuwe luchthavens bijgebouwd. Er worden  

Locaties 8ste Air Force vliegbases in Engeland 

 Locaties luchtaanvallen door 8ste US Air Force 
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bases ingericht voor de B-17 en B-24 bommenwerpers, jachtvliegtuigen, 

verkenningseenheden, opleidings- en logistieke centra, veldhospitalen en hoofdkwartieren. De 

Engelsen noemen deze locaties daarom niet voor niets ‘Little Americas’. De nieuwe 

organisatie moet nog haar eigen doctrine en procedures ontwikkelen, een werkrelatie met de 

RAF vestigen en een luchtmacht opbouwen, waarmee de Duitsers rekening moeten houden. 

Eind 1942 is deze aanvalsstructuur gereed om in actie te komen. Vanaf medio 1943 komen de 

grote aantallen B-17’s en B-24’s ter 

beschikking en ziet de Nederlandse 

bevolking nagenoeg elke dag de 

bommenwerpers overvliegen met de 

bekende condensstrepen. Uiteindelijk zal 

de 8ste Air Force tot 1945 gebruik gaan 

maken van 122 aanvals- en 

ondersteunende bases in Engeland met 

290.000 militairen en duizenden 

bommenwerpers en gevechts-jagers. 

 

De Geallieerden zetten gezamenlijk bijna 

7.000 toestellen in, die meer dan 150 

strategische doelwitten in Duitsland, 

Noord-Frankrijk, België en West-

Nederland moeten uitschakelen. Het doel 

is niet alleen de Duitse Luftwaffe, marine-

installaties - zoals dokken en onderzeeboothavens - en de militaire transport infrastructuur uit 

te schakelen, maar ook industriële complexen, de politieke infrastructuur en het economisch 

systeem. Later - in de 2e helft van 1943 - komt daar als doel bij: het ondermijnen van het 

moraal en de werkcapaciteit van de Duitse bevolking. Dan zullen daartoe ook bewust 

arbeiders worden gedood. 

 

In de loop van 1943 wordt dit ‘tweede front’ - de geallieerde bombardementen op Duitse 

steden en industriële centra - fors opgevoerd. Veel toestellen vliegen over Nederland naar het 

oosten, waarbij tijdens de oorlog meer dan 4.000 geallieerde verkenners, jagers en 

bommenwerpers boven Nederland worden neergehaald door Duitse jagers en  

luchtafweergeschut. Uiteindelijk zullen daarvan 400 tot 450 Engelse en Amerikaanse 

toestellen in mijn provincie Limburg terechtkomen, waaronder het vliegtuig van Lt. Cole en 

zijn bemanning, de hoofdpersonen van dit verhaal. 

 

 

 

             Doelen van de geallieerde luchtmacht in 1943 



15 
 

Uit een onderzoek van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 blijkt, dat er in totaal 7.000 Duitse en 

geallieerde verkennings- en transporttoestellen, jagers en bommenwerpers boven Nederland zijn 

neergeschoten of verongelukt. Veel toestellen kwamen neer in of rond de Zuiderzee (nu IJsselmeer) en 

Waddenzee. De meeste toestellen zijn door de Duitsers tijdens de bezetting geborgen. Per augustus 

2018 zijn er 501 crashlocaties bekend, waar vliegtuigen liggen, die nog niet zijn opgegraven. Of 

daarbij lichaamsresten aanwezig zijn, is moeilijk vast te stellen. Geschat wordt, dat op 400 locaties 

nog 1.085 vermiste bemanningsleden begraven liggen. In dertig tot vijftig wrakken liggen met een 

grotere zekerheid nog lichaamsresten. Momenteel wordt, in overleg met bovengenoemde Studiegroep, 

een opgravingsplan opgesteld voor deze meest kansrijke bergingen, zodat de vermisten alsnog na 75 

jaar geïdentificeerd en gerepatrieerd kunnen worden. De hele uitvoering wordt gefinancierd door de 

Nederlandse Overheid.  

 

De geallieerde strategie - Operatie ‘Pointblank’. 

De bemanning arriveert op hun oorlogsbasis midden in de periode van ‘Operation 

Pointblank’, die loopt van mei 1943 tot april 1944. Dit is de codenaam voor Combined 

Bomber Offensive, waarin de 8ste USAAF en de Royal Airforce Bomber Command als taak 

heeft luchtsuperioriteit te verwerven als ondersteuning van de geplande invasie in Frankrijk 

en de Duitse oorlogscapaciteit te minimaliseren. Deze gezamenlijke strategie is goedgekeurd 

op de geallieerde conferentie van Casablanca in januari 1943. De Amerikaanse focus van de - 

door de Air War Plans Division van de Army Air Forces ontwikkelde - strategie ligt daarbij 

op de vernietiging van onderdelen van het zogenaamde ‘Industrial Web’ van Duitsland. Deze 

strategie gaat ervan uit, dat een hele industrietak of -keten platgelegd kan worden door het 

uitschakelen van een of enkele kritische onderdelen van die industrietak. Zo kan bijvoorbeeld 

de tankproductie uitgeschakeld worden door het vernietigen van de kogellager productie. De 

vernietiging moet volgens deze strategie geschieden via de inzet van grote aantallen 

bommenwerpers per missie; aanvankelijk 300 en later uitgroeiend tot wel 1.000 toestellen, 

nadat er meer vliegtuigen beschikbaar komen. De bombardementen vinden plaats vanaf grote 

hoogten, tot wel negen kilometer. Er worden brandbommen gebruikt en brede 

‘bommentapijten’ gelegd om de kans op treffen groter te maken. De verdediging is gebaseerd 

op eigen vuurkracht met beperkte jagerescortes. Daarbij neemt de Plans Division aan, dat 

voldoende mitrailleurs, hechte vliegformaties in de zogenaamde ‘combat boxen’ en de 

bombardementen van grote hoogtes voldoende zijn als bescherming tegen de Luftwaffe. Elke 

B-17 krijgt tien bemanningsleden mee, waarvan er zeven een of een dubbele zware mitrailleur 

bedienen. 

 

De gewenste luchtsuperioriteit kan echter pas na deze ‘Pointblank’ periode worden bereikt, 

als besloten wordt het aantal en de reikwijdte van de begeleidende jagers en het aantal 

bommenwerpers per missie aanzienlijk te vergroten. De verliezen blijken namelijk 

aanmerkelijk hoger te worden dan ingeschat.  

In de periode, dat Cole’s bemanning operationeel is vanuit Engeland, is de 8ste US Air Force 

nog volop bezig met het opbouwen van het aantal bommenwerpers en zijn nog ‘slechts’ 350 

tot 400 toestellen per missie beschikbaar. Ook de inzet van het aantal beschermende jagers 

moet dan nog gaan toenemen. De bemanning komt dus op een zeer kritiek moment binnen bij 

hun gevechtsgroep, waarbij de verliezen zelfs dramatische vormen aan het aannemen zijn.  
 

1.3. Het ‘vliegend fort’ 
In tegenstelling tot de Duitsers, heeft het Amerikaanse leger al vroeg geïnvesteerd in de 

ontwikkeling en productie van standaard bommenwerpers voor strategische doelen. 

Hoewel de Duitse Luftwaffe ook bommenwerpers inzet tegen strategische doelen - zoals 

Warschau, Rotterdam, Londen en Coventry - is zij daarvoor niet structureel ingericht. De 

Luftwaffe is vooral opgezet voor de tactische ondersteuning en bescherming van 
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legereenheden te velde, hetgeen geheel past in hun ‘Blitz Krieg’ filosofie. Een snelle 

overwinning zowel in het westen als in het oosten is absoluut noodzakelijk. Het Duitse leger is 

immers niet in staat om een langdurige oorlog aan beide fronten te voeren, wegens 

onvoldoende manschappen, beperkte productiecapaciteit en schaarse toegang tot natuurlijke 

hulpbronnen in vergelijking met de vijand. 

 

Ontwikkeling en productie van een iconische ‘oorlogsvogel’ 

De bemanning van Lt. Cole krijgt in mei 1943 de beschikking over een Boeing B-17 

‘vliegend fort’, de meest geproduceerde bommenwerper van de Amerikanen tijdens Tweede 

Wereldoorlog op de B-24 Liberator van Consolidated Aircraft na. Het toestel is ontwikkeld en 

geproduceerd door Boeing Company. De ontwikkelkosten zijn geheel door Boeing betaald. 

Overigens staat de ‘B’ in B-17 niet voor Boeing, 

maar voor ‘bomber’. 

Het is een viermotorige (4 x 1200 pk Wright 

motoren) zware bommenwerper, ontwikkeld voor de 

lange afstand van maximaal 3.500 kilometer onder 

ideale omstandigheden en zonder lading of 

bewapening. Zij is bedoeld voor bombardementen 

op grote hoogte tot maximaal 10.700 meter.  

Het eerste prototype ziet het licht in juli 1935. Het 

toestel is dan in slechts twaalf maanden ontwikkeld, 

is volledig gestandaardiseerd en wordt in 

massaproductie geproduceerd. In de loop van de 

oorlog is het vliegtuig regelmatig aangepast en 

verbeterd. Het toestel van de bemanning in dit 

verhaal vliegt in een B-17 ‘F’ versie met 

registratienummer 42-29971.  

De bommenwerper is vrij basaal. Alleen de cockpit 

heeft een druk- en verwarmingsregeling. Verder zijn 

er slechts beperkte hydraulisch systemen in het 

toestel aanwezig. 

In totaal zijn er ongeveer 12.700 exemplaren 

gebouwd in negen verbeterde versies, zowel in eigen 

productie als in licentie door Lockheed en Douglas. 

De kosten bedragen $ 238.000, of in huidige dollars: 

$ 3.6 mln. 

 

 

 

Bemanning 

De bemanning bestaat uit tien koppen. 

Elk bemanningslid heeft een eigen taak, 

afhankelijk van de positie in het vliegtuig. 

De meeste bemanningsleden hebben een 

defensieve taak en bedienen de zware 

mitrailleurs. Allen dragen 

zuurstofmaskers, beschermende overalls 

voor granaatscherven en verwarmde 

pakken, die verbonden zijn met een 

elektrisch bedradingsysteem.  

Productielijn bij Boeing in Seattle, Washington 

                 Posities van de B-17 bemanning 
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Bereik, bomlading en bewapening  

Hoewel het bereik onder ideale omstandigheden 3.500 km bedraagt, is in de gevechtspraktijk 

- met een volledig uitgeruste bemanning, bewapening en bomlading - het bereik hoogstens 

2.400 kilometer. De maximale bomlading is acht ton bij korte missies. Bij langere missies kan 

meestal maar vier ton aan bommen meegenomen worden om de afstand te kunnen 

overbruggen. De zwaarste bom, die 

vervoerd kan worden weegt 900 kilo, de 

kleinste is 250 kilo. Deze relatief 

beperkte bomlading maakt grote 

aantallen vliegtuigen per missie 

noodzakelijk om effectief te kunnen zijn.  

Het toestel heeft een bewapening van elf 

tot dertien zware Browning M2 12.7 mm 

kaliber mitrailleurs. Vandaar de naam: 

‘Vliegend Fort’. Het kan een maximum 

snelheid bereiken van 460 kilometer per 

uur, met een kruisnelheid van 250 

kilometer. 

Het grote voordeel van het toestel is, dat 

het op slechts één motor door kan vliegen 

en heel wat granaattreffers kan 

verdragen. 

 

Inzet 

Het toestel wordt op alle fronten ingezet: Europa, Noord-Afrika, Pacific, Azië en China. 

Alleen al op Duitsland hebben zij 1.3 mln. bommen afgeworpen, oftewel 640.000 ton. 

Ook de Duitsers vliegen uiteindelijk met twaalf van de veertig buitgemaakte B-17’s! Er gaan 

zelfs verhalen, dat zij met deze toestellen infiltreren in de geallieerde vliegformaties. 

De meeste zijn na de oorlog verschrot, zodat er tegenwoordig nog maar 47 complete 

toestellen zijn, waarvan slechts elf luchtwaardig. 
 

1.4. ‘Precisie’ technologie  
De effectiviteit van de geallieerde luchtstrategie wordt - naast het aantal toestellen - voor een 

belangrijk deel bepaald door de nauwkeurigheid van de bombardementen zelf. De 

nauwkeurigheid bepaalt op zijn beurt het aantal vliegtuigen, dat strategisch ingezet moet 

worden, gegeven het aantal en de omvang van de doelen, die geraakt moeten worden. De 

Amerikaanse luchtmachtleiding gaat daarbij aanvankelijk uit van veel te optimistische 

vooronderstellingen. 

 

De theorie - De wens is de vader van de gedachte 

De nauwkeurigheid van de bombardementen is in de periode na de Eerste Wereldoorlog 

drastisch verbeterd door de uitvinding en verdere ontwikkeling van de zogenaamde ‘Norden 

bomb sight’ technologie. Een ingenieus bom-richtapparaat, uitgevonden door - de van 

oorsprong Nederlandse - ingenieur Carl Norden. Het apparaat brengt grote verbeteringen in 

het zicht op grote hoogte en de stabiliteit gedurende daglicht, waarbij gebruik gemaakt wordt 

van analoge computers voor automatische berekeningen. De Norden zou tot in de Koreaanse 

oorlog worden gebruikt, hoewel de radar gestuurde technologie vanaf medio 1944 in opkomst 

is. 

In 1940 kunnen - onder ideale en stabiele omstandigheden - bommen afgeworpen worden van 

4.600 meter hoogte met een relatief geringe doelafwijking tot 120 meter. 
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In 1941 gaat de Air War Plans Division ervan uit, 

dat er 6.800 bombardements- vliegtuigen nodig 

zijn voor 154 geselecteerde sleuteldoelen in 

Duitsland, Noord-Frankrijk, België en Nederland. 

Op mathematische wijze is gecalculeerd, hoeveel 

bommen er nodig zijn om een doel te vernietigen 

met de toenmalige technieken. De planners zijn 

vrij zeker, dat de luchtmacht ‘precisie’- 

bombardementen kan uitvoeren bij daglicht met 

de nieuw ontwikkelde Norden bommenrichter. 

Zij schatten, dat deze strategie slechts 4% aan 

verliezen zal opleveren, dat wil zeggen 

gemiddeld vijftien tot veertig verloren vliegtuigen per missie, afhankelijk van de omvang van 

de taskforce. Deze calculaties zijn echter alleen gericht op het aantal noodzakelijke 

vliegtuigen en bommen en houden geen rekening met de (falende) menselijke factor en de 

feitelijke gevechtscondities. 
 

Een kille calculatie door de Air War Plans Division: 

Uitgangspunten: 300 vliegtuigen vanaf hoogte van 7.5 kilometer met 3.000 bommen, bombardement 

overdag. 

Ongeveer 1.200 bommen (40%) belanden binnen een cirkel van 700 meter rond het doel, waarvan er 

120 (10%) feitelijk in de buurt van/op het doel komen. Dit werd voldoende geacht om het doel uit te 

schakelen of langdurig uit bedrijf te houden. 

Door vaak wisselende weersomstandigheden, de druk van de Duitse afweer en menselijk falen is het 

gemiddelde ‘rendement’ echter veel lager. Hierdoor zijn in de praktijk veel meer toestellen nodig dan 

gepland. 

 

De praktijk blijkt veel weerbarstiger 

Onder werkelijke aanvalsomstandigheden blijkt de Norden bom sight echter veel minder 

nauwkeurig dan gedacht, hoewel het opperbevel blijft spreken over precisiebombardementen. 

Aanvankelijk is in 1943 de gemiddelde trefzekerheid slechts 18%, dat wil zeggen dat slechts 

18% van de bommen binnen een straal van 300 meter van het doel terechtkomt. 36% komt 

terecht binnen een straal van 600 meter. De meest gebruikte bom van 250 kilo is vernietigend 

binnen een straal van 18 tot 27 meter. Slechts 10% van deze bommen raakt zijn doel! Daarbij 

komt nog, dat veel bommen blindgangers blijken te zijn.  

Uit de Amerikaanse statistieken blijkt, dat slechts 30% van het aantal missies van de 

bombardementsunit van de bemanning uit dit verhaal een ‘goed’ resultaat heeft opgeleverd en 

20% als ‘redelijk’ wordt gekwalificeerd. 

 

In Nederland worden heden ten dage nog steeds 50 niet ontplofte bommen per jaar gevonden. 

Schattingen van het aantal blindgangers, dat nog onder de grond ligt, variëren van enkele honderden 

tot enkele duizenden.                                                             

 

De Air War Plans Division wil het probleem van de effectiviteit oplossen door langdurige 

trainingen in de USA en de introductie van de zogenaamde ‘Combat Box’ vliegformatie; een 

dichte en gestructureerde aaneenschakeling van grote aantallen bommenwerpers, die moeten 

zorgen voor een ‘bommentapijt of ‘area bombing’. Tegelijkertijd zorgt deze vliegformatie 

voor een betere dekking tegen vijandelijke jagers, aangezien de schutters elkaar kunnen 

beschermen.  

De langdurige trainingen in de USA leveren uiteindelijk niet de verwachte resultaten op, 

aangezien het moeilijk is om de feitelijke gevechtssituaties van Europa in de USA te kopiëren. 

                         De Norden bommenrichter 
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Vandaar dat een deel van het trainingsprogramma al spoedig naar Europa wordt verplaatst. 

‘Learning by doing’ (‘al doende leert men’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van een grotere mate van precisiebombardementen is tijdens de Tweede Wereldoorlog pas na 

medio 1944 sprake. Tot dan kan alleen door inzet van grote aantallen vliegtuigen aanzienlijke 

schade worden aangericht. 

Later worden ook radar gestuurde bommen ingezet. Dit vergroot weliswaar aanvankelijk niet 

de accuratesse als zodanig, maar er kan dan ook bij slecht weer gebombardeerd worden, 

waardoor meer tonnage kan worden afgegooid. Daardoor kan de vernietiging in de loop van 

1944 worden opgeschroefd naar 60%. 
 

1.5. Geen pleziervluchten  
De optimistische beschermingsconstructie voor de Amerikaanse bommenwerpers zal 

aanvankelijk veel slachtoffers vergen, zoals de bemanning zal ervaren. De Luftwaffe blijft 

langer en forser weerstand bieden dan verwacht. 

 

Pas eind 1943 worden meer (lange afstand) jagers als bescherming ingezet en neemt het 

aantal bommenwerpers per missie drastisch toe. In oktober vliegen weliswaar jagers mee ter 

bescherming van de formaties, maar hun aantal 

en bereik is dan nog beperkt. Zij moeten al voor 

de Duits-Nederlandse grens rechtsomkeer 

maken wegens gebrek aan brandstof, zoals 

Cole’s crew dat gaat ervaren. Pas eind 1943 

worden deze jagers standaard uitgerust met 

extra brandstoftanks en worden nieuwe types 

jagers ingezet, waardoor hun actieradius 

substantieel toeneemt. 

Bovendien worden door de nederlagen in het 

oosten vanaf de tweede helft van 1943, steeds 

meer Duitse jagers ingezet boven het westen 

van Europa. Hierdoor neemt daar de Duitse 

defensieve capaciteit in deze fase sterk toe. 

Tenslotte draagt de conditie van het vliegtuig 

zelf ook bij aan de vergroting van de risico’s 

voor de bemanning: geen bepantsering, geen 

verwarming op de vrieskoude hoogten, 

gebrekkige of falende apparatuur en beperkte munitievoorraad ter verdediging. Voor een 

gedetailleerd overzicht van de moeilijke vliegcondities in een B-17 in oorlogstijd wordt 

verwezen naar bijlage 1.  

                      De ‘combat box’ vliegformatie              Voorbeeld van een ‘precisie’ bombardement 

            Actieradius per type begeleidende jager 
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De vluchten boven West-Europa worden derhalve als zeer risicovol beschouwd door de 

geallieerde legerleiding. Dit komt o.a. tot uiting door het toekennen van een ‘Air Medal’ voor 

elke vijf vluchten, die bemanningsleden maken. Na de minimum ‘tour of duty’ van 25 

vluchten worden ze op verlof gestuurd naar huis, waarna ze vaak een 

makkelijkere taak krijgen, o.a. als instructeur. Deze regel vormt een grote 

stimulans voor de bemanning om in korte tijd zoveel mogelijk missies te 

vliegen. Het feit, dat aan het eind van de oorlog slechts 35 bemanningen - 

in de oorspronkelijke teamsamenstelling - de 25 vluchten hebben 

gehaald, geeft aan hoe hoog het risico is. Hoe laag de levensverwachting 

is, blijkt ook uit het volgende: In totaal zouden gedurende de 

operationele periode van oktober 1942 tot mei 1945 18.000 

luchtmachtsoldaten van de ‘Mighty Eight’ omkomen van de in totaal 

135.000, die gevechtsmissies hebben gevlogen. Vóór D-Day zal 80%  

van de bemanningen sneuvelen, gewond of vermist raken, in Duitse 

krijgsgevangenschap geraken of trauma's overhouden. Deze trauma’s 

komen vaak pas na jaren naar boven. Dit is een buitengewoon hoog 

cijfer, temeer daar het grootste deel van deze verliezen alleen al in de 2e helft van 1943 wordt 

geleden. Een somber vooruitzicht voor Cole’s bemanning!  
 

Levensverwachting van de B-17 bemanning per oktober 1943: 

o 5-10% van het aantal participerende toestellen gaat verloren tijdens een missie, met uitschieters 

tot wel 20%. (De oorspronkelijk planning was 4%). 

o Meer dan 99% van het aantal bemanningen als team en 75% van het aantal individuele 

bemanningsleden zal het vereiste aantal missies van 25 niet vol maken. Gemiddeld zullen ze 

slechts 13 missies halen. 

o 65% zal sneuvelen of in gevangenschap raken. 

o 17% is bij terugkeer gewond of zal zodanig ernstig psychisch klachten krijgen, dat ze de taken niet 

verder kunnen vervullen. 

o 50-60% van het aantal bemanningsleden krijgt last van oorklachten, variërend van kleine 

aandoeningen tot blijvende doofheid. 

 

Opmerking: In de loop van 1944, als het aantal en bereik van de beschermende jagers sterk toenemen, 

wordt de ‘tour of duty’ voor Europa verhoogd van 25 naar 30 en later naar 35 missies.  

 

1.6. Welkom op ‘het dak’ van Duitsland 
Nadat de Britten eind 1940 en de Amerikanen in de herfst van 1942 hun ‘tweede front’ 

hadden geopend in de lucht, beginnen de Duitsers met de installatie en uitbouw van hun 

luchtdefensiesystemen langs de gehele Atlantikwall en rondom hun steden. Zij hebben 

ondertussen ervaren, dat hun verdediging geen ‘dak’ heeft.  

 

Het luchtverdedigingssysteem boven het westen van Duitsland is in 

eerste instantie bedacht door luitenant-generaal van de Luftwaffe 

Joseph Kammhuber. Deze verdedigingslinie wordt dan ook wel de 

Kammhuber Linie genoemd en is aanvankelijk bedoeld voor de 

bescherming tegen de nachtelijke luchtaanvallen van de Engelsen. De 

Amerikanen komen immers pas in de herfst van 1942 in beeld met 

hun dagbombardementen. De linie strekt zich uit van Jutland, Noord 

Duitsland, parallel aan de Duits-Nederlandse grens via oost Frankrijk tot Zwitserland. Aan de 

Noordzeekust worden legio radar- en peilstations geplaatst van Denemarken tot Zeeuws-

Vlaanderen, die na de slag om Engeland zijn doorontwikkeld. Alleen al in Nederland worden 

meer dan vijftig radar- en peilinstallaties geplaatst. O.a. bij Scheveningen, Cadzand, Delfzijl, 

          Air Medal   
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Domburg, Harderwijk, Zandvoort, Bergen, Den Helder en op enkele Waddeneilanden. De 

grote radars kunnen tot wel 160 kilometer ver de omgeving verkennen via geluidsgolven. 

Zelfs het testen en afstemmen van de 

radio’s van de Amerikaanse 

bommenwerpers op hun Engelse bases 

kunnen door de radars worden gepeild. 

Dit alles zal onze bemanning nog parten 

gaan spelen, als zij op 14 oktober 

richting Schweinfurt vertrekken. 

 

Aan de West-Duitse grens worden 

zoeklichtzones ingericht m.n. voor de 

nachtelijke luchtaanvallen. Rond de 

Duitse steden en industriële centra 

worden onder andere het beruchte 8.8 

cm kaliber luchtafweergeschut (‘Flak’) 

en dag- en nachtjagers gestationeerd.  

De verdedigingslinie is opgesplitst in sectoren met ieder zijn eigen commandocentrum, dat in 

verbinding staat met de radarposten. De Duitsers passen voor de communicatie geheime codes 

toe. Zij kunnen bovendien gebruik maken van een groot aantal vliegvelden nabij de 

aanvliegroutes van de geallieerde bommenwerpers in Nederland, België en Noord-Frankrijk. 

Dit geeft de jagers de mogelijkheid snel ter 

plekke te zijn en brandstof en munitie in te 

nemen tijdens de gevechten. 

Met de bovengenoemde maatregelen heeft de 

Duitse Luftwaffe de beschikking over een 

effectieve en gevreesde luchtafweer, uitgerust 

met o.a. 4.000 radar gestuurde afweerbatterijen. 

Door hun nauwkeurigheid veroorzaken zij 

hevige verliezen bij de geallieerde luchtmachten. 

De kanonnen kunnen vijftien tot twintig granaten 

per minuut afvuren naar hoogtes van 8.000 tot 

11.000 meter, afhankelijk van het type kanon en 

kaliber, maar veelal binnen de vlieghoogtes van 

de B-17’s. 

De Geallieerden proberen deze defensie te 

doorbreken met het verstoren van de Duitse 

radarsignalen. Hiertoe worden de 

bommenwerpers van de 8ste USAAF vanaf begin 

oktober 1943 voorzien van speciale 

radioapparatuur, de zogenaamde ‘barrage 

jammer’, die de vijandelijke radar kan verblinden 

met een spervuur van valse signalen.  

Dit systeem krijgt de bijnaam ‘Magic Carpet’. 

 

Hoe dit verder in de praktijk uitpakt, zullen de 

bemanningsleden in dit verhaal aan den lijve 

gaan ervaren. 

 

 

    Duitse luchtverdediging - radar, peiling, jagers en flak 

      Duitse radarinstallatie aan de Zeeuwse kust 

               8.8 cm kaliber flakgeschut in Berlijn 



22 
 

Bij het begin van de veldtocht tegen Polen op 1 september 1939 zijn er 9.625 luchtdoelkanonnen van 

alle soorten typen en kaliber beschikbaar bij de Luftwaffe, verspreid over heel Duitsland. Nadat de 

Engelsen in het najaar 1940 met hun nachtaanvallen en later de Amerikanen in het najaar 1942 met 

hun aanvallen overdag beginnen, wordt de productie van luchtafweergeschut fors opgevoerd, zoals uit 

onderstaand overzicht blijkt: 

Productie in 1939 vanaf september:      1.565 stuks 

Productie in periode 1940-1941:         23.300 stuks 

Productie in periode 1942-1943:         69.720 stuks 

Productie in periode 1944-mei 1945:  69.270 stuks  

De bovengenoemde aantallen betreffen alleen het aantal stuks bij de Luftwaffe, die verantwoordelijk is 

voor de luchtverdediging van ‘Das Reich’ tegen de geallieerde bommenwerpers. Daarnaast bezit de 

Wehrmacht (Landmacht) ook nog duizenden stuks luchtafweergeschut ter bescherming van de 

manschappen te velde. 

 

In het najaar van 1944 zijn er 1.100.000 manschappen in dienst bij de luchtafweer units van de 

Luftwaffe, inclusief bijna 450.000 hulptroepen, die zijn gerekruteerd uit schoolkinderen, oudere 

burgers en mensen uit bezette gebieden, zoals Russen, Kroaten, Esten en Letten. 

 

1.7. Leven onder de Nazi laars    
Europa is al ruim drie jaar bezet als het bombardement op Schweinfurt op 14 oktober 1943 

plaatsvindt. In de bezette landen - maar ook in Duitsland zelf - heerst een strak en repressief 

regime. Als een vliegenier neerstort en hij dit al weet te overleven, is zijn kans om niet 

gevangengenomen te worden erg klein.  

 

Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen. Al dezelfde dag is Beek volledig in 

handen van het Duitse invasieleger. Vijf dagen later capituleren de Nederlandse strijdkrachten 

en begint een periode van bezetting, die voor Beek zal duren tot 17 september 1944. Voor de 

grote meerderheid van de 8.000 inwoners van de toenmalige gemeenten Beek en Spaubeek 

gaat het leven aanvankelijk gewoon verder. Er zullen echter onuitwisbare gebeurtenissen 

plaatsvinden tijdens de bezetting. 
Overal in Nederland begint de onderdrukking en de terreur van de Nazi’s betrekkelijk mild, 

maar al na een paar maanden volgen maatregelen, 

die diep ingrijpen in het leven van de mensen. 

Lokale bestuurders moeten die maatregelen 

uitvoeren. In Beek acht de zittende burgemeester 

de maatregelen van de bezetter in strijd met zijn 

opvattingen over het ambt en hij treedt af. Het 

gevolg is echter, dat er Duitsgezinde bestuurders 

worden benoemd. In oktober 1943 is de fanatieke 

Nazi burgermeester August Regout aan het 

bewind. De politieorganisatie wordt hervormd en 

komt meteen onder bevel van de Duitsers. Vanaf 

1941 komt ook de Nazificatie in de opleiding op gang, teneinde de loyaliteit van het 

politiecorps te bevorderen. 

Al vroeg worden de Joden gediscrimineerd, apart gezet, beroofd van hun rechten en 

uiteindelijk gedeporteerd naar de vernietigingskampen. Later - als de Jodenvervolging 

grotendeels is afgerond - wordt Beek het slachtoffer van een razzia op ‘zigeuners’. In totaal 

sterven zestien Beekse Joden en Sinti in de kampen en nog eens drie Bekenaren in 

gevangenissen. 

Tientallen Beekse mannen worden opgeroepen voor de verplichte ‘Arbeidseinsatz’. 

http://www.beeksverleden.nl/2e_wereldoorlog/de_bezetting/razzia_in_beek.html
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Wat veel indruk maakt is de systematische 

beroving van Nederland ten gunste van de 

Duitse oorlogsinspanning. In Beek is de 

roof van de kerkklokken in december 1942 

en januari 1943 een triest dieptepunt. Dit 

soort maatregelen leidt tot een sterke 

toename van het verzet. 

In mei 1943 wordt een grote landelijke 

staking georganiseerd als protest tegen de 

bezetter wegens het opnieuw 

krijgsgevangen maken van Nederlandse 

soldaten en hen te laten werken in de Duitse 

oorlogsindustrie. Aan dit protest doen ook 

arbeiders van de Staatsmijn Maurits mee. 

Tien mijnwerkers worden als represaille ter dood veroordeeld, waarvan vier afkomstig uit 

Beek. Later wordt die doodstraf omgezet in vijftien jaar werkkamp. 

Ondertussen wordt Nederland ook slachtoffer van de oorlogshandelingen zelf, vooral ten 

gevolge van de bombardementen door de geallieerden. Zo wordt Beek getroffen door 

afzwaaiers bij het bombardement door de Britse RAF van Geleen op 5 oktober 1942. Zij 

richten in Beek veel schade aan met 55 vernielde of zwaar beschadigde woningen en kosten 

vier Bekenaren het leven. Bij de bevrijding worden nog eens tien woningen verwoest en 

twintig zwaar beschadigd. In de tweede helft van de oorlog storten twee Amerikaanse B-17 

bommenwerpers neer op het grondgebied van Beek. Eén op 14 oktober 1943, die onderwerp 

is van deze kroniek, en het andere toestel op 20 mei 1944 in Neerbeek, dat veel schade 

aanricht aan de daken en bovenverdiepingen van twee huizen. 

Hoewel het bovengenoemde gaat over Nederland en met name de stad Beek, is de 

beschrijving exemplarisch voor de aard van de Duitse bezetting in heel West-Europa.  

De bemanningsleden uit dit verhaal, die aan de Belgische en Nederlandse kant van de Maas 

per parachute zullen landen, treffen dus een bevolking aan, die hunkert naar vrijheid en moet 

leven met angst en wantrouwen. Het helpen van geallieerde vliegeniers wordt zwaar bestraft.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De klokken van de St. Martinuskerk in Beek, gereed voor 
transport naar Duitsland - 11 januari 1943 

http://www.beeksverleden.nl/2e_wereldoorlog/de_bezetting/klokkenroof.html
http://www.beeksverleden.nl/2e_wereldoorlog/het_verhaal_van/gemeenteambtenaar_willy_sangers_en_het_beekse_verzet.html
http://www.beeksverleden.nl/2e_wereldoorlog/de_bezetting/het_bombardement_van_geleen.html


24 
 

2. De jongens van 1e Lt. Vernon Keith Cole 
 

Na de hiervoor beschreven achtergronden, wordt het tijd voor een nadere kennismaking met 

de hoofdpersonen van deze kroniek. Het zijn allen nog jonge kerels. Zij verlaten ouders, 

vrienden, verloofde of echtgenote en zeggen hun baan op om 6.000 kilometer verder te gaan 

vechten in (eigenlijk: boven) een onbekend Europa. Gedreven door idealisme en avontuur zijn 

zij bereid hun leven te wagen voor het ‘oude continent’. Ze zijn vol optimisme en 

enthousiasme, maar weten nauwelijks wat hen te wachten staat. 

Zij doorlopen allen een trainingsprogramma, waarin al vroegtijdig wordt vastgesteld bij welk 

legeronderdeel zij gaan dienen en welke taken zij zullen gaan uitvoeren. Zij worden allemaal 

geselecteerd voor de luchtmacht en meer specifiek voor de B-17 bommenwerper. Ieder volgt 

het trainingsschema afzonderlijk, maar het lot zal hen uiteindelijk bij elkaar brengen. 

 

2.1. Iedereen zijn taak 
Voordat ik de bemanning aan u voorstel, wil ik eerst iets zeggen over de taken en rollen in een 

B-17. Hierdoor wordt het duidelijker welke positie zij innemen tijdens hun missies. 

De mate van succes van een missie en de kans van overleven worden sterk bepaald door 

leiderschap, de kennis en kunde van de bemanningsleden, de hechtheid van het team en het 

onderlinge vertrouwen. De bemanningsleden dienen naadloos op elkaar te zijn ingespeeld en 

mentaal en fysiek in goede conditie te zijn. 

 

Afhankelijk van de positie in het vliegtuig heeft de bemanning verschillende taken en 

verantwoordelijkheden. De piloot is de commandant van de bemanning. Hij is niet alleen de 

eindverantwoordelijke voor alle fysieke en emotionele aspecten, die zijn bemanning aangaan, 

maar ook voor hun veiligheid, discipline en effectiviteit. Hij dient daarbij te acteren als een 

van de bemanningsleden. Hij heeft een belangrijke - zo niet een doorslaggevende - stem bij de 

selectie van zijn nieuwe team.  

De copiloot is zijn vervanger of back-up en verantwoordelijk voor een aantal specifieke 

operationele vluchttaken. Hij neemt het gezag over als de piloot uitvalt, om wat voor reden 

dan ook.  

De navigator wordt geacht de route te kennen en te allen tijde en onder alle omstandigheden 

te weten waar het vliegtuig zich bevindt en waar het doel c.q. de thuisbasis is.  

De bombardier wordt geacht de bommen nauwkeurig op het doel te laten landen. In aanloop 

naar en tijdens het bombardement neemt hij het gezag over het vliegtuig tijdelijk over van de 

piloot. 

Bovengenoemde functies zijn in principe voorbehouden aan officieren; 2e luitenants. De 

piloot heeft veelal de rang van 1e luitenant. De functies - zoals hierna beschreven - worden 

ingenomen door sergeanten. 

De marconist heeft de communicatie onder zijn beheer. Hij zorgt ervoor, dat alle apparatuur 

het doet onder alle omstandigheden. Er is veel radio-uitrusting aan boord, zowel voor de 

communicatie als de navigatie. Hij houdt een logboek bij en acteert soms als fotograaf of 

eerste hulp voor de bemanning. Naast de radio bedient hij ook een mitrailleur. 

De vluchttechnicus wordt geacht alle technische specificaties van het vliegtuig en uitrusting 

van binnen en buiten te kennen, van de motoren tot de radio’s, van de bewapening tot de 

elektrische en hydraulische systemen. Hij moet snel storingen kunnen verhelpen. Ook hij 

bedient daarnaast een tweeling mitrailleur in de topkoepel achter de cockpit. 

De vier speciale boordschutters tenslotte beschermen het toestel op elk moment tegen 

vijandelijke aanvallen van de jagers. De schutters bevinden zich in de staart van het toestel, 

onder ‘in de buik’ en aan beide kanten van de romp. Elke schutter is zelf verantwoordelijk 

voor de goede werking van zijn mitrailleurs. 
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2.2. Ontmoet de bemanning 
Hieronder zijn de bemanningsleden van lt. Cole vermeld met hun rol en een aantal 

persoonlijke gegevens. Dankzij de beschikbare militaire data en de informatie, verkregen van 

familieleden, is er veel bekend over deze personen, zoals de lezer zal merken tijdens het 

verdere verloop van het verhaal. 

De jongens komen uit negen verschillende Staten en zijn tussen de negentien en vijfentwintig 

jaar oud. De helft van hen gaat vrijwillig in dienst en allen delen ze de afkeer van Hitler. 
 

 

Lt. Cole’s bemanning - Tien jonge mannen 

Enkele opmerkingen vooraf: 

o Het dienstnummer verbergt twee verborgen coderingen. Als het nummer begint met een 

‘O’, dan betreft het een officier. Als het begint met een ‘1’, dan is er sprake van een 

vrijwilliger.  

o De leeftijd is gemeten per datum van het neerstorten van het vliegtuig. 

o Onderstaande foto’s, waarin de positie van de persoon in het vliegtuig wordt getoond, zijn 

niet van de persoon zelf, maar dienen als illustratie. 

 

 

1e Piloot - 1e Luitenant Vernon K. Cole (Keith) 

 
- Dienstnr: O-796309 

- Leeftijd: 24 jaar  

- Geboren op 25 september 1919, Marion, Indiana.  

- Beroep voor indiensttreding: 

Commercieel piloot en docent op 

lokaal vliegveld van Marion, IN 

- In dienst op 11 april, 1941 

- Aantal gevlogen missies voor 14 

oktober: 7 

- Overleden: 14 oktober 1943 

(gesneuveld) op 24-jarige leeftijd 
 

 

 

 

Copiloot - 2e Luitenant Robert E. Partridge (Bob) 

 
- Dienstnr: O-765280 

- Leeftijd: 25 jaar 

- Geboren op 19 november 1918, Tacoma, Pierce County, Washington 

State. 

- Beroep voor indiensttreding: Brandweerman en werkzaam in zagerij 

- Vrijwillig in dienst op 30 oktober 1941 

- Aantal gevlogen missies voor 14 oktober: 11 

- Overleden: 3 november 2005 op 87-jarige leeftijd 
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Bommenrichter/Front Schutter - 2e Luitenant Joseph M. 

Columbus (Joe) 

 
- Dienstnr: O-735276 

- Leeftijd: 22 jaar  

- Geboren op 20 februari 1921, 

Bakerton, Pennsylvania.  

- Beroep voor indiensttreding: 

Werkzaam als metselaar in de 

hoofdschacht van een mijn in 

Bakerton, PA en hielp zijn vader in de 

handel 

- In dienst op 11 april, 1942 in US Army 

Air Corps 

- Aantal gevlogen missies voor 14 oktober: 12 

- Overleden: 23 september 2009 op 88-jarige leeftijd 

 

 
Navigator - 2e Luitenant Charles R. Kuehn (Robbie)  

 
- Dienstnr: O-676077 

- Leeftijd: 22 jaar 

- Geboren op 6 april 1921, Staten Island/ 

New York.  

- Beroep voor indiensttreding: Drukker bij 

Defiance Sales Corp., die tekenapperatuur 

en -materiaal maakt voor architecten 
- Vrijwillig in dienst op 24 maart 1942 

- Aantal gevlogen missies voor 14 oktober: 14 

- Overleden: 27 september 1994 op 73-jarige leeftijd 

 

 

 

Boordwerktuigkundige/Topkoepel Schutter - Technisch Sergeant 

Robert D. Folk (Rob)  

 
- Dienstnr: 36181410 

- Leeftijd: 22 jaar 

- Geboren op 18 juni 1921, Homer, 

Calhoun County, Michigan.  

- Beroep voor indiensttreding: Werkt 

voor zijn zwager bij Yost Standard Oil 

Service Station en helpt zijn vader in 

zijn oliebedrijf  

- In dienst op 2 juni 1942 

- Aantal gevlogen missies voor 14 oktober: 10 

- Overleden: 23 oktober 1999 op 78-jarige leeftijd 
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Marconist/Schutter - Technisch Sergeant Robah C. Shields Jr. 

(Clay) 

 
- Dienstnr: 14105271 

- Leeftijd: 24 jaar 

- Geboren op 9 april 1919, Forsyth 

County, North Carolina.  

- Beroep voor indiensttreding: Werkzaam 

in het hoofdkantoor van Reynolds 

Tobacco Company in Winston-Salem, 

NC. Hij volgde een cursus vliegen op 

het lokale vliegveld van Winston-Salem, 

omdat hij toen al wist, dat hij bij de luchtmacht wilde gaan. 

- Vrijwillig in dienst op 5 augustus 1942 

- Aantal gevlogen missies voor 14 oktober: 9 

- Overleden: 14 oktober 1943 (gesneuveld) op 24-jarige leeftijd 

 

 

Buikkoepel Schutter - Staff Sergeant Donald Richardson (Don) 

 
- Dienstnr: 37228846 

- Leeftijd: 22 jaar  

- Geboren op 20 november,1921, 

Topeka, Kansas.  

- Beroep voor indiensttreding: 

Bezorger van de Topeka Daily 

Capital krant in de 

buitengebieden. 

- In dienst in 1942 

- Aantal gevlogen missies voor 14 oktober: 10 

- Overleden: 14 oktober 1943 (gesneuveld) op 22-jarige leeftijd 

 

 

 

Rompschutter Rechts - Staff Sergeant Frederick W. Zumpf (Fred) 

 
- Dienstnr: 11066589 

- Leeftijd: 19 jaar 

- Geboren op 2 mei 1924, Washington-

Depot, Connecticut.  

- Beroep voor indiensttreding: 

Bouwvakker 

- Vrijwillig in dienst op 13 mei 1942 

- Aantal gevlogen missies voor 14 

oktober: 5 

- Overleden: 14 oktober 1943 (gesneuveld) op 19-jarige leeftijd 
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Rompschutter Links /Ass. Boordwerktuigkundige - Staff Sergeant 

Adrien H. Wright 

 
- Dienstnr: 11068477 

- Leeftijd: 20 jaar  

- Geboren op 2 maart 1923, Woolwich, 

Sagadahoc County, Maine.  

- Beroep voor indiensttreding: Loodgieter 

bij Bath Iron Works 

- Vrijwillig in dienst op 20 augustus 1942 

- Aantal gevlogen missies voor 14 oktober: 9 

- Overleden: 12 december 1998 op 75-jarige leeftijd 

 

 

 

Staartschutter - Staff Sergeant Irving J. Mills (Charles of Butts) 

 
- Dienstnr: 31248306 

- Leeftijd: 23 jaar 

- Geboren op 17 april 1920, 

Bridgeport, Connecticut.  

- Beroep voor indiensttreding: 

Werkt bij General Electric 

Company als 

materiaalinspecteur 

- In dienst op 6 november 1942 

- Aantal gevlogen missies voor 14 oktober: 2 (waarvan 1 onderweg 

afgebroken). 

- Overleden: 24 oktober 2008 op 88-jarige leeftijd 

 

 

 

2.3. Van burger tot krijger 
De opleiding en training van de bemanningsleden duren een behoorlijke tijd en vinden plaats 

op diverse bases in de USA. Naast de individuele kennisopbouw, krijgt de teamsamenwerking 

veel aandacht. De opleiding gaat door tijdens de operationele dienst in Europa. 

 

De individuele opleidingen van onze bemanningsleden en groepstraining op een B-17 duurt - 

afhankelijk van de functie - één tot anderhalf jaar en vindt plaats in de periode begin 1942 tot 

juli 1943. De opleidingen en trainingen worden gegeven op diverse bases, verspreid over heel 

de VS. Zo wordt Robert Folk tijdens zijn trainingsperiode van veertien maanden maar liefst 

dertien keer overgeplaatst naar bases in acht verschillende staten (incl. Canada). 

Elke opleiding en training bestaat in het algemeen uit de volgende vier fasen: 
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Fase 1: Basisopleiding - wat wil en kan ik? 

Duur: Een tot twee maanden (officieren). Paraderen, rangen, fysieke en mentale 

conditietraining, oorlogswetgeving, organisatie, intelligentie- en vaardigheidstesten. Tijdens 

deze periode wordt nagegaan wat de specifieke en individuele interesses en capaciteiten zijn. 

Aan het eind van deze periode wordt vastgesteld in welk legeronderdeel de rekruut gaat 

dienen en in welke expertise hij verder wordt opgeleid. 

 

Fase 2: Specifieke opleiding - opleiding tot expert 

Duur: Zes tot tien maanden (piloten). Tijdens deze periode worden de rekruten opgeleid tot 

piloot, bommenrichter, navigator, marconist, engineer of boordschutter. Iedereen krijgt na 

succesvolle voltooiing van de opleiding een specifiek ontworpen sterling zilveren ‘wing’, 

afhankelijk van hun opleiding.  

Met uitzondering van de (co)piloot moeten alle bemanningsleden naast hun specifieke 

opleiding een (al of niet verkorte) opleiding tot boordschutter volgen. Zij allen worden geacht 

de mitrailleur te kunnen bedienen bij een aanval van een vijandelijk jager. 

Van vijf bemanningsleden is iets meer bekend over hun doorlopen opleiding: 

Keith Cole volgt zijn pilootopleiding aan de Air Corps Advanced Flying School, op Maxwell 

Field, Alabama. Begin mei 1943 wordt hij bevorderd tot 2e luitenant en krijgt zijn aanstelling 

op Airfield Columbus, Georgia. 

Robert Folk slaagt op 5 december 1942 voor zijn examen als boordwerktuigkunde, na de 

opleiding op de Air Force Technical School, Chanute Field, Illinois en bij de Boeingfabrieken 

in Seattle, Washington. Op 19 februari 1943 rond hij de opleiding af tot boordschutter aan de 

Flexible Gunnery School op Wendover Field, Utah. Don Richardson slaagt in Laredo, Texas. 

Joe Columbus volgt zijn bombardieropleiding op basis Roswell Field, New Mexico, waar hij 

traint op een Beechcraft AT-11. Op 24 december 1942 ontvangt hij zijn ‘wings’. Daarna is hij 

enkele maanden bombardierinstructeur op een B-17 basis. 

Charles Kuehn voltooid zijn navigatoropleiding aan de Advanced Navigation School op 

Hondo Army Airfield in Texas op 13 april 1943 en krijgt daar zijn ‘wings’. Hij maakt 

duidelijk kenbaar, dat hij wil vliegen op een viermotorig toestel en per sé geen instructeur wil 

worden. Hij wil een ”piece of the cake”. 

 

De luchtmacht ‘wings’: 

 

Fase 3: Gevechtstraining - opereren in teamverband met een ‘eigen’ B-17. 

Duur: Twee tot zes maanden (piloot). Gedurende deze tijd leren de bemanningsleden omgaan 

met gevechtssituaties. In de laatste fase hiervan wordt integraal getraind met de complete 

bemanning, worden bombardementsmissies gesimuleerd en vindt de finale selectie van de 

vaste bemanning plaats. Lt. Cole heeft bij deze selectie een cruciale en beslissende rol. ‘Onze’ 

bemanning komt eind april/begin mei 1943 voor het eerst voltallig als team bij elkaar, 

waarschijnlijk op de Air Force Base Chanute bij Chicago en oefent daarna alleen nog maar 

gezamenlijk. Eind mei/begin juni 1943 krijgt de bemanning haar eigen B-17 met 

registratienummer 42-29971 en de code RD-F van het 423ste Squadron van de 306e Bomb 

Group (De letters van het roepteken vormen toevallig de initialen van Robert D. Folk!). De 

verdere training vindt dan alleen nog op dit toestel plaats. Uiteindelijk is dit ook het toestel 

waarmee ze naar Engeland vliegen en waarmee ze zouden crashen op 14 oktober. 

                (Co) piloot        Bommenrichter             Navigator    Boordwerktuigkundige            Schutter 
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Fase 4: Door schade en schande wijs worden 

Ook als de bemanningsleden zijn ingedeeld bij de operationele eenheid in Engeland blijven ze 

nog volop trainen tussen de missies door. Als de rapporten van de echte ervaringen van de 

gevlogen missies binnen stromen, wordt de ‘theorie’ aangepast aan de werkelijkheid. 

Teneinde adequate ervaring op te doen, worden de bemanningsleden een aantal weken 

ingedeeld bij andere bemanningen en toestellen, voordat het oorspronkelijke team de eigen 

bombardementsmissies kan gaan vliegen. De squadroncommandant van de eenheid, waarbij 

ze zijn ingedeeld, bepaalt daarbij de duur van deze ‘opsplitsing’.   

 

 

  Met de klok mee: Robert Folk’s schuttersschool met diploma, certificaat boordwerktuigk., diploma Boeing fabrieken, Robert 

       Robert Partridge: v.l.n.r.: Basistraining, vliegschool en aankondiging uitreiking copiloot certificaat Ellington Field  
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           Joe Columbus: Piloot- en bombardieropleiding 

      

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bijlage 2 is als voorbeeld een gedetailleerd overzicht gegeven van het totale 

opleidingstraject van Sgt. Folk. Dit overzicht geeft een goed beeld van de diverse opleidingen 

en trainingen, maar ook van de vele locaties waar de diverse opleidingen moeten worden 

doorlopen.  

    Bladzijde uit pilootinstructies   B-17 piloot trainingshandboek                         Waarschuwingsposter 

                 Certificaat van bekwaamheid en rapport van de schuttersschool van Don Richardson, Laredo, Texas    
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3. De vuurdoop 
 

Naarmate de opleiding en trainingen vorderen, neemt het ongeduld bij de bemanning toe. 

Zeker als zij in mei 1943 vernemen, dat ze zijn ingedeeld bij de 306e Bomb Group met 

Thurleigh in Engeland als uitvalsbasis. Het wordt de hoogste tijd om het gevecht aan te gaan 

met de Nazi’s. Nog enkele weken om te wennen aan hun nieuwe tehuis en dan gaat het 

beginnen. De eagles worden losgelaten. 

 

3.1. De grote sprong over de Atlantische Oceaan 
Na de aankondiging van hun oorlogsbestemming duurt het nog drie maanden voordat de 

bemanning op Thurleigh arriveert. De laatste oefeningen, veel wachten en dan eindelijk de 

’grote plas’ over. 

 

Begin juli 1943 arriveren de bemanningsleden op Bangor Air Base, Maine, tijdens de oorlog 

omgedoopt tot Dow Army Airfield. Dit is de laatste basis in de USA voor de overtocht over 

de Atlantische Oceaan naar Europa. Hier krijgen zij - voordat de grote overtocht plaatsvindt - 

de gelegenheid om hun laatste wil en testament op te stellen en een levensverzekering af te 

sluiten. Het serieuze werk gaat spoedig beginnen. Alle opleidingen en trainingen kunnen nu 

eindelijk in de praktijk gebracht gaan worden. Waarop ze zolang hebben gewacht staat nu te 

gebeuren: “Fighting the damned Nazi’s”!  

Vanuit Dow Army Airfield arriveert de bemanning medio juli op Goose Air Base, Labrador 

of op Gander Airfield, Newfoundland. De uitspraken van Sgt. Robert Folk en die van Lt. 

Charles Kuehn verschillen hier. Hoe het ook zij, beide bases zijn van de Royal Canadian 

Forces en zijn ingericht als verzamelpunt voor de grote overtocht naar Europa. Hier wordt nog 

wat getraind, totdat er een gunstige staartwind staat voor de overtocht naar de Prestwick basis 

van de RAF in zuidwest Schotland, 3.700 kilometer verderop. Deze Noord-Atlantische route 

voert via een US-basis op Groenland voor het innemen van brandstof en eventueel 

noodzakelijk onderhoud. De vlucht neemt meer dan twaalf uur in beslag.  

Teneinde de afstand van Goose Air Base 

naar Prestwick te kunnen overbruggen, 

worden de lege bomrekken van de B-17 

gevuld met een grote rubberen ‘ferry 

tank’, die langzaam in elkaar zakt, 

naarmate de brandstof erin wordt 

opgebruikt gedurende de reis. Verder 

wordt het toestel zo min mogelijk beladen.  

De basis bij Prestwick wordt gebruikt als 

een oostelijke terminal voor de Noord 

Atlantische luchtbrug, één van de serie 

routes waarover militaire vliegtuigen 

worden overgebracht vanuit de VS en 

Canada naar Groot-Brittannië ter 

ondersteuning van de oorlog in Europa. 

Een groot aantal bommenwerpers, jagers, postzakken, diplomaten en Vips gaan tijdens de 

oorlog via deze basis naar hun respectievelijke bestemmingen.  

Op 1 augustus stuurt Lt. Bob Partridge een telegram naar huis met het bericht, dat hij veilig is 

geland in het Verenigd Koninkrijk. 

 

 

                  Militaire luchthaven van Prestwick  
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3.2. De nieuwe thuishaven: Thurleigh Air Base - Engeland 
 

De 306e Bomb Group  

Van Prestwick vertrekken de bemanningsleden kort 

daarna naar trainingsbasis Bovingdon ten 

noordwesten van Londen. Hier vinden nog een 

week operationele oefeningen plaats, voordat ze 

definitief naar Thurleigh worden gedetacheerd bij 

de 306e Bomb Group (BG). 

 

Deze Group is opgericht op 28 januari 1942 en op 1 

mei van dat jaar geactiveerd met als thuisbasis 

Wendover Field, Utah. In de periode augustus tot 

september van dat jaar wordt de Group in fasen 

overgeplaatst naar de basis Thurleigh in Engeland, waar zij wordt toegevoegd aan de 8e US 

Army Air Force. Op 28 september 1942 wordt de Group gevechtsklaar verklaard.  

De eerste operationele missie van de 306e BG vanaf deze basis vindt plaats op 9 oktober 1942 

boven Lille met 24 toestellen. De eerste aanval boven Duits gebied vindt plaats op 27 januari 

1943 met Wilhelmshaven als doel voor de 55 bommenwerpers. De 306e BG is hiermee de 

eerste Amerikaanse bombardementsgroep, die een operationele missie uitvoert boven 

Duitsland. De Bomb Group zal boven Europa actief blijven tot 25 december 1946. Vanuit 

deze basis zullen tijdens de oorlog maar liefst 342 missies worden uitgevoerd op het Europese 

continent. 

De 306e BG is een van de eerste bombardementsgroepen, die praktijkervaring opdoet met het 

bombarderen van vijandelijke doelen. Zij draagt bij aan de eerste ontwikkeling van 

praktijkgerichte protocollen, procedures, tactieken en bewapening. Deze Bomb Group gaat 

daardoor door de grootste leercurve. 

 

De meeste bemanningsleden melden zich op 

10 augustus 1943 bij de 306e BG-423ste 

Squadron op de basis van Thurleigh, behalve 

Frederick Zumpf, die zich al op 1 augustus en 

Irving Mills, die zich pas op 14 september 

1943 ter plekke melden. Mills is dan nog 

bemanningslid van een ander team (dat van 

Lt. Daniel H. Carey) evenals Zumpf (lid van 

het team van lt. Eugene H. Bumpus). Beiden 

treden pas in de tweede helft van september 

toe tot het team van Lt. Cole, als vervanging 

van twee oorspronkelijke bemanningsleden 

noodzakelijk blijkt.  

Het 423ste Bomb Squadron draagt de 

bijnaam: ‘the Fiery Phantoms’. (‘Vurige 

Spoken’). De andere drie Squadrons van deze 

Bomb Group zijn het 367e, 368ste en het 

369ste.  
 

 

 

 

       Luchtmachtbasis Bovingdon 

Dagboek 423e Squadron: Aankomst bemanning 10 aug.1943 



34 
 

Er is nog een heel gedoe geweest rond de naam van het 423ste squadron. Het oorspronkelijke voorstel 

was om het squadron ‘The Grim Reapers’ te noemen (‘de Meedogenloze Maaimachines’). De 

legerleiding vond deze naam aanvankelijk echter te aanstootgevend en was bang, dat de Duitse 

propaganda er voordeel uit zou halen. Later, in 1944, zou deze naam alsnog worden ingevoerd.  

 

Tijdens het verblijf van onze bemanning op de basis van Thurleigh, staat de 306e Bomb 

Group onder commando van Kolonel George L. Robinson. De 306e BG is onderdeel van de 

40e Combat Wing van de 1ste Bombardements-Divisie. Sinds 16 september 1943 is het 

hoofdkwartier van deze Divisie op Thurleigh gevestigd. 

 

 

De luchtmachtbasis 

De basis Thurleigh ligt ten westen van Cambridge, acht kilometer ten noorden van Bedford in 

het graafschap Bedfordshire. Het vliegveld is één van de meer dan 120 bases van de 8e US 

Army Air Force in Engeland. 
 

Het vliegveld wordt op 10 december 1942 als eerste RAF-gevechtsbasis officieel 

overgedragen aan de 8th US Army Air Force European Bomber Command. De basis wordt 

bekend onder de naam Army Air Force (AAF) Station 111. Vanaf augustus 1942 groeit het 

vliegveld sterk en herbergt 

uiteindelijk vier squadrons van de 

306th Bomb Group (Heavy), met 

de bijnaam ‘Reich Wreckers’ 

(‘Vernietigers van das Reich’), 

uitgerust met veertien tot zestien 

B-17’s per squadron. Volgens een 

inventarislijst van de Bomb Group 

uit die tijd staan er begin 

september 1943 zestig 

bommenwerpers op de basis.  

Elk toestel heeft in totaal 35 

mensen nodig om het in de lucht 

te krijgen en te houden: de tien 

bemanningsleden en 25 man 

grondpersoneel voor veiligheid, onderhoud en reparaties, munitie- en bommenaanvoer, 

brandstofvoorziening en start klaarmaken. 
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De basis huisvest in totaal ongeveer 2.000 man: de operationele bemanningsleden, 

onderhoud- en reparatiewerkplaatsen, medische faciliteiten, inkoop en logistiek, administratie, 

maaltijd- en huisvestingservices.  

De leef-en woonomstandigheden voor de bemanning op de basis zijn in 1943 niet comfortabel 

te noemen. Een groot probleem vormt de eeuwige modder door de constante regenval, vooral 

in de herfst. De verduistering is ook een belastend euvel. Er is altijd een gebrek aan kolen om 

de vuile stalen ‘Nissen’ loodsen en stenen barakken te verwarmen en soms is er zelfs geen 

warm water. In vergelijking met de - door 

de Amerikanen - nieuwgebouwde bases is 

de situatie op de voormalige RAF-bases met 

hun Engelse faciliteiten wel beter, zoals op 

Thurleigh. 

Er heerst altijd een bedrukte sfeer na een 

missie met veel verliezen. De lege bedden 

in de barakken, de lege stoelen in de mess 

en de lege banken tijdens de briefings 

roepen herinneringen op, die diep snijden in 

de zielen van de bemanningen. 

Aangezien het dorp Thurleigh weinig 

uitgaansgelegenheden heeft, krijgen de bemanningen soms de mogelijkheid om te gaan 

stappen in Londen of in het vlakbij gelegen Bedford. Hier wordt de pub van het nog steeds 

bestaande Swan Hotel frequent bezocht.  

 

Vanaf deze luchtmachtbasis zullen zij bombardementsvluchten gaan uitvoeren op het                  

Europese continent. Het zullen uiterst gevaarlijke missies worden.  
 

 

 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Swann Hotel, Bedford  
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De luchtmachtbasis Thurleigh in de Tweede Wereldoorlog 
 

 

 

 

                Vliegbasis Thurleigh                  Eén van de B-17 platforms                       De verkeerstoren  

      Onderkomens van de bemanning, slaap- en eetaccomodaties 

                                         Onderkomens van de bemanning: ‘Nissen’ loodsen en houten/stenen barakken 

            Donuts bij de mobiele kantinedienst   Op verlof naar huis: de 25ste missie  What shall we do with a drunken sailor?  
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3.3. Het serieuze werk 
Na aankomst op vliegbasis Thurleigh krijgt de bemanning eerst een aantal weken de tijd voor 

introducties, gewenning en kennismaking met lokale procedures en regels, voordat ze voor 

het eerst op gevechtsmissie gestuurd worden. Na deze korte periode van relatieve rust worden 

de mannen ingedeeld in een intensief missie schema. 

 

Oorlogsmode in de lucht 

De feitelijke operationele missies zijn nu aangebroken en bij elke 

missie stappen de bemanningsleden bepakt en bezakt het vliegtuig 

in. De kleding en uitrusting, die zij moet dragen tijdens de vlucht 

is omvangrijk en zwaar. Eenieder draagt dicht op zijn huid wollen 

lang ondergoed en/of een elektrisch verwarmd pak. Daaroverheen 

bevindt zich ‘Oldin Dennis’ kleding, genoemd naar de producent. 

Vervolgens een vliegpak met lange ritssluiting en daarover een 

leren kort jack. Dan is er nog ruimte voor het gele ‘Mae West’ 

zwemvest, dat hen drijvend moet houden, mochten zij in het 

Kanaal belanden. En dan natuurlijk het parachuteharnas, het 

eerste hulp- en overlevingspakket, de leren helm met ingebouwde 

oortelefoons, bril, keelmicrofoon, zuurstofmasker, leren laarzen 

en handschoenen. Tijdens het luchtgevecht dragen ze een licht 

gepantserde bodywarmer, dat middel en lies moet beschermen 

tegen rondvliegende kogels en granaatscherven. Deze uitrusting 

moet de bemanning ook beschermen tegen de lage temperaturen 

tot wel -35 graden C en de ijle lucht op grote hoogten. Het nadeel 

van deze ‘bepakking’ is wel, dat de drager nauwelijks 

manoeuvreerruimte heeft in het vliegtuig. Vooral de bediening 

van de mitrailleurs wordt daardoor bemoeilijkt. 

 

De opmaat naar 14 oktober 1943 

Alle leden van Lt. Cole’s bemanning worden vanaf begin september 1943 ingezet op diverse 

bombardementsmissies boven Frankrijk, België, Nederland en Duitsland. Zij bestoken een 

breed scala aan doelwitten, zoals: vliegvelden, duikboothavens, rangeerterreinen, 

havenfaciliteiten en fabrieken. De typische bombardementsroutine voor de bemanningen bij 

de 306e BG is twee tot drie weken missies en daarna enkele dagen rust. Londen, Bedford en 

de ‘countryside’ zijn dan tijdens dit kortstondig verlof welkome verblijfplaatsen. Tot 14 

oktober worden negen missies gevlogen met min of meer de gehele bemanning, voor het eerst 

op 9 september. Tussendoor vliegen individuele bemanningsleden ook een aantal malen mee 

                                     Eerste hulppakket en parachute-uitrusting 
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met andere teams en piloten. Ook vliegen sommigen meerdere malen met andere vliegtuigen, 

ofschoon dat indruist tegen het beleid om zoveel mogelijk ervaring op te doen met hetzelfde 

toestel en bemanning. Dit wordt waarschijnlijk gedaan om de grote verliezen te compenseren. 

De 8th Air Force lijdt in deze periode namelijk zware personele en materiele schade en dreigt 

de luchtoorlog zowaar te verliezen. De ‘Mighty Eight’ raakt alleen al gedurende de eerste tien 

dagen van oktober 104 toestellen en bijna 1.100 man kwijt in slechts vijf missies. Dit cijfer is 

nog exclusief de vliegtuigen, die in zee belanden, alsnog neerstorten op Engelse bodem en de 

toestellen, die weliswaar terugkeren, maar zo zwaar beschadigd zijn, dat ze niet meer 

gerepareerd kunnen worden.  

 

De teamleden van Lt. Cole beleven in deze periode 

behoorlijk wat hachelijke momenten, zoals 

beschreven in diverse log- en dagboeken van enkele 

bemanningsleden. Tijdens de missies worden de 

bommenwerpers vaak zwaar onder vuur genomen 

door de Duitsers, waarbij motoren en romp door 

kogels en granaatscherven worden doorboord. In 

enkele gevallen zijn nog slechts twee motoren 

operationeel en vallen diverse instrumenten uit, soms 

door de vorst op de grote hoogte. In één geval is het 

toestel zo zwaar beschadigd, dat het tijdelijk uit dienst genomen moet worden voor reparatie.  

 

Ook moet bij twee missies een noodlanding worden gemaakt, wegens gebrek aan brandstof, 

waarbij de piloten op het nippertje het vaste land van Engeland weten te bereiken. Wonder 

boven wonder raken onze bemanningsleden hierbij niet ernstig gewond. Een uitzondering is 

Sgt. Don Werner - een bemanningslid van het eerste uur - die letsel oploopt aan zijn nek en 

gezicht en uiteindelijk vervangen wordt. Ook Sgt. Wright loopt bevriezingen aan zijn gezicht 

op tijdens een van zijn missies, maar kan gewoon blijven vliegen. Sgt. Robert Folk wordt één 

missie aan de grond gehouden wegens overbelasting.  

Dezelfde Robert Folk schiet op 16 september, tijdens de retourvlucht van een missie op 

onderzeebootfaciliteiten nabij Nantes, een Duitse Focke Wulf 190 jager uit de lucht. 

Ofschoon er helaas geen document beschikbaar is van zijn claim, is zijn ‘victory’ wel officieel 

vermeld in zijn ontslagbrief uit militaire dienst. Ook krijgt de gebeurtenis aandacht in de 

lokale pers van zijn geboortestad. Het is waarschijnlijk, dat hij boven zee Oberleutenant 

Wurm heeft neergeschoten, ten westen van de Franse stad 

Brest. 

 

From: A History of 5./B.F.Gr. 196, 1./S.A.Gr. 128, and 10./Z.G. 1 
Written by Andrew Arthy, 2005 
 
16 September 1943 
In the afternoon, 295 American bombers of VIII Bomber Command 

attacked Nantes, La Pallice, La Rochelle and Cognac, and J.G. 2, 

Jagdgruppe Ost, II./Z.G. 1, and 1./S.A.Gr. 128 were all scrambled to 

intercept. Unfortunately, this was to be a tragic day for 1./S.A.Gr. 128. 

During combat with the bombers near Brest, Oblt. Wurm was shot down 

and killed by B-17 gunners in his FW 190 A-5 W.Nr 410 218. During his 

time in command of 5./B.F.Gr. 196 and 1./S.A.Gr. 128, Heinz Wurm had 

led from the front, accounting for over half of his unit’s aerial victories. In 

this particular combat, eleven American four-engined bombers and a 

Spitfire were claimed destroyed between 15:47 and 19:13 by German 

fighters, but 1./S.A.Gr. 128 was unable to avenge its leader’s death.  

        B-17’s navigeren door hevig Duits flak-vuur   
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Op 4 oktober wordt de complete 

bemanning herenigd onder gezag 

van Lt. Cole. Op deze dag worden 

de BMW fabrieken in Frankfurt 

aangevallen. Slechts vijftien 

minuten van de stad verwijderd, 

beschadigt Adrian Wright een 

Focke Wulf 190 zodanig, dat die 

het strijdtoneel moet verlaten. 

 

Uit het vluchtlogboek van Lt. Keith Cole: “Zwaarste raid 

tot nu toe. Motor nr. 4 door 20 mm granaat van Focke Wulf 

190 getroffen boven het Kanaal. Laat bommen los boven 

aangewezen doel. Motor nr.1 uitgeschakeld boven doel 

door flak. Zware schade aan vliegtuig en accurate flak. 

Gevechten met vijandelijke jagers gedurende een uur, tot 

verschijnen P-47’s (Amerikaanse gevechtsjager). Intense 

schade aan vliegtuig, geen gewonden. Kan hele trip binnen 

formatie blijven en veilig terugkeren naar Engeland”.  

 

Op 8 oktober vliegt de bemanning met een vervangende 

piloot een missie naar Bremen, op dat moment de sterkst 

verdedigde stad van Duitsland. Don Richardson haalt met 

zijn mitrailleur een Duitse Messerschmidt Me-109 jager 

neer. Tijdens dezelfde missie beschadigt Fred Zumpf een 

Focke Wulf 190.  

Het volgende verslag van Lt. Charles Kuehn laat zien 

hoeveel beschadigingen de bommenwerper tijdens deze 

missie oploopt: “Het vliegtuig wordt diverse keren geraakt 

door aanvallen van Duitse jagers. Twee propellers worden 

geraakt, maar blijven functioneren; een gat van 60 cm 

doorsnee in de vleugel van motoren 1 en 2, een deel van de 

verticale stabilisator wordt weggeschoten. Een van de romp schutters wordt licht geraakt in 

zijn been. Een van de zijramen van de cockpit barst. Er zijn zeer talrijke en zware flak 

explosies boven de stad. Voor het eerst hebben we een confrontatie met een Duitse JU-87  

duikbommenwerper (Stuka). Deze moet echter het veld ruimen wegens de grote hoogte. Daar 

is hij niet voor gebouwd. Ik word in mijn zij geraakt door een granaatscherf, maar mijn anti-

flak pak heeft me voldoende beschermd. Verdere beschadigingen: een hydraulische oliepijp 

wordt doorboord en er is een vijf cm groot gat in de plexiglas neus van het toestel”. 

       Victory claims 4 en 8 oktober, vermeld in dagboek van het 423ste squadron                           Focke Wulf 190 

     Granaatscherf in pak van Charles Kuehn 

                     Messerschmidt Me-109 
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Missierapport 8 oktober 1943. Gevechtsformulier 
m.b.t. Duitse aanvallen. Circel 221 (rechtsonder) is 
toestel met Richardson en Zumpf 

Dagboek van het 423ste Squadron van 8 oktober 1943: de gehonoreerde claims van Don Richardson en Fred Zumpf 
voor het neerhalen, respectievelijk beschadigen van een vijandelijke jager. 

              Schaderapport 8 oktober 1943 m.b.t. toestel met Cole’s crew. Lt. Cole kan deze missie niet vliegen wegens griep 
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Op 9 oktober 1943 vindt de langste missie tot dan toe plaats (2.600 km retour in tien uur). De 

bombardementen vinden plaats op de scheepswerven van Gdansk in het huidige Polen. Op 10 

oktober is Münster aan de beurt. Dit is de laatste vlucht van onze bemanning vóór de fatale 

Schweinfurt-missie van14 oktober.  
 

Tussen de bombardementsvluchten door worden ook enkele zogenaamde ‘milk run’ missies 

gevlogen, met name boven de Belgische en Nederlandse kust. Dit zijn routinevluchten zonder 

bombardementsdoel. Het zijn in het algemeen relatief minder gevaarlijke missies met onder 

andere als doel om het gemiddeld aantal verliezen en ongelukken per vlucht te verminderen 

en daarmee de statistieken gunstiger uit te laten zien. Toch gaat er op 19 augustus een toestel 

met de gehele bemanning verloren tijdens zo’n vlucht. 

 

‘Education permanente’ 

De bemanning wordt tussen de missies door aardig beziggehouden met allerlei soorten 

oefeningen. In de periode tot 14 oktober wordt het 423e squadron twee keer een week uit de 

operaties gehaald, om de onwennige en akelige nachtvluchten te oefenen. Daarnaast trainen 

ze op formatievliegen met drie tot zes toestellen, wordt de topografiekennis bijgespijkerd en 

vliegen ze naar andere Air Force vliegvelden in Engeland, om een gevoel te krijgen van hun 

onderlinge afstand. 

 

Wisseling van de wacht 

Twee oorspronkelijke leden van de bemanning van Lt. Cole worden vlak voor de missie van 

14 oktober vervangen. Sgt. Don Werner loopt tijdens de missie van 27 september naar Emden 

verwondingen op door granaatscherven en verliest het zicht aan zijn rechteroog en moet 

derhalve aan de grond blijven. Hij blijft in Engeland en wordt ingezet als schutter-instructeur. 

Hij keert eind januari 1945 terug naar huis. Hij wordt vanaf 10 oktober vervangen door Irving 

Mills. Irving is per 13 september via een special order al eerder overgeplaatst naar het 423e 

Squadron, waar hij zich een dag later meldt. Ook een ander oorspronkelijk lid, Sgt. Wallace 

Snedden, gaat met andere bemanningen vliegen en wordt vervangen door Sgt. Frederick 

Zumpf. De reden van zijn afhaken is niet bekend. 

Lt. Cole kan een week voor de fatale missie zelf niet als captain vliegen, wegens een zware 

verkoudheid en wordt daarom aan de grond gehouden. Hij is hier zeer verbolgen over, want 

hij mist daardoor drie missies, hetgeen zijn verlof naar huis vertraagt. De vlucht van 14 

oktober zal weer zijn eerste worden.  

Oorspronkelijke bemanning met Wallace en Werner,           
september 1943 

         Bemanning met Mills en Zumpf, begin oktober 1943 
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Alle bemanningsleden - met uitzondering van Mills - zijn dus al redelijk ervaren als zij 

beginnen aan de missie op de fatale 14e oktober 1943. Irving Mills is een ‘groentje’, die dan 

slechts twee missies heeft gevlogen, waarvan één onderweg werd afgelast.   

 

In bijlage 3 is een overzicht gegeven van alle missies, die de bemanningsleden hebben 

gevlogen vóór 14 oktober.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

  

Officieel claimformulier van Adrian Wright m.b.t. het beschadigen van een Focke Wulf 190. 
De stempel ‘damaged’ geeft aan, dat de claim gehonoreerd is.  
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4. ‘Zwarte Donderdag’ 
 
Op donderdag 14 oktober 1943 gaat het leven van de bemanning drastisch veranderen. Wat 

aanvankelijk lijkt op de zoveelste routinemissie, zal uitdraaien op een regelrechte ramp met 

levenslange en ingrijpende gevolgen. Dood en gevangenschap worden de hoofdthema’s van 

de dag. De Duitse Luftwaffe viert op deze dag haar meest glorierijke moment van heel 1943 

en ziet het US-Air Force Commando zich gedwongen haar strategie bij te stellen.  

Interessant is ook de vraag, hoe de Duitsers op de hoogte zijn geraakt van de komende aanval 

en gedurende de hele vlucht op de hoogte blijven van de positie van de bommenwerpers en de 

jagers. Geholpen door deze informatie kunnen zij goed voorbereid de vijand tegemoet treden. 

De gebeurtenissen op deze dag zijn in diverse bronnen vrij nauwkeurig opgetekend. In de 

diverse getuigenverslagen en boeken worden echter wel verschillende tijden vermeld voor 

dezelfde gebeurtenis. Meestal liggen de vermelde tijden aardig bij elkaar in de buurt met 

hooguit tien tot vijftien minuten verschil. Er moet niet vergeten worden, dat sommige 

tijdsaanduidingen zijn gerapporteerd na hectische en levensbedreigende situaties, zoals 

tijdens de luchtgevechten. Niet bepaald een moment om nauwkeurig op je horloge te kijken! 

Zo is het ook niet duidelijk, of bij de aanduiding van het tijdstip van het neerschieten, het 

moment van het neerschieten of dat van de crash op de grond is bedoeld. Het is daarbij 

opvallend, dat in de Duitse ‘Verlustmeldungen’ het moment van de crash van de vliegtuigen 

in de Zuid-Limburgse regio veelal op 13.45 uur is vastgelegd. 

 

4.1. Een rampzalige start  
Onderstaand is een chronologisch overzicht gegeven van de gebeurtenissen, die zich op de 

14e oktober 1943 hebben afgespeeld. De tweede missie naar Schweinfurt is dan eerder al twee 

keer uitgesteld - op 12 en 13 oktober - wegens het slechte weer. Het weer zal ook deze dag de 

grote spelbreker zijn.  

  

10, 12 en 13 oktober: Geallieerde verkenningsvluchten boven de aanvliegroutes naar 

Schweinfurt. 

13 oktober, 23.35: Veldorder 220 van de 1ste Bombardementsdivisie komt binnen bij de 40ste 

Combat Wing in Thurleigh. 

14 oktober, 01.30: Van hier gaat missie-order 115 uit via ratelende telex machines naar de 

negentien Bomber Groups, waaronder de 306e BG op basis Thurleigh en naar drie Fighter 

Groups met hun P-47 Thunderbolts. Vervolgens gaan steeds meer uitgewerkte orders langs de 

weg van de hiërarchie naar de squadrons, escadrilles, de piloten en tenslotte naar ‘het vlees en 

bloed’: de bemanningen. Nog bijna niemand is zich er dan van bewust, dat deze missie de 

geschiedenis in zal gaan als ‘de Zwarte Donderdag Missie’. Wederom zal de geheime 

bondgenoot van de Luftwaffe - het Engelse weer - roet in het eten gooien.   

De grondbemanningen worden opgetrommeld om de bommenwerpers klaar te maken voor de 

strijd met de Luftwaffe en ze te laden met 1.000 ponders. De routes worden uitgezet op grote 

kaarten, evenals details van het doel, de zogenaamde ‘main points of impact’. De foto’s van 

de verkenningsvluchten worden aandachtig bestudeerd. De opstijgschema’s, formatietijden en 

hoogtes worden berekend en ingepland. Hetzelfde gebeurt dezelfde nacht bij meer dan twintig 

andere bases in East Anglia. 

Gezien het ‘dikke-soep-weer’ buiten, zal de missie waarschijnlijk wel worden afgeblazen, zo 

is het algemeen gevoel. Hoewel, het zou niet de eerste keer zijn, dat een vlucht met zulk 

slecht weer toch doorgaat. 
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Als gevolg van de hoge verliezen gedurende eerdere missies is er een ernstig tekort aan 

onderhoudsmateriaal om alle vliegtuigen tijdig in de lucht te krijgen. Hierdoor moeten ook 

deze dag een aantal bommenwerpers gedwongen aan de grond blijven. 

Ondertussen wordt het drukke onderlinge radioverkeer - dat ontstaat na de uitgifte van order 

115 - opgevangen door de vijfde compagnie van de Duitse Radio Afluisterdienst-West te Cap 

Blanc Nez nabij Calais. Deze eenheid volgt met hoge interesse en moderne apparatuur de 

afstemming van de boordradio’s van de bommenwerpers en er wordt dan ook sterk vermoed, 

dat er een missie op komst is. De Duitsers kunnen zelfs al een ruwe schatting maken van de 

omvang en aard van de aanval op basis van de sterkte en intensiteit van het radioverkeer in 

Engeland. Het commando van de Luftwaffe verbindt deze informatie al gauw met het 

waargenomen patroon van de geallieerde luchtverkenningsvluchten gedurende de afgelopen 

dagen. Zodoende is de meest waarschijnlijke aanvliegroute en het aanvalsdoel al in een vroeg 

stadium bij hen bekend.  

De Duitse Luftwaffe heeft nu voldoende tijd om alle beschikbare luchtbeschermingseenheden 

te organiseren en te activeren. Zij kan zo veel jagers - inclusief reserves uit alle hoeken van 

het Rijk - dirigeren naar het zwaartepunt van de verdediging. Zo worden zelfs eenheden 

weggehaald uit het gebied van Wenen en Rostock om ze in het westen in te zetten. 

05.45: Het is nog pikkedonker als de lampen aangaan en de dienstdoende squadron operations 

officier de barak binnenkomt en de namen voorleest van diegenen, die vandaag de missie 

moeten bemannen. De briefing is om 7:00 uur 

06.15: De manschappen op het vliegveld eten hun ontbijt. 

 

7.00: Uitleg over de missie van vandaag in 

de briefingbarak. Missie VIIIBC-115: een 

tweede ‘precisie’ bombardement op de 

kogellagerfabrieken van Schweinfurt, 

honderd kilometer ten oosten van 

Frankfurt am Main. Het opperbevel wil 

het eerdere bombardement van 17 

augustus jl. afmaken. De productie was na 

die raid in vier weken weer opgestart. De 

grote verrassing is, dat er twee Taskforces 

- Noord en Zuid - worden geformeerd met 

een zeer lange retourvlucht over Noord-

Frankrijk. De fabrieken zullen van twee 

kanten worden aangevallen. De 

bemanning hoopt ondertussen, dat het 

voortdurende slechte weer zal leiden tot 

aanpassing van de plannen. Immers de 

missie is al eens eerder uitgesteld wegens 

de slechte weercondities. Deze hoop blijkt 

vandaag echter ijdele hoop te zijn.  

 

Het is licht geworden en alles oogt nog vreedzaam. Bijna 3.000 man bereiden zich voor op de 

zoveelste missie, waarvan op hoog niveau wordt beweerd, dat het een ‘routineklus’ zal 

worden. De manschappen weten ondertussen wel beter! 

Het volgende gelukstelegram van de commandant van VIII Bomber Command wordt op 13 

oktober afgeleverd om tijdens de briefing te worden voorgelezen: 

                         De briefing over missie 115 

 Briefing missie 115: Geplande routes naar Schweinfurt en terug 
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“Aan alle leiders en bemanningen. Voor te lezen tijdens de briefings.  

Deze luchtoperatie vandaag is de meest belangrijke luchtoperatie, die tot op heden is uitgevoerd in 

deze oorlog. Het doel moet worden vernietigd. Het is van vitaal belang voor de vijand. Jullie vrienden 

en kameraden, die het leven hebben gelaten en die vandaag wellicht omkomen, rekenen op jullie. Hun 

offers mogen niet voor niets zijn geweest. Veel geluk, good shooting en good bombing.” 

Getekend, Brigadegeneraal Frederick Lewis Anderson jr., commandant van VIII Bomber Command 

 

De briefing: 

 

Doelen: De volgende vier fabrieken zijn als doel gemarkeerd: 

- Kugelfischer fabriek (22% van de Duitse kogellager capaciteit) 

- Vereinigte Kugellagerfabriken 1 en 2 (20% van de Duitse kogellager capaciteit) 

- Fichtel en Sachs fabriek (1% van de Duitse Kogellager capaciteit) 

De vier fabrieken in Schweinfurt vertegenwoordigen 45% van de totale Duitse kogellager productiecapaciteit en 

zijn cruciaal voor de productie van tanks en vliegtuigen. 

 

Uit het verkenningsrapport van 13 oktober over de toestand van de fabrieken in 

Schweinfurt:  

o De fabrieken zijn waarschijnlijk gecamoufleerd in een visgraatmotief sedert de 

laatste aanval (van 17 augustus 1943). 

o We kunnen een compleet dubbel rookgordijn verwachten rond de stad en het 

target gebied. 

o Aangezien dit nagenoeg de enige fabrieken zijn in de stad, is bijna de hele 

werkzame bevolking betrokken bij deze kogellagerfabrieken. 

o Er bevinden zich meer dan 700 eenmotorige en 400 tweemotorige vijandige 

jagers binnen een straal van 130 kilometer van de heen- en terugweg. Die 

waarschijnlijk niet allemaal inzetbaar te zijn.  

o Er bevinden zich geen vriendelijke konvooien op de heen- en terugweg. 

 

We verwachten slechts lichte flak tijdens de route, met uitzondering van het moment 

dat jullie de Ruhr passeren. 

Het doel wordt beschermd door 300 zware 88mm kanonnen met uitstekende bemanningen. Jullie zullen 

gedurende zeven minuten onder gericht vuur liggen. 

Het is waarschijnlijk, dat de vijand meer dan 300 jagers feitelijk in de lucht weet te krijgen langs jullie route. De 

vijandelijke piloten zijn persistent en agressief. 

Let vooral op de tweemotorige 210’s, die jullie van achteren via de condensstrepen proberen op te blazen. De 

meeste jagers zijn FW 190’s en Me-109’s. 

De P-47’s, P-38’s en Spits zullen jullie dekking geven, voor zover hun bereik dat toelaat, maar neem geen 

risico’s. 

Nieuwe crews: geen paniek en probeer zoveel mogelijk te ontwijken. 

 

Weercondities: Dikke mist en regen boven Engeland; heldere lucht boven het continent. 

Kruishoogte: 24.000 voet. (-25 graden C) 

Te overbruggen afstand: ongeveer 900 kilometer heen en 1000 terug. 

Geplande tijd van bombardement op Schweinfurt: tussen 14:20-14:40 

Geplande tijd van terugkomst op de basis in Engeland: 17:45.  

Geplande duur van de missie: 7.5 uur 

 

Secundair doel, indien jullie niet kunnen aansluiten bij de hoofdformaties: centrum van Schweinfurt 

Laatste uitwijk doel bij dichte bewolking of andere problemen: Chemische fabrieken in Ludwigshafen of 

rangeerterreinen in Saarbrücken 

 

09.00: De B-17’s wachten op toestemming om op te stijgen. Er heerst nog steeds ongeloof of 

deze missie wel doorgaat, gezien het barre weer. Er wordt nog steeds gehoopt, dat de missie 

wordt herroepen.  
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10.00: Een Brits Mosquito verkenningsvliegtuig seint naar de basis, dat de lucht boven heel 

Centraal Duitsland helder is. Hiermee is de teerling geworpen. 

10.15: Een grote vuurpijl op vliegveld Thurleigh geeft aan, dat er groen licht is voor de aanval 

en de toestellen kunnen opstijgen. De missie gaat dus toch door, hoewel vertraagd. 3.000 man 

op diverse vliegvelden begeven zich naar hun respectievelijke toestellen. De achttien 

aangewezen vliegtuigen van de 306th BG stellen zich op en stijgen met enkele minuten 

tussenpozen op. Het zicht op laag niveau is minder dan vijftig meter. Het gebruikelijke 

tijdsinterval bij het opstijgen is verdubbeld, omdat rekening wordt gehouden met crashes of 

storingen aan vliegtuigen door het slechte 

weer. Langs de startbaan staat veel 

grondpersoneel de combattanten uit te 

zwaaien in de hoop, dat zij allen behouden 

terug zullen keren.  

10.44: Cole’s toestel stijgt met Taskforce 

Noord (1ste Divisie) als een na laatste op 

met zeven zware duizend pond bommen 

aan boord. Lt. Cole heeft zeer beperkt zicht 

van slechts een paar honderd meter en 

moet op de instrumenten opstijgen. Op 

6.000 voet wordt de bewolking wat lichter. 

Op 6.500 voet breekt het wolkendek, 25 

minuten na het opstijgen.  

Het vertrek vanuit de Engelse bases blijft 

bij de genoemde Duitse 

radioafluisterdiensten niet onopgemerkt. 

Zij weet nu al, dat de armada vertrokken is 
richting Duitsland. 

 

                             In de rij voor het opstijgen  

Uit het logboek van de verkeerstoren, 14 oktober 1943  Opstijgschema: Toestel van Lt. Cole vertrekt om 10.44 uur 
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10.45: Alle toestellen van 

Thurleigh zijn in de lucht. 

Nu begint het moeizame en 

brandstof slurpende zoeken 

naar de afgesproken 

formatie, om zich 

vervolgens aan te sluiten bij 

de toestellen van de 40e 

Combat Wing, die 

opgestegen zijn van diverse 

andere Engelse bases. Lt. 

Cole’s toestel sluit achter 

aan bij de staart van Task 

Force Noord. 

12.15: Alle 291 B-17’s en 

zestig B-24 Liberators, die 

de missie gaan uitvoeren, vliegen naar het zuidoosten richting continent en proberen de 

gevechtsformatie te vormen (‘combat box’). De helft van het aantal B-24’s weet echter de 

formatie niet te vinden door het slechte weer onder het wolkendek en keert onverrichterzake 

terug naar de basis, tezamen met hun 

beschermende jagers. Het opperbevel besluit 

daarop om de missie van de resterende B-24’s te 

wijzigen. Zij worden omgeleid naar het 

noordoosten, richting Friese Waddeneilanden en 

Emden om zodoende de Duitse jagers naar het 

noorden te lokken, weg van de eigenlijke 

missieroute. De Duitse radarposten hebben deze B-

24’s overigens niet opgemerkt en de afleiding 

heeft derhalve - achteraf gezien - niet gewerkt. Dit 

betekent, dat er meer Duitse jagers beschikbaar 

blijven voor de bescherming van Schweinfurt.  

Ook 37 B-17’s moeten terugkeren om technische of navigatie redenen. Om de start nog erger 

te maken, zijn diverse jagers - ter bescherming van de bommenwerpers - niet in staat om de 

aan hen toegewezen vliegtuigen te vinden, waardoor gaten ontstaan in de 

verdedigingsstructuur. Een zijkant in de formatie van Cole is nu minder beschermd tegen 

aanvallen van vijandelijke jagers.  

Positie van Lt. Cole’s toestel: aan het eind van Task Force North 

 Op weg naar het Continent in ‘combat box’ formatie  

De afleidingsroute van de B-24’s over de Noordzee  
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Uit de 8ste Air Force rapportage over de beschikbaarheid van de bommenwerpers: 

Een aantal - voor de missie aangewezen - toestellen kan niet aan de start verschijnen wegens zieke, 

niet aanwezige of te laat gearriveerde bemanningsleden, technische mankementen, opgelopen tijdens 

voorgaande raids of de status ‘in regulier onderhoud’ van het toestel. Van de 377 oorspronkelijk 

aangewezen toestellen kunnen zo 26 niet aan de start verschijnen. 

Opgemerkt wordt, dat de 8e Air Force in de eerste weken van oktober substantiële verliezen heeft 

geleden. Gedurende 4 missies gaan 82 toestellen verloren en een veelvoud raakt min of meer 

beschadigd, waardoor niet het vereiste aantal toestellen op 14 oktober beschikbaar is.   

Het is daarnaast opvallend, hoeveel toestellen, die wél opstijgen, technische mankementen hebben, 

waardoor uiteindelijk een aantal de missie niet kan uitvoeren en voor/boven het continent moeten 

terugkeren.  

Uit het mission report van 306e BG op 14 oktober 1943 blijkt het volgende: 

Nr. 767 - returned early: erratic supercharger and oil cooler problems  

Nr. 728 - returned early: erratic supercharger 

Nr. 812 - returned early: engine problems 

Hierdoor is al meer dan 15% van de 18 306e BG toestellen uitgeschakeld, voordat het Kanaal 

overgestoken wordt. 

Daarnaast worden de volgende aantallen technische mankementen gemeld, ontstaan tijdens de vlucht 

(niet veroorzaakt door gevechtshandelingen): 

Engine malfunctions: 2 (overboosted engines) 

Instrumental mailfunctions: 1 (flight indicator out) 

Armament malfunctions: 4 

Communication malfunctions: 3 (intercom and radio) 

Safety equipment malfunctions: 1 (leaking oxigen mask) 

 

Door het langdurig moeten zoeken naar de formatie is het brandstofverbruik alarmerend hoog 

geweest, waardoor het halen van de hele missie twijfelachtig is geworden. Uiteindelijk slagen 

de toestellen van de 306BG erin om zich boven Daventry in de Midlands te verzamelen. 

 

Grote zorgen 

Theoretisch is het bereik van een B-17 onder ideale vliegomstandigheden en zonder lading 3.500 km. 

In de praktijk, met een gemiddelde bomlading van 7.000 lbs. (vier ton), een zwaarbepakte bemanning, 

bewapening en verre van ideale vliegomstandigheden, is dit in de gevechtspraktijk meestal minder dan 

2.500 kilometer. De enkele afstand van Thurleigh naar Schweinfurt is ongeveer 900 kilometer. Door 

een uur lang zoeken en rondcirkelen boven Engeland worden veel extra kilometers gevlogen. De 

geplande terugweg gaat via een omweg over Noord-Frankrijk. De vliegafstand bedraagt dan heen en 

terug ongeveer 2.100 kilometer. Indien rekening wordt gehouden met extra brandstofgebruik wegens 

het ontwijken van de vijandelijke jagers met behulp van extra turbokracht, dan is de maximale 

actieradius snel bereikt. 

 

Dit langdurig zoeken stelt de Duitse radarposten bovendien in staat om de verhoogde activiteit 

boven Oost-Engeland waar te nemen en te waarschuwen, dat er iets groots op komst is. Zo 

wordt om 11.40 uur de Duitse jachtvliegbasis Deelen bij Arnhem al in de opperste staat van 

paraatheid gebracht, evenals bij veel andere bases. Ook dit verkleint de kans op een behouden 

terugkeer. 

Tot overmaat van ramp zijn de begeleidende jagers niet uitgerust met extra brandstoftanks, 

waardoor hun reikwijdte beperkt is als ze eenmaal over Het Kanaal zijn gevlogen. Dit 

betekent, dat de resterende 85 P-47 Thunderbolt jagers slechts een relatief korte duur 

bescherming kunnen bieden tot de omgeving Aken/Düren, waar ze moeten terugkeren. 



49 
 

Minder bescherming door jagers  

 

Aanvankelijk zijn 4 Fighter Groepen (FG) als 

beschermingsescortes aan de missie toegevoegd: 

de 4e ,56ste, 352ste, en 353ste FG. Drie Groepen 

dienen als bescherming tijdens de vlucht naar 

Schweinfurt en één Groep, aangevuld met enkele 

Spitfire squadrons als bescherming tijdens de 

terugtocht. In totaal zo’n 190 jagers.   

De 4e FG kan de hen toegewezen B-17’s niet 

vinden en keert terug naar de basis met veertig 

jagers. 

De 56ste FG levert 40-45 jagers. 

De 352ste FG wordt op het laatste moment 

toegevoegd aan de Liberators, die met 56 jagers richting Emden vliegen. 

De 353ste FG levert 47 jagers, waarvan er zes om diverse redenen vroegtijdig terugkeren naar hun 

basis. 

 

Uiteindelijk stijgen 351 van de 377 geplande toestellen op 

en daarvan bereiken uiteindelijk slechts 254 toestellen het 

continent. Hierdoor kunnen aanzienlijk minder bommen op 

Schweinfurt worden gegooid en worden veel mitrailleurs 

gemist voor de verdediging. 

12.30: De resterende vliegtuigen verlaten Engeland en 

beginnen met hun vlucht over de Noordzee. Bij het 

oversteken van het Kanaal ligt de formatie achter op 

schema, maar vliegt wel op de juiste hoogte van 25.000 

voet. De toestellen van Task Force Noord zitten 

aanvankelijk te veel naar het zuiden ten opzichte van het 

plan. Later wordt de koers - net na de Nederlands/Duitse 

grens - gecorrigeerd, maar ze komen daardoor wel terecht 

boven een sterk verdedigd gebied in Duitsland.  

Het weer boven het continent blijkt prima, er is goed zicht en alle procedures en controles zijn 

uitgevoerd, inclusief het testschieten met de mitrailleurs. De formatie is nu goed op weg naar 

Schweinfurt. Een aantal Amerikaanse jagers begeleiden de 

toestellen op 200 meter afstand. De belangrijkste taak van 

de bemanning is nu naar alle kanten uit te kijken naar 

vijandelijke toestellen. De westelijke staartwind zorgt voor 

een hogere snelheid, waardoor een deel van de verloren tijd 

weer kan worden ingehaald. Maar……ze worden al 

gesignaleerd door de apparatuur van de flakafdeling van de 

Marine op Walcheren en tien minuten later gaat de 

flakafdeling bij Vlissingen in de gevechtsstand. 

12.50: De eerste B-17’s bereiken de kust van Zeeland en 

vliegen verder over midden België. De eerste Thunderbolt 

jagers zijn dan tien minuten eerder Zeebrugge gepasseerd. 

Zij ontmoeten vooralsnog slechts geringe en onnauwkeurige luchtafweer, met name boven 

Domburg en Antwerpen. 
 

 

                     Begeleidende P-47 jagers van de 56ste FG 

  Actieradius van de P-47: 2e cirkel 
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Kaarten van de vlucht naar Schweinfurt op 14 oktober 1943 

 

Het linker kaartje toont de vier routes van missie 115: de noordelijke route van de 1e Divisie en de 

zuidelijke van de 3e Divisie. Beide hebben Schweinfurt als doel. De 3e route van de 2e Divisie dient 

alleen als afleiding voor de Duitse jagers. De toestellen van deze groep zonderen zich vóór de kust van 

Zeeland af en vliegen naar het noordoosten, richting Emden. De vierde route betreft de nagenoeg 

gezamenlijke route terug naar de thuisbases in Engeland via Noord-Frankrijk. 

Het kaartje rechts laat zien, waar de B-17's zijn aangevallen door Duitse jagers of door het 

afweergeschut tijdens hun vlucht naar Schweinfurt en terug. Aan het aantal bolletjes is duidelijk te 

zien, dat de ‘ellende’ begint na het overvliegen van de Maas. De meeste beschermende Amerikaanse 

jagers zijn dan afgehaakt, wegens hun beperkte actieradius. 

 

                                            Missierapport van 14 oktober 1943: locaties en intensiteit van vijandelijk flak vuur 
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4.2. Gedonder in de hemel 
Na een relatieve rustige vlucht over België, wordt de aanvalsmacht ‘welkom’ geheten door 

onverwacht sterke Duitse jagereenheden, die zich vol overgave op de B-17’s storten. Voor 

hen is het alles of niets. De toeschouwers op de grond krijgen een spel op leven en dood te 

zien.  

 

De val klapt dicht 

De vliegtuigen van de ‘Taskforce Noord’ naderen de Maas ten noordoosten van Hasselt, 

dichtbij de Nederlandse-Belgische grens. Zodra de Amerikaanse jagers beginnen terug te 

keren, door gebrek aan brandstof, vallen Duitse jagers de ‘verminkte’ formatie aan op zes en 

drie uur, dat wil zeggen achter en rechts van de formatie. Het meest formidabele 

luchtverdedigingssysteem ter wereld staat klaar om de Amerikanen op te vangen. Ze zijn 

duidelijk verrast door het grote aantal Duitse jagers, dat al vrij vroeg de aanval opent. De 

Duitsers blijken in staat geweest om meer dan 300 een- en tweemotorige jagers van zeker 

twaalf types in de lucht te brengen, bemand door fanatieke piloten, die kost wat het kost hun 

vaderland willen verdedigen. Zij zien hun kans schoon, nu de beschermende Amerikaanse P-

47 Thunderbolt jagers gaan omkeren. Om 13.11 uur vallen eerst tweemotorige jagers de 

formaties aan om de aandacht van de Amerikaanse boordschutters af te leiden. Daarna nemen 

eenmotorige jagers de aanval over om de klus af te maken. 

 

De Duitse jagers 

De Duitsers brengen allerlei beschikbare types jagers in stelling, die soms van verre bases moeten 

komen (Rostock, Berlijn). Een-, twee- en viermotorige toestellen, zoals de Focke Wulf 190, FW 189 

Uhu, FW-200 Condor, Messerschmitt BF-109, BF-110, ME-210 Junker-88, Ju-87 Stuka, Henkel HE-

100, 111, 113 en 177. 

 

Plotseling breekt een Duitse Focke Wulf 190A-5 jager door het hevige mitrailleurvuur van de 

B-17’s en de Amerikaanse jagers en valt het vliegtuig van Lt. Cole aan. Hoogstwaarschijnlijk 

wordt deze jager bestuurd door de 23-jarige Feldwebel 

Bernhard Kunze van de 1ste Staffel van Jagdgeschwader 1. 

Deze piloot heeft als thuisbasis de ‘Fliegerhorst’ Deelen, 

ten noorden van Arnhem. Hij voert een hart met de naam 

van zijn echtgenote ‘Friedel’ als persoonlijk logo op zijn 

vliegtuig. Voor zijn gedetailleerd profiel wordt verwezen 

naar bijlage 4. 

Het squadron van Cole vliegt hoog in de formatie en 

Cole’s toestel is het sluitstuk. In die positie kan de Duitse 

jager hem zonder al te grote risico’s benaderen. Op 26.500 

voet wordt het toestel als eerste van de 306BG door een 

raket getroffen, midden in het bommenrek. Sgt. Richardson 

wordt daarbij onmiddellijk gedood door een felle brand en 

raketscherven. De B-17 vliegt in brand met zwarte rook en 

raakt uit controle. Lt. Cole moet zijn formatie verlaten en 

beveelt de bemanning om zich klaar te maken om uit het 

toestel te springen. Hij en copiloot Bob Partridge proberen 

wanhopig het vliegtuig te stabiliseren en zo lang mogelijk 

in de lucht te houden. Sittard ligt vlakbij!  

De Focke Wulf 190 ‘1’ van Fw. B. Kunze 

Feldwebel Bernhard Kunze 
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Cole vraagt of het vuur gedoofd kan 

worden. Shields antwoordt van niet. Het 

risico van een nieuwe explosie is nu erg 

groot met alle munitie en bommen aan 

boord. Cole geeft vervolgens het bevel om 

het toestel onmiddellijk te verlaten.  

 

Een dodelijke ‘luchtshow’ 

De luchtgevechten worden ondertussen met 

spanning door de inwoners van o.a. Sittard, 

Geleen en Beek gadegeslagen. Het luchtalarm is om 13.00 uur afgegaan. Ook in Beek besluit 

het plaatselijke hoofd van de civiele luchtbeschermingsdienst, apotheker Karel Bloemen, de 

sirene te laten loeien.  Zij zien, hoe de Luftwaffe zich als aasgieren op de Amerikaanse 

toestellen storten en dat twee B-17’s van 306e BG worden neergeschoten, inclusief die van 

Cole. Daarna worden tussen 13.30 en 13.50 nog eens vijf toestellen van de 305e BG 

neergehaald. Ze zullen alle uiteindelijk belanden op diverse locaties in de regio van Zuidelijk 

Limburg: Beek, Limmel, Lanklaar (België), Horn, Eygelshoven en Gelsenkirchen 

(Duitsland). Om 14.15 uur wordt op de grond weer het sein ‘veilig’ gegeven. 

 

De exacte locatie van de aanval op Cole’s toestel is niet aan te geven, maar ligt in de driehoek 

tussen Opglabbeek-Bree-Neeroeteren binnen een gebied van 150 km2 (15-20 km ten westen 

van Maaseik; op het kaartje bij nummer 8). 

 

Rie op den Camp ziet als schooljongen het luchtgevecht vanaf de grond en vertelt daarover in 

zijn dagboek. Zie voor meer details bijlage 5. 

Een oudere broer van Sgt. Adrien Wright, Ralph, vliegt in dezelfde formatie als Adrien en ziet 

hoe het toestel van zijn broer wordt aangevallen. Na aankomst op zijn basis fietst hij 

onmiddellijk naar Thurleigh, waar hij te horen krijgt, dat zijn broer niet is teruggekeerd.  

 

 

 

Locatie van de aanval op de B-17 van Cole: nr. 8  Locaties van de zeven crashes in/rond Zuid-Limburg 
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Een jagerpiloot als getuige 

 

Het neerschieten van Cole’s toestel 

wordt ook waargenomen door 

captain Newhart van de 

353steFighter Group/350ste 

Squadron, die de B-17’s escorteert 

met zijn P-47 Thunderbolt jager. 

 “Captain Newhart, red flight 

leader, saw 3 Fw190s get a 

straggling B-17 which was seen to 

go down in a spin. He saw three 

chutes open from the B17. Captain 

Newhart led flight against the 

Fw190s chasing one down to 

18,000 ft. The Fw190 started 

smoking”. 

 

 

 

Kennis is macht  

Ook tijdens deze aanval blijkt weer eens, dat de Luftwaffe over verbazend veel informatie 

beschikt. De hierboven genoemde vijfde compagnie Radio Afluisterdienst nabij Calais kan 

nagenoeg de hele radiocommunicatie volgen van de Amerikaanse bommenwerpers en jagers 

tijdens de Duitse aanvallen. Het afluisterbereik van hun ‘oren’ gaat tot aan de Rijn. Zo horen 

ze de radiomeldingen van verliezen, de locaties, meldingen van beschadigingen en terugkeer 

en aanvallen van Amerikaanse jagers tijdens de gevechten. Bovendien hebben ze al eerder een 

goed inzicht verkregen in de Amerikaanse vliegvelden en eenheden in Engeland. Deze laatste 

informatie komt veelal van krijgsgevangenen, die in het ondervragingskamp Dulag Luft nabij 

Frankfurt zijn verhoord en van agenten, die zijn geïnfiltreerd in de Amerikaanse 

luchtstrijdkrachten in Engeland.  
 

De Duitse aanvalstactiek 

De Duitse aanvalsstrategie wordt gedisciplineerd en gecoördineerd uitgevoerd, waarbij de Duitse 

jagers de B-17’s eerst met tweemotorige toestellen aanvallen - zoals een Junker-88 - om de 

boordschutters van de B-17’s af te leiden. Daarna maken eenmotorige toestellen, die gelijktijdig 

aanvallen vanuit diverse hoeken, het karwei af. Het is dus zeer waarschijnlijk, dat Cole’s toestel door 

meerdere type jagers is beschoten. Hierdoor is het mogelijk, dat Bernhard Kunze niet de enige piloot 

is geweest, die Cole’s toestel heeft aangevallen.  

De Duitse jagers concentreren hun aanvallen vooral op toestellen van één bepaalde Bomb Group. De 

Duitsers hopen zo de moraal in die betreffende Groep aan te tasten door het toebrengen van hoge 

verliezen. Daar komt nog een ander (niet voorzien) voordeel bij voor de Duitsers. Door de 

geconcentreerde verliezen binnen een specifieke Groep is het moeilijker voor vervanging te zorgen. 

Dit zou de hoge verliezen van specifiek de 305e en 306e BG tijdens deze missie kunnen verklaren. 

 

Op 23 oktober bezoekt de opperbevelhebber van de Luftwaffe - Herman Göring - de Duitse 

luchtmachtbasis voor jagers in Deelen bij Arnhem, de thuisbasis van Jagdgeschwader 1 en 

Feldwebel Bernhard Kunze. Deze eenheid heeft een grote bijdrage geleverd aan het succes 

van de Luftwaffe op 14 oktober. Göring decoreert daar diverse jagerpiloten, die succesvol zijn 

 Cole’s toestel officieel als ‘vermist’ gerapporteerd 
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geweest in de verdediging van ‘das Reich’ gedurende de Amerikaanse aanval op Schweinfurt. 

Onder hen bevindt zich Feldwebel Bernhard Kunze, die het IJzeren Kruis 1e klasse in 

ontvangst mag nemen.  

 

4.3. Sprong in het diepe 
Na de aanval van de Duitse jager moet de bemanning snel een beeld vormen over de schade 

aan de bommenwerper. Al spoedig blijkt, dat ze het toestel moeten verlaten wegens het risico 

van ontploffing. Zes bemanningsleden slagen erin om veilig per parachute te landen aan 

weerszijden van de Maas op Belgisch en Nederlands grondgebied. Zij komen voor het eerst 

oog in oog te staan met de vijand. De andere vier mannen overleven de missie helaas niet. 

 

De sprong per parachute 

Sgt. Folk wil de schade in de romp gaan opnemen, maar raakt bewusteloos wegens 

zuurstofgebrek. Hij wordt door Lt. Columbus uit het toestel geduwd, die samen met Lt. 

Kuehn om 13.15 uur veilig via het ontsnappingsluik uit het toestel kan springen. Hierbij 

verliest Lt. Kuehn een van zijn laarzen. Zij landen alle drie in de omgeving van het Belgische 

mijnplaatsje Eisden, ten westen van Sittard-Geleen. Een P-47 jager piloot rapporteert in zijn 

missieverslag, dat hij drie geopende parachutes uit het toestel heeft zien komen. 

 

Het neerdalen  

De mannen springen van grote hoogte (6-7.5 km) uit hun 

toestel, waarbij ze al vrij snel de parachute openen. 

Hierdoor hebben zij tijdens het eerste deel van de landing 

last van bittere kou en zuurstofgebrek, hetgeen leidt tot 

een zekere mate van bewusteloosheid. Naarmate zij de 

grond naderen, stijgt de temperatuur en wordt het 

ademhalen makkelijker. Door het snelle openen van de 

parachute duurt de landing ook veel langer. Charles 

Kuehn beschrijft zijn landing uitgebreid in zijn novelle 

‘Kriegie’, waarin hij aangeeft, dat de landing zeker 

twintig minuten heeft geduurd. Ook het neerkomen zelf is 

niet zonder risico’s. Hij raakt bij het springen uit het 

vliegtuig een laars kwijt, waardoor hij bij de landing zijn 

enkel verzwikt. Ook zijn rug krijgt daardoor een 

behoorlijke klap te verwerken.  

 

Ondertussen helpt Sgt. Shields in het vliegtuig Sgt. Wright met zijn parachute, die - evenals 

Sgt. Zumpf - er geen om heeft tijdens het gevecht. Dit is overigens gebruikelijk in die tijd. 

Een parachute beperkt de bewegingsvrijheid in de relatief kleine vliegtuigromp aanzienlijk. 

Daarom draagt de bemanning slechts een tuigage, waaraan de parachute snel kan worden 

bevestigd, zodra dat nodig is.  

 

De B-17 duikt in een spiraal naar beneden, maar Lt. Cole slaagt erin om het toestel nog even 

te stabiliseren, zodat de bemanning eruit kan springen en het niet boven Sittard neerstort met 

alle vreselijke gevolgen van dien. 

Maar dan explodeert het vliegtuig in de lucht ten zuiden van Sittard. Sgt. Shields wordt 

daarbij gedood. De sergeanten Wright en Mills en Lt. Partridge hebben ‘geluk’. Zij worden 

door de druk van de explosie uit het toestel geblazen en kunnen hun parachute openen. Ze 

landen veilig, ofschoon Sgt. Wright even bewusteloos raakt en ernstige brandwonden oploopt 

aan polsen en enkels. Zij landen alle drie in het gebied Geleen - Beek, waarbij Sgt Wright ook 
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nog eens zijn pols breekt. Helaas is Sgt. Zumpf niet in staat het toestel tijdig te verlaten, 

waarschijnlijk omdat zijn ontsnappingsluik is geblokkeerd. 

Ondertussen probeert Lt. Cole uit zijn pilotenzetel te komen. Ook hij wordt door de explosie 

zwaargewond uit het toestel geblazen en belandt met een halfgeopende parachute in een boom 

in Geleen-Lutterade aan de Waterstraat. De straat is vlakbij het toenmalige hoofdgebouw van 

de Staatmijn Maurits. Een priester kan hem nog de laatste zegen geven, voordat hij sterft aan 

zijn interne verwondingen. 

 

Aan de dood ontsnapt 

 Doordat het vliegtuig even voor Beek 

op geringe hoogte een sterke vrije 

bocht naar links maakt, rollen de 

bommen uit het vliegtuig. Zes 

bommen vallen in de buurt van de 

huidige garage Bogman - langs de 

Rijksweg - zonder veel schade aan te 

richten. Volgens het verslag van de 

Beekse burgemeester aan de Duitse 

autoriteiten is één bom ontploft. Een 

andere bom valt iets verder op de 

toenmalige boerderij van de familie 

Stassen aan de huidige Sportlaan bij 

de brandweerkazerne van Beek. Hij 

boort zich door het dak en drie 

verdiepingen en belandt tenslotte in 

de kelder. Gelukkig ontploft hij niet, 

maar richt wel veel schade aan de 

noordgevel aan. Vier gezinsleden en 

de postbode houden zich schuil aan de 

achterkant van de kelder en komen 

wonder boven wonder met de (grote) 

schrik vrij. Het projectiel is aan de 

voorkant terechtgekomen. De 

boerderij wordt later gerestaureerd, 

maar is begin jaren zestig van de 

vorige eeuw gesloopt. Voor details 

wordt verwezen naar het 

getuigenverslag van bewoner Jean 

Stassen in bijlage 6. 

 

Een stafkaart belandt in de tuin van het 

gemeentehuis van Elsloo. Een andere 

wordt gevonden in Neerbeek. Ik krijg 

die cadeau van een onbekende, na 

afloop van mijn presentatie in juli 2018 

over de bemanning in het zorgcentrum 

te Beek. Ik was zo onder de indruk van 

deze gift, dat ik helemaal vergeten ben 

zijn naam te vragen! 

 

 De route van het neerstorten van Coles’ B-17: Sittard-Geleen-Beek 

De boerderij van de familie Stassen, 1961 

Stafkaart, gevonden in Neerbeek op 14 oktober 1943 
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Er worden overal lege patroonhulzen gevonden en als souvenir meegenomen. 

Wegens de hevige gevechten in de lucht en de aanwezigheid van niet ontplofte bommen en 

andere munitie, wordt het treinverkeer tussen Maastricht en Bunde een tijd stilgelegd. Zo ook 

de Rijksweg van de Nieuwstraat in Beek tot aan de Aardboom in Neerbeek. 
 

4.4. De dood van een arend 
Cole’s vliegtuig is volledig vleugellam en stevent af op een braakliggend terrein bij Beek, 

waar het met oorverdovend lawaai neerstort en in stukken breekt. Er bevinden zich drie 

slachtoffers aan boord.  

 

Zoek dekking! 

Kort voor 13.30 uur fietst Math Dohmen - rechercheur bij de mijnpolitie van de Staatsmijn 

Maurits - over de rijksweg van Beek naar Geleen, op weg naar zijn kantoor. Bij het zien van 

de luchtgevechten gooit hij zijn fiets in een greppel en springt er daarna zelf ook in, uit angst, 

dat een vliegtuig op hem neer zal storten. Zo ziet hij het toestel van Lt. Cole al brandend 

omlaag komen en slechts enkele honderden meters verder in Beek met oorverdovend lawaai 

neerstorten. Hij blijft in de greppel tot alles voorbij is. Daarna fietst hij trillend van de schrik 

naar kantoor, waar hij een half uur nodig heeft om bij te komen. Zijn complete 

getuigenverslag is te lezen in bijlage 7. 

 

Neergeploft in stukken 

Na de explosie van het 

toestel komen diverse 

onderdelen tussen 13.30 en 

14.00 uur neer in Beek, 

zoals de staart, de romp en 

de vleugels met motoren en 

brandstoftanks. De exacte 

locatie van de crash is 

gelegen in de boomgaard 

van de voormalige woning 

van Dr. Beckers aan de 

Bourgognestraat. Dit is de 

weg van Beek naar 

Neerbeek. De restanten van 

de cockpit belanden net 

voor de - toen nog 

bovengrondse - Keutelbeek, 

die vanuit Beek naar Neerbeek stroomt. De 

staart raakt honderd meter van de weg de 

tuinafrastering van dr. Beckers’ woning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Crashlocatie in Beek 

       Voorbeeld: gecrashte B-17 in een achtertuin               Het huis van dr. Beckers in 1962 
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De crash locatie wordt al spoedig gevonden door inwoners van Beek en later door de lokale 

politie en de Duitsers. De vliegtuigdelen liggen verspreid over een oppervlakte van 5.000 m2. 

Door het felle vuur en de ontploffende munitie kan niemand te dichtbij komen en kunnen de 

drie lichamen in de romp pas later geborgen worden.  

De sergeanten Richardson en Shields worden geïdentificeerd aan de hand van hun 

identiteitsplaatjes. Het lichaam van Sgt. Zumpf is zodanig verbrand, dat identificatie pas veel 

later kan plaatsvinden. De drie lichamen worden tijdelijk opgeslagen in een nabijgelegen 

gekoelde fruitopslagplaats, voordat zij worden overgebracht naar een kerkhof in Maastricht.  

 

Veel omwonenden gaan ondertussen op zoek naar stukken mica 

en plexiglas van de cockpit, buikkoepel en neus van het vliegtuig, 

dat voor allerlei praktische zaken en souvenirs gebruikt kan 

worden. Denk daarbij aan: ringen, halskettingen, oorbellen en 

armbanden. Zo heeft een Beekse dame op leeftijd mij verteld, dat 

zij van haar vriendje in de oorlog een ring heeft gekregen, 

gemaakt van plexiglas. Helaas zijn ring en vriendje na de oorlog 

zoekgeraakt. 
 

Onder de neus van de bezetter……. 

Diezelfde dag gaat de jonge scholier Harie Rouvroye uit Elsloo ter plekke kijken. Hij treft een 

ingedeukte romp aan in drie delen gebroken en even verderop - naar het noorden en zuiden - de 

vleugels met de motoren. Beide vleugels zijn bij de romp afgebroken. Harie slaagt er in enkele 

vliegtuigonderdelen - zoals een kompas, landingslicht en motoronderdelen - te ‘stelen’ onder de neus 

van de Duitse bewaker. Deze onderdelen zijn nu te bezichtigen in de expositieruimte van de Oude 

Pastorie te Beek. 

 

 

 

 

 

                                Klepstoter 

  Fabrieksplaatje van koepel mitrailleur   

                    Landingslicht 

              Sperti Astro kompas 

      Fabrieksplaatje van carburateur 

                            Spoel 
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Crash locatie in het huidige Beek (Zomer 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De crash locatie vanuit de lucht 

De weg diagonaal door de foto = Bourgognestraat 

A = Voormalig Karmelietessenklooster  

B = De ‘Oude Pastorie’ bezoekerscentrum (monument) 

C = Voormalig woonhuis en tuin van dr. Beckers 

Ster 1 = Romp, in drieën gebroken  

Ster 2 = Vleugel met motoren 

Ster 3 = Vleugel met motoren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bourgognestraat, zuidzicht 

    Bourgognestraat, noordzicht 

           Voormalig woonhuis van dr. Beckers: ‘Huis De Nieuwe Hof’ 

       De wei, waarin de crash plaatsvond, naast het pand van dr. Beckers 

Volgens een getuige:  

 

“De vliegtuigonderdelen 

zijn neergekomen over 

een gebied, dat zich 

uitstrekte van de 

Rijksweg tot in de 

boomgaard van dr. 

Beckers. Hier kwamen de 

meeste delen terecht. De 

cabine en twee motoren 

zijn neergekomen in de 

boomgaard van de 

weduwe Wouters-Schols 

nabij de Oude Pastorie. 

Hier lagen nog drie 

piloten in, die verbrand 

waren”. 



59 
 

De laatste tocht van B-17 42-29971 

De restanten van het toestel blijven een aantal dagen liggen en worden aanvankelijk door de 

Beekse politie en later door Duitse soldaten bewaakt. Het verkeer wordt door de politie 

omgeleid. Na intensieve inspectie van de vliegtuigdelen, pompen de Duitsers de overgebleven 

benzine uit de vleugeltanks. Franse 

krijgsgevangenen snijden de 

vliegtuigonderdelen in kleinere 

stukken. Het schroot wordt vervolgens 

naar het - in oktober 1941 gesloten - 

station van ‘Beek-Elsloo’ gebracht en 

daar op open wagons geladen. De 

vleugels met de Amerikaanse ster 

worden bovenop gelegd, zodat iedereen 

kan zien, dat een Amerikaans toestel is 

neergehaald. Duitse propaganda ten 

top! Tegen het einde van oktober 

vertrekt de trein naar Utrecht, waar een 

gespecialiseerd bedrijf de delen verder behandelt en afvoert naar Duitsland. Het roemloze 

einde van de B-17F 42-29971 van Lt. Cole. 

 

De inslag van de bommenwerper heeft een aanzienlijk diep en lang gat in de grond 

veroorzaakt. Door de randen van het gat op te hogen, gebruikt de jeugd deze kuil tot na de 

oorlog om in te sleeën. 

 
 

 

 

 

 

 

                                  Vooroorlogs station Beek-Elsloo 

Vermissing 
telegram 
Irving Mills 

‘Vermist’ 
melding J. 
Columbus in 
Barnesboro 
Star 

          Officiële registratie van vermissing van Cole’s bemanning 
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Officiële rapportages over de crash  

Normaliter wordt bij elk incident een gedetailleerd politierapport opgesteld door de lokale 

veldwachter. Dit wordt echter vanaf maart 1943 in Beek niet meer gedaan. Wel wordt op 

maandbasis een meer algemeen politierapport opgesteld door de burgemeester van Beek, 

destijds de net benoemde en fanatieke NSB’er August ‘Flip’ Regout. De crash en de 

neergekomen bommen worden in zijn verslag over de periode 15 september - 14 oktober 1943 

vermeld.  
 

 

Politierapportage aan de Duitse 

autoriteiten (Polizeilicher Monatsbericht) 

. 

De burgemeester van Beek moest elke 

maand rapporteren over diverse politie-

gerelateerde onderwerpen, zoals: de 

personeelssterkte, houding en training van 

het Beekse politiecorps, politieke 

ontwikkelingen, beschikbaarheid van 

goederen, luchtaanvallen, sabotageacties en 

aantal verkeers- en wetsovertredingen. In 

zijn verslag over de periode 15 september 

tot 14 oktober klaagt de burgemeester over 

het geringe aantal politiefunctionarissen, 

dat beschikbaar is voor Beek.  

 

 

Ook de commandant van de Beekse Civiele Luchtbeschermingsdienst schrijft een rapport 

over het neergestorte vliegtuig. Helaas is dit rapport niet bewaard gebleven. 

De Duitse Luftwaffe houdt van haar kant ook zeer nauwkeurig bij wat zij aantreft bij een 

crash van een neergeschoten geallieerd toestel, de zogenaamde ‘KU Rapporten’ 

(Kampfflugzeug USA of Amerikaanse gevechtsvliegtuig). Deze worden opgesteld door de 

Duitse Luftgaukommando’s en omvatten o.a. datum en locatie van de crash, de gegevens van 

het neergeschoten toestel, aangetroffen lichamen, documenten, persoonlijke bezittingen, 

bewapening en instrumenten, foto’s van dog tags en eventuele getuigenverslagen. Tot op 

heden, heb ik deze rapportages nog niet kunnen achterhalen. 

 

4.5. Begraven in gewijde aarde 
Er wordt na de crash nogal wat heen en weer verhuisd met de lichamen van de gesneuvelde 

bemanningsleden en het duurt een hele tijd, voordat zij op hun uiteindelijke begraafplaats hun 

laatste rustplaats krijgen. Enkele families besluiten na de oorlog hun jongens terug te halen 

naar de USA, terwijl anderen besluiten om de lichamen achter te laten bij hun kameraden in 

de buurt van de locaties waar ze gesneuveld zijn. 

 

Rustplaats tijdens de oorlog 

Nadat de lichamen van de vier bemanningsleden zijn geborgen en tijdelijk ondergebracht in 

een koelcel, worden zij op 20 oktober 1943 overgebracht naar het ‘Ehrenfriedhof’ op de - 

toentertijd Katholieke - begraafplaats aan de Tongerseweg in Maastricht. Dit ‘Ehrenfriedhof’ 

is door de Duitsers na de bezetting van Nederland aangelegd voor gesneuvelde Duitse 

soldaten. Hierbij is ook een kleine strook gereserveerd voor slachtoffers uit het geallieerde 

kamp, met name Engelsen, Belgen, Fransen en Amerikanen. De vier gesneuvelde 

bemanningsleden worden daar met militaire eer in gewijde grond begraven. De Maastrichtse 

    Fragment van rapportage van burgemeester Regout over de crash 
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burgerij moet opdraven voor de aanschaf en het onderhoud van de graven van de ‘vijand’. Al 

deze graven met witte houten kruizen worden gedurende de Duitse bezetting goed verzorgd 

door mensen uit Maastricht. Dit wordt aan 

het eind van de oorlog bevestigd in formele 

rapportages van het Amerikaanse leger.  

 

De vier gesneuvelden worden volgens de Duitse 

grafregistratiekaarten onder de volgende 

grafnummers in Maastricht begraven: 

Lt. Cole: vak CC 168 
Sgt. Richardson: vak CC 109 
Sgt. Shields: vak CC 110 
Sgt. Zumpf (Unknown X-1208): vak CC 111 
 

 

Sgt. Frederick Zumpf wordt vooralsnog in een naamloos graf gelegd, omdat hij dan nog niet 

is geïdentificeerd. Dat zou pas op 15 april 1944 gebeuren.  

De lichamen blijven in Maastricht begraven tot na de bevrijding van Nederland, begin mei 

1945.  

 

Uit het boek ‘Vliegveld Venlo’, deel twee van Jan Derix uit 1990 en de grafmeldingen van de vier 

gesneuvelde bemanningsleden blijkt, dat de grafregistratie van gesneuveld luchtmachtpersoneel 

centraal op de Fliegerhorstkommandantur Venlo heeft plaatsgevonden. Deze grafregistratie wordt 

vervolgens verstuurd naar de Wehrmacht-Gräberoffizier te Hilversum, waaronder het Duitse 

Ehrenfriedhof in Maastricht ressorteerde.  

Het vliegveld doet daarbij ook dienst als centrale locatie voor het verzamelen en registreren van alle 

gegevens, die de Duitsers verkrijgen uit hun inspecties van de gecrashte bommenwerpers in 

Nederland, de hiervoor vermelde KU-rapporten. Deze gegevens worden vervolgens naar Berlijn 

gestuurd. 

 

De identificatie van Frederick Zumpf is een moeilijk karwei. Zijn lichaam en kleding zijn 

geheel verbrand en zijn hoofd en daarmee 

ook zijn identiteitsplaatje zijn verdwenen. 

Hierdoor is er geen gebit beschikbaar voor 

de identificatie. Toch slaagt het 

identificatieteam er in zijn identiteit te 

achterhalen op basis van drie gegevens: 

o Het team vindt het nummer ‘6589’ als 

wasnummer op zijn resten ondergoed, 

dat overeenkomt met de laatste vier 

cijfers van zijn dienstnummer. 

o ‘Unknown X-1208’ ligt in Maastricht 

begraven naast de drie andere 

gesneuvelde bemanningsleden, die wel 

geïdentificeerd zijn. 

o De - door de Duitsers opgegeven - tijd 

en locatie van zijn dood, komen overeen 

met die van de andere gesneuvelde bemanningsleden. 

Op 15 april 1944 wordt hij alsnog officieel doodverklaard (Killed in Action). De identificatie 

wordt in juli 1945 op de begraafplaats Margraten bevestigd. 
 

    Ehrenfriedhof Tongerse weg, Maastricht, tijdens WO2 

                Fragment uit Fred Zumpf’s autopsieverslag 
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Duitse grafregistratiekaarten. Met de klok mee: Fred Zumpf, 
Don Richardson, Robah Shields and Keith Cole 

                             Bidprentje van Keith Cole                 Telegram m.b.t. sneuvelen van Robah Shields 
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Definitieve rustplaats 

Na de beëindiging van de vijandelijkheden in Zuid-Limburg in september 1944 gaat het 

Amerikaanse leger snel op zoek naar geïsoleerd begraven Amerikaanse soldaten. Velen van 

hen komen uiteindelijk terecht op een voorlopige plek op het Amerikaanse kerkhof te 

Margraten. In juli 1945 liggen hier ongeveer 18.000 militairen begraven.  

 

Tijdens de herbegrafenis wordt de 

beschadigde zegelring van Sgt. Zumpf 

gevonden en in verzekerde bewaring gesteld. 

Rode Kruismedewerker Mathieu van Grinsven 

uit Heer bij Maastricht schrijft in augustus 

1946 een brief aan de moeder van Frederick 

Zumpf. Hierin kondigt hij aan de ring te laten 

herstellen en vervolgens op te sturen. 

Frederick’s broer heeft deze ring bewaard tot 

aan zijn dood in 2017. 

Bij de tijdelijke ter aarde bestelling op 

Margraten wordt één ‘dogtag’ om de nek van 

de gesneuvelde gehangen en één wordt aan de 

achterkant van het houten kruis gespijkerd. De 

lichamen worden standaard zonder kist in een 

militaire deken gevouwen, aangezien het om 

tijdelijke graven gaat. De deken wordt met dertien veiligheidsspelden gesloten, symbool voor 

de dertien oorspronkelijke Amerikaanse staten. 

In december 1947 kunnen de ouders beslissen, of zij hun zoon willen repatriëren of hem te 

laten liggen in Margraten. Ongeveer 10.000 soldaten worden teruggehaald naar ‘huis’. Zo ook 

Lt. Cole en Sgt. Richardson.  

 

Het duurt overigens nog een hele tijd voordat hun lichamen aankomen bij de gewenste 

graflocatie in de USA. Zo wordt Cole’s lichaam gereed gemaakt voor transport op 14 oktober 

1948. Pas op 11 december volgt transport naar Antwerpen en op 7 januari 1949 is de 

                                              Overlijdensberichten in lokale kranten van Fred Zumpf (L) en Keith Cole (R) 

          Fragment van de brief van Math van Grinsven 
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aankomst in New York. Zijn lichaam komt op 25 februari aan op het uiteindelijke kerkhof in 

Marion, Indiana.  

Richardson’s lichaam gaat op transport naar Antwerpen op 26 mei 1949 en komt op 28 juni 

aan in New York en op 11 juli op het uiteindelijke kerkhof in Topeka, Kansas. 

De respectievelijke erediensten vinden korte tijd later plaats, waarna de lichamelijke resten 

met militaire eer worden herbegraven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdelijke graven op oorlogskerkhof 
Margraten, mei 1945 

Definitieve graven van Fred Zumpf en Robah Shields 
op oorlogskerkhof Margraten  

 Tijdelijk graf van Don Richardson, Margraten Aankondiging dood van Don Richardson in lokale krant 
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Eind 1948 zijn ongeveer 8.300 soldaten op Margraten definitief herbegraven, waaronder Sgt. 

Zumpf en Sgt. Shields. Zij hebben hun laatste rustplaats gevonden onder de volgende 

grafnummers:  

Fred Zumpf - Sectie B, rij 20, graf 28 

Clay Shields - Sectie H, rij 14, graf 16 
 

Na de herbegrafenis van het lichaam van Frederick Zumpf in December 1948, ontvangt de moeder 

van Frederick Zumpf de vlag, die over de kist was gedrapeerd. In begin 1952 ontdekt zij verschillende 

kleine gaten in de vlag, veroorzaakt door de muizen en besluit een nieuwe aan te vragen bij de Chief 

van de Memorial Division in Washington. Deze kent haar een nieuwe vlag toe.  

 

Het Amerikaans Oorlogskerkhof te Margaten 

Het kerkhof is het enige Amerikaanse oorlogskerkhof in Nederland. De grond is door 

Nederland uit eerbied en dankbaarheid eeuwigdurend aan Amerika in bruikleen gegeven. Op 

11 november 1944 vindt er de eerste begrafenis plaats en op 30 maart 1946 de laatste. De 

begraafplaats heeft momenteel 8.301 

graven, inclusief 105 graven met 

onbekende soldaten ‘Known but to God’ 

en een herdenkingsmuur met de namen 

van 1772 vermiste militairen. Geregeld 

worden nog namen ontdekt van vermisten, 

mede dankzij DNA-onderzoek.  

De Tweede Wereldoorlog is de laatste 

oorlog, waarin Amerikaanse soldaten in 

het buitenland zijn begraven. Onder de 

noemer ‘bring them home’ worden 

lichamen vanaf de oorlogen in Korea en 

Vietnam in de beruchte body bags naar 

‘huis’ gebracht. Er vindt in principe geen 

(definitieve) begrafenis meer plaats in het buitenland. 

De begraafplaats heeft een speciale band met de Nederlandse bevolking, aangezien alle 

graven zijn geadopteerd en er zelfs een wachtlijst voor adoptie bestaat.  

 

Een bijzonder respect 

Er is één aspect, dat hier zeker niet onvermeld mag blijven. Uit persoonlijke notities en 

formele rapportages van de bemanningsleden en latere interviews blijkt hoezeer Keith Cole 

wordt gerespecteerd en gewaardeerd als captain van zijn bemanning. Hij wordt neergezet als 

een kundig en ervaren piloot, die de B-17 lang genoeg stabiel in de lucht heeft weten te 

houden na de aanval door de Duitse jager. Hij wist, dat het toestel elk moment zou kunnen 

ontploffen. Hierdoor heeft het grootste deel van zijn bemanning de kans gekregen om zich in 

veiligheid te brengen. Ook wordt hij geprezen als ‘teambaas’ met oog voor de noden en 

problemen van zijn bemanningsleden. Een officier, die het vertrouwen van zijn mannen 

tijdens de missies nooit heeft beschaamd: “I will bring you home”. Hij zou hiervoor postuum 

de ‘Purple Heart’ onderscheiding ontvangen. 

 

 

 

 

                      Amerikaans oorlogskerkhof te Margraten  
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5. ‘Ik spreek geen Duits’ 
 

Afhankelijk van het tijdstip, waarop de bemanningsleden het vliegtuig per parachute hebben 

verlaten, komen ze neer aan de Belgische of Nederlandse kant van de Maas. Na hun 

landingen worden ze voor het eerst geconfronteerd met burgers van het Europese continent 

en hun Duitse bezetter, die overal snel ter plekke zijn. De bereidheid van de bewoners om hen 

te helpen met ontsnappen verliest het van onmacht of angst voor represailles. Meer of minder 

gewond belanden de zes bemanningsleden dan ook uiteindelijk allen in Duits 

krijgsgevangenschap.  

 

5.1. Op de thee in Belgisch Eisden. 
Terwijl het vliegtuig aan het neerstorten is, springen de eerste bemanningsleden per 

parachute uit het toestel. In zijn novelle ‘Kriegies’ schrijft Charles Kuehn uitvoerig over zijn 

‘welkom’ in Eisden. Een uitvoerige samenvatting van zijn ervaringen treft u aan in bijlage 8.  

 

De drie bemanningsleden die het eerst uit het vliegtuig springen, Sgt. Folk en de Luitenants 

Columbus en Kuehn, worden na hun landing gevangengenomen in of nabij het Belgische 

Eisden, net over de Nederlands-Belgische grens.  

Sgt. Robert Folk draagt burgerschoenen en breekt daardoor zijn voet en bezeert zijn rug bij de 

landing, vlak bij een houten spoorwegstation van de nabijgelegen kolenmijn. Hij slaagt er 

desondanks in om nog drie dagen uit handen van de Duitsers te blijven, voordat ook hij 

gevangen wordt genomen. Hij verbergt zich in de bossen en op de Mechelse Heide achter het 

station van Eisden, maar zoekt na drie dagen en koude nachten onderdak en voeding bij een 

boerengezin. De boerin wordt echter bang voor Duitse represailles, wegens steun aan 

‘Terrorflieger’ en geeft hem aan bij de autoriteiten.  

Hij laat een ring achter als 

vergoeding voor het eten. Na 

een verhoor van drie dagen in 

de gevangenis van Hasselt, 

wordt hij naar het Luftwaffe 

lazaret 10/XI - l'hopital St. 

Pierre gebracht in St. Gilles 

Gebied (cirkel) waar Robert Folk zich heeft 
schuilgehouden: De Mechelse Heide  

Belgisch Eisden 
(grote cirkel) en 
spoorwegstation 
(kleine cirkel). 
Rechts de 
grensrivier de 
Maas 

             Het houten stationnetje van Eisden (1983) 



67 
 

(Tegenwoordig een deelgemeente van Brussel). Hier wordt hij een poos behandeld aan zijn 

verwondingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lt. Columbus heeft veel geld bij zich. Hij heeft dat 

de vorige dag met pokeren gewonnen op de 

vliegbasis in Thurleigh. Het lukt hem om dit geld 

net voor zijn gevangenneming af te geven aan een 

groep katholieke nonnen. Hij komt dezelfde dag 

Lt. Kuehn tegen als hij per truck wordt afgevoerd.  

 

 

 

Lt. Kuehn raakt gewond aan zijn 

linker enkel bij het springen uit het 

toestel en raakt half bewusteloos. 

Gelukkig komt hij bijtijds weer bij 

zijn positieven en belandt in een 

achtertuin van een inwoner van 

Eisden. Hier wordt hij in de keuken 

onder grote publieke belangstelling 

door drie Duitse soldaten 

aangehouden. Zij begeleiden hem 

naar de St. Barbara kerk op het 

plein, midden in het stadje. Daar 

regelt de pastoor medische 

verzorging door een non van het 

nabijgelegen klooster aan de 

Kastanjelaan. Hij weet deze non nog zijn ontsnappingspakket toe te stoppen in haar 

medicijntas met o.a. geld en geconcentreerd voedsel, voordat hij per truck wordt afgevoerd. In 

deze truck zitten ook Lt. Columbus en andere gevangenen, die deze dag in de buurt gevangen 

zijn genomen. Beiden worden naar het Luftwaffe vliegveld nabij Hasselt gebracht voor verder 

verhoor gedurende enkele dagen. Het dagelijks menu bestaat daar alleen uit zwartbrood en 

‘Ersatzkaffee’. Van Hasselt gaan ze per trein naar het ondervragingscentrum Dulag Luft bij 

Frankfurt en vervolgens naar het krijgsgevangenschap.  

 

 

                      Voormalige gevangenis in Hasselt (2017) 

                   Hospitaal St. Gillis (1935) 

                                     St. Barbara kerk te Eisden (1938) 



68 
 

 

Standaard persoonlijke overlevingspakket E-3A in gebruik bij 8e US Air Force 

 

Een standaard persoonlijk overlevingspakket, zoals dat van Lt. Kuehn, bestaat in 1943 uit: 

o Oriëntatie- en navigatiemateriaal, zoals: kompas, kaarten van landen in west Europa, vertaalblad 

met veel voorkomende Duitse, Franse en Nederlandse woorden en zinnen  

o Medische uitrusting, zoals: pepmiddel, waterontsmettingstabletten, antibacteriepoeder, aspirines, 

antiseptische zalf, verband 

o Voedingsmiddelen, zoals: kauwgom, bouillonpoeder, chocolade, karamellen 

o Overige zaken, zoals: klein ijzerzaagblad, lucifers, papieren geld (Duitse Mark, Franse Franc en 

Nederlandse gulden), drie condooms, creatief te gebruiken voor allerlei zaken, zoals: waterzak, 

pistool, etc. en foto’s van de betrokken soldaat in burger om eventueel op vervalste papieren te 

bevestigen. 

Het ontwerp van het pakket is gebaseerd op de aanname, dat de betreffende militair op het Europese 

continent niet lang zonder zorg zou verblijven. 

Telegram met vermelding van vermissing van Robert Folk  Telegram met vermelding van vermissing van Charles Kuehn 

Met de klok mee: box met chocolade, bouillonpoeder, karamellen, benzedrine, aspirine, waterzuiveringstabletten, antiseptische 
zalf, verband, lucifers, flacon – Bouillonpoeder - stafkaarten – chocolade – kompas – kauwgom - ontsnappingsgeld F. Franc 
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5.2. Landing op Limburgse bodem 
Zoals eerder is vermeld, overleeft Lt. Cole de val uit het vliegtuig niet en sterft in Lutterade 

bij Geleen. Hoe het de andere drie bemanningsleden vergaat, wordt deels beschreven in het 

dagboek van de Geleense ooggetuige en 18-jarige schooljongen Rie op den Camp en deels in 

een onlangs gevonden onbekend Beeks dagboek, dat twee parachutelandingen in Beek 

vermeld. Hieronder volgt een korte samenvatting van deze dagboeken. De namen van de 

bemanningsleden zijn door mij toegevoegd, aangezien die toen nog niet bekend waren.  

 

De bemanningsleden, die in het gebied Geleen-Beek terecht komen - de Sergeanten Wright en 

Mills en Lt. Partridge - worden door de lokale bevolking een warm welkom geheten onder 

luid applaus. Zij zijn erg populair, dankzij de sigaretten en chocolade, die zij uitdelen. Twee 

bemanningsleden landen in Beek, achter de marechausseekazerne en iets verderop achter de 

boerderij van de familie 

Thewissen aan de Prins 

Mauritslaan. Een rapport van de 

Beekse burgemeester over de 

crash bevestigt, dat er op 14 

oktober twee Amerikaanse 

vliegeniers zijn opgepakt.  

Op een niet nader aangeduide 

plek in Geleen raakt de lokale 

bevolking in een handgemeen 

met de politie, teneinde 

gevangenneming van een 

vliegenier te voorkomen. Helaas 

is zijn naam niet bekend. Hij kan 

een tijdje in een schuur worden 

verborgen. Echter als later 

Duitse soldaten verschijnen, is 

het spel snel afgelopen en kan 

gevangenneming niet meer vermeden worden. Waarschijnlijk betreft het hier Sgt. Mills, die 

hierover na de oorlog gesproken heeft met zijn dochter. Het voorval wordt ook kort genoemd 

in het getuigenverslag van Rie op den Camp.  

 

Sgt. Mills - die ernstige brandwonden heeft 

opgelopen door de explosie - wordt overgebracht 

naar het ‘Calvarieberg hospitaal’ in Maastricht. 

Hier verblijft hij tot de volgende dag in de avond. 

Hij wordt bezocht door Rode Kruis medewerker 

Math van Grinsven, die hem sigaretten en wat 

voedsel verschaft. Sgt. Wright, die half 

bewusteloos is geland en een gebroken enkel 

heeft, wordt ook naar dit ziekenhuis gebracht en 

verblijft daar waarschijnlijk tot medio december. 

Hij verneemt hier, dat Lt. Cole is gesneuveld. 

 

Hoewel ze hun doel niet hebben kunnen bereiken, betekent de ontmoeting met deze mannen 

voor de lokale bevolking het eerste oogcontact met hun toekomstige bevrijders.  

 

                        De drie landingslocaties in het gebied Geleen - Beek 

Voormalig hospitaal ‘Calvarieberg’ in Maastricht (2018) 
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Lokaal weer - 14 oktober 1943: Een dag met zonneschijn, maar niet voor iedereen.  

(Weerstation Maastricht) 

 

o Maximumtemperatuur overdag: 16.4 C (warmer dan normaal)  

o Minimum nachttemperatuur: 4.7 C (kouder dan normaal) 

o Zonneschijn met lichte bewolking 

o Geringe wind (1Bf) 

o Relatieve vochtigheid: 72% (lager dan normaal) 

o Geen neerslag 

 

5.3. Tussen hoop en vrees 
Terwijl de bemanningsleden moeilijke tijden doormaken in gevangenschap of gesneuveld zijn, 

blijft het thuisfront lange tijd verstoken van nieuws. De ambtelijke (Duitse) molen werkt traag.  

 

Met angst en beven 

Na de 14e oktober blijven de families 

in de VS vaak lange tijd onzeker over 

het lot van hun geliefden. Standaard 

krijgen ze eerst een telegram, dat 

vermeldt dat het bemanningslid 

vermist wordt, los van wat er feitelijk 

is gebeurd. (Status: MIA-Missing in 

Action). Pas als er meer informatie 

beschikbaar komt van het Duitse Rode 

Kruis over gevangenname of dood, 

kunnen de familieleden verder worden 

geïnformeerd. Naast het feit, dat de 

toenmalige communicatielijnen niet zo 

snel zijn als nu, zijn de instanties ook 

afhankelijk van de Duitse bureaucratie.  

Zo wordt Lt. Cole pas op 27 oktober 1943 als 

vermist opgegeven, dertien dagen na de missie 

en pas op 15 januari 1944 als gesneuveld 

geregistreerd in de VS, drie maanden na zijn 

dood (Status: KIA-Killed in Action).  

De moeder van Sgt. Zumpf krijgt pas na zes 

maanden te horen, dat haar zoon is gesneuveld 

en pas in september 1946 waar de locatie is van 

het graf van haar zoon. Hij ligt dan al meer dan 

een jaar op Margraten begraven. Zij heeft daartoe 

eerst zelf een brief moeten schrijven aan de Chief 

van de Memorial Division in Washington om 

meer informatie te krijgen. 
 

De familie van Robert Folk krijgt op 31 maart 

1944 officieel te horen, dat Robert tijdelijk gevangen 

zit in Dulag Luft bij Frankfurt. In feite was hij toen al lang overgeplaatst naar zijn uiteindelijk 

definitieve kamp.  

 

 

                         Telegram met doodsbericht van Keith Cole 

Brief van de moeder van Fred Zumpf met de vraag 
over de locatie van het graf van haar zoon  
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Op 7 april krijgen ze te horen, dat hij in 

kamp Stalag Luft 3 zou zijn 

geïnterneerd. In dit kamp heeft hij 

echter nooit gezeten. De van thuis uit 

verstuurde brieven komen dan ook per 

omgaande weer terug. Pas op 24 juni 

1944 wordt officieel bekend naar welk 

uiteindelijk krijgsgevangenkamp hij is 

vervoerd, Stalag 17B bij Krems in 

Oostenrijk. 

 

 

 

 

 

 

Data van berichtgeving aan de families 

over status van bemanningsleden:  
Naam Vermist  

MIA 

Gesneuveld 

KIA 

Krijgsgevangen 

POW 

Keith Cole  27 okt. 1943 15 jan. 1944  

Robert Partridge 25 okt. 1943  20 nov. 1943 

Joseph Columbus 25 okt. 1943  11 nov. 1943 

Charles Kuehn 25 okt. 1943  16 nov. 1943 

Robert Folk 25 okt. 1943  19 dec. 1943 

Robah Shields 25 okt. 1943 16 jan. 1944  

Don Richardson 25 okt. 1943 15 jan. 1944  

Fred Zumpf 26 okt. 1943 15 april 1944  

Adrien Wright 25 okt1943?  ? 

Irving Mills 24 okt. 1943  18 jan. 1944 

 

In de familie Shields doet het verhaal de ronde, dat op 

een dag de moeder van Robah (Clay) - tijdens het 

naaiwerk in haar huis - ineens opkijkt en de naam 

“Clay” uitroep. Ze denkt, dat ze Clay in de deuropening 

ziet staan. Dit gebeurt op 16 januari 1944, de dag, dat 

Clay als gesneuveld wordt opgegeven. 

Een ander verhaal - dat binnen de familie Shields 

circuleert - is de uitspraak van Clay, dat hij nooit uit een 

vliegtuig zou springen, wat er ook gebeurt. Daardoor is 

er altijd onzekerheid gebleven of Clay gewond of 

gedood werd tijdens de explosie of dat hij niet uit het 

toestel heeft durven springen. 

 

Waar zijn de persoonlijke bezittingen? 

De persoonlijke spullen van de bemanningsleden liggen 

na hun opstijgen op 14 oktober 1943 nog steeds 

opgeslagen op hun basis Thurleigh en worden pas in de 

periode juli - oktober 1944 naar de respectievelijke 

ouders of partners geretourneerd. De moeder van Keith 

Cole ontvangt de laatste spullen van haar zoon - een vluchtlogboek - zelfs pas in januari 1945.   

 

Telegram met bericht over 
krijgsgevangenschap van 
Charles Kuehn 

           Persoonlijke bezittingen Robah Shield 
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De lange zoektocht naar persoonlijke spullen. 

De moeder van Clay Shields schrijft op 8 maart 1944 een brief naar het Quastermaster Depot met de 

vraag hoe zij de persoonlijke bezittingen van haar zoon terug kan krijgen. Pas op 4 augustus ontvangt 

zij de bevestiging, dat de laatste spullen naar haar zijn opgestuurd. De vader van Joe Columbus doet 

in een brief aan het hoofdkwartier van de luchtmacht op 7 augustus 1944 navraag naar de 

verblijfplaats van Joe’s persoonlijke eigendommen. Hij beklaagt zich erover, dat hij nog niets 

ontvangen heeft. In deze brief wordt overigens ook vermeld, dat Joe een ‘Distinguished Flying Cross’ 

heeft ontvangen. Pas op 25 oktober krijgt de vader bericht, dat de spullen naar zijn adres zijn 

opgestuurd.  

 

De status van de bemanningsleden krijgt veel aandacht in de lokale kranten aan het thuisfront. 

 

5.4. Onder psychische druk   
In principe worden alle geallieerde luchtmachtmilitairen zo spoedig mogelijk na 

gevangenneming overgebracht naar de Auswertestelle West (Evaluatiecentrum West), ook 

bekend als Dulag Luft (‘Durchgangslager Luftwaffe’: doorgangskamp van de Duitse 

luchtmacht). Dit kamp bevindt zich in Oberstedten, nu gemeente Oberursel, twaalf kilometer 

ten noordwesten van Frankfurt am Main.  

Het is niet bekend, wanneer onze bemanningsleden bij dit kamp aankomen, met uitzondering 

van Lt. Charles Kuehn, die op 19 oktober in Dulag arriveert. Het is waarschijnlijk, dat de 

anderen ergens tussen 19 en 31 oktober aankomen, mede afhankelijk van hun eventuele 

ziekenhuisopname of verblijf in Amsterdam. 

 

Dulag Luft 

Dulag Luft is het centrale 

ondervragingscentrum van de Luftwaffe voor 

Westers luchtmachtpersoneel. Het kamp is 

een voormalige leerboerderij, dat onder de 

hoede van de universiteit van Frankfurt stond 

en bij het begin van de oorlog door de 

Luftwaffe is overgenomen. De Dulag bestaat 

in feite uit drie kampen: het 

ondervragingscentrum in Oberstedten, een 

ziekenhuis in Hohemark en de Botanische 

                Bob Partridge: Vermist Irving Mills: krijgsgevangen              Joe Columbus: krijgsgevangen 
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Tuinen in Frankfurt, het transitiekamp, waarin de gevangenen uiteindelijk terecht komen, 

voordat zij naar een permanent kamp worden vervoerd (in 1944 is dit transitiekamp verplaatst 

naar het zestig kilometer noordelijker gelegen kamp Wetzlar). Het ondervragingscentrum 

bestaat uit vier grote houten barakken, waarvan 

twee met elkaar verbonden zijn met een 

doorgang en dat onder de gevangenen bekend 

staat als ‘de Cooler’ met 200 cellen. Het 

centrum huisvest veel soorten 

inlichtingendiensten, gericht op het verkrijgen 

van kennis over de geallieerde luchtmachten. De 

gebouwen voor de gevangenen zijn uitgerust 

met geheime afluisterapparatuur. Bij aankomst 

van onze bemanningsleden - in de tweede helft 

van oktober - stromen er gemiddeld duizend 

geallieerde gevangenen per maand het kamp 

binnen, allemaal van neergeschoten vliegtuigen. 
 

Nieuwe gevangenen krijgen eenzame opsluiting 

van drie tot vijf dagen in kille cellen, waarbij ze 

aan vakkundige verhoren worden blootgesteld. 

Gewoonlijk duren de ondervragingen maar kort, 

vooral voor de boordschutters, die weinig 

informatie hebben. Maar voor officieren, die 

meer veiligheidsgevoelig zijn, kan de 

ondervraging wel drie tot vier dagen duren en 

vaak twee keer per dag.  

 

Psychologische oorlogsvoering 

De cel, waarin de gevangene verblijft, heeft 

geen raam en alleen een deur naar de hal. Er 

brandt een peertje aan het plafond, dat dag en 

nacht aan blijft. Het meubilair bestaat slechts uit 

een smerige matras op de grond, gevuld met 

stro en een deken. Er is geen water in de cel. 

Het toilet bestaat slechts uit een emmer in een 

hoek, zonder papier. Het eten wordt op een 

tinnen bord doorgegeven door een luik in de 

deur. Er is geen lepel of vork bij, dus moet er 

met de handen gegeten worden. De maaltijden 

bestaan vooral uit wat hompen hard zwartbrood, oude gekookte aardappels en ‘Ersatzkaffee’. 

Soms wat soep. Tijdens het verblijf in deze cel krijgen ze geen sigaretten, toiletartikelen of 

Rode Kruis voedsel en worden ze bedreigd met lange eenzame opsluiting of met 

hongerrantsoenen, tenzij ze willen praten. De gevangenen worden tijdens hun verhoren onder 

‘correcte’, maar zware psychische druk gezet, waarbij in het algemeen geen fysiek geweld 

wordt gebruikt. Uit een interview met Irving Mills: “Ik herinner me de verhoorkamer nog zeer 

goed. De ruimte was groot met slechts één sterke lamp boven de stoel, net zoals je dat vaak in 

films ziet. Ik weet niet of Hollywood dit gekopieerd heeft van de Duitsers, of dat de Duitsers 

dit in Hollywood gezien hebben. Het was allemaal onderdeel van intimidatie en het was 

effectief. Ik werd twee of drie keer per dag ondervraagd, maar heb alleen mijn naam, rang en 

dienstnummer verklapt, hetgeen de Duitse soldaten erg boos maakte”.  

                Eén van de wachttorens van Dulag Luft 
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Het psychologische ‘ondervragingsspel’ van de Duitsers wordt indringend beschreven in het 

gepubliceerde dagboek van B-26 bemanningslid 2e lt. Jim Hoel: ‘The Dulag Luft 

interrogation’: “Na dagen van eenzame opsluiting in een gebouw, genaamd de ‘Cooler’, 

beginnen mensen in mijn cel binnen te komen. De eerste is een erg aardige man, gestoken in 

een Duits uniform met het Rode Kruis op zijn mouw. Hij vertelt, dat hij er zeker van is, dat ik 

mij zorgen maak over mijn ouders en dat hij dat ook zou doen, als hij in mijn plaats zou zijn. 

Hij zegt, dat hij mijn ouders zo snel mogelijk wil informeren, dat ik krijgsgevangen ben en 

niet meer wordt vermist. Ik moet dan wel even een formulier invullen, waarna hij mijn ouders 

onmiddellijk kan berichten. Wij hebben echter strikte orders 

gekregen alleen naam, rang en dienstnummer bekend te 

maken. Ik vul het formulier dan ook alleen met deze 

gegevens in en leg vervolgens de pen neer. De man zegt 

echter, dat hij meer informatie nodig heeft. Hij begint mij uit 

te horen: van welke basis ben je gevlogen?, hoeveel 

toestellen waren er in jouw formatie?  Ik zeg, dat ik hem niet 

meer kan vertellen, waarop de man antwoordt, dat hij zijn 

uiterste best zal doen, maar dat hij zonder deze informatie 

niet kan beloven, dat hij mijn ouders kan berichten. Daarop 

verlaat hij de cel. Hij was een aardige man, maar laat mij 

achter met de twijfel of mijn ouders ooit worden 

geïnformeerd. En dat is precies waar het die man om gaat: je 

geest op hol brengen. De derde dag komt een Gestapo type 

binnen. Hij is een harde en gemene vent. Hij zegt: Nu is er 

enige informatie, die ik van jou wil hebben. Ik wil weten van welke basis jij gevlogen bent en 

hij stelt nog meer vragen. Nadat hij geen antwoord heeft gekregen, zegt hij: het geeft eigenlijk 

niks, je hoeft geen enkele vraag te beantwoorden. Ik heb de antwoorden toch al. Ik denk, jij 

wijsneus. Na enkele dagen komt hetzelfde Gestapo type weer binnen. Hij vertelt mij precies 

van welke basis in Engeland ik gevlogen ben, waar ik mijn trainingen heb doorlopen, van 

waar ik de oversteek naar Engeland heb gemaakt, het registratienummer van mijn vliegtuig en 

de namen van mijn bemanningsleden. We hebben alle informatie al, dus hoef ik van jou niets 

meer te weten. Maar toch vraagt hij nog in welke formatie ik gevlogen heb. Dat was dus 

blijkbaar hetgeen waar ze nog naar op zoek waren. Ik heb hun niets verteld en daarmee blijkt 

de zaak afgedaan”.  

Uit deze en andere getuigenverklaringen blijkt, dat de Duitsers al goed op de hoogte zijn van 

aantallen, namen en functies en de ondervragingen min of meer voor de formaliteit worden 

uitgevoerd. Het moge duidelijk zijn, dat zij erin geslaagd zijn effectief te infiltreren in de 

Amerikaanse 8ste Luchtmacht. 

 

Per trein naar het definitieve krijgsgevangenkamp 

Na de verhoren worden onze mannen 

overgebracht naar een verzamelkamp in de 

Botanische Tuin van Frankfurt (Palmgarten). Hier 

wordt van elke soldaat foto’s genomen voor het 

kamparchief met een bord om zijn nek en met zijn 

dienstnummer. Na enkele dagen krijgen ze het 

bevel om in groepen naar het station van 

Frankfurt te marcheren. Vervolgens gaan ze naar 

een permanent krijgsgevangenkamp, meestal ver 

weg in het oostelijk deel van het Duitse Rijk. 

                 Eenzame opsluiting 

 Marcheren naar het spoorwegstation van Frankfurt 
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Sgt. Arthur E. Linrud, een kamp buddy van Robert Folk, schrijft in zijn militaire 

belevenissen: “Deze mars naar het station is niet zonder spanning en angst. Er is veel volk op 

straat. Zodra zij horen, dat wij luchtmachtsoldaten zijn, worden ze zeer vijandig jegens ons. 

Keien, stenen en alles wat ze maar kunnen vinden, worden naar ons gegooid. Op 4 oktober 

heeft de Britse luchtmacht namelijk Frankfurt gebombardeerd met brandbommen en veel 

schade veroorzaakt met 530 doden. Als het aantal mensen op straat toeneemt, wordt de 

situatie zeer dreigend. Gelukkig voor ons, zetten onze bewakers hun bajonetten op de geweren 

om de massa’s op afstand te houden. Anders hadden we het er niet levend vanaf gebracht. De 

dreiging blijft totdat we per trein vertrekken. We worden in twee goederenwagons gestopt, 

waar we met vijftig man per wagon op de grond moeten zitten met de schoenen uit. Tegen de 

avond vertrekken we voor een achttien uur durende rit naar Krems in Oostenrijk. Van daaruit 

is het nog vier kilometer lopen naar Stalag XVIIB even buiten de stad, onze uiteindelijke 

bestemming”. 

 

Een lange omweg via Amsterdam 

Lt. Partridge en een dag later Sgt. Mills worden voor verhoor eerst overgebracht naar een 

Amsterdamse gevangenis, voordat ze naar Frankfurt worden getransporteerd. Het 

ondervragingscentrum voor geallieerd luchtmachtpersoneel in Amsterdam is gehuisvest in de 

voormalige Oranje-Nassau cavaleriekazerne tegenover dierentuin Artis. Deze kazerne dateert 

uit 1814 en is in juli 1940 gevorderd door 

Luftgau-kommando Holland/Bautruppe 

van de Luftwaffe.  
Na een verblijf van een week, zien beide 

mannen elkaar in de trein van Amsterdam 

naar Frankfurt met een overstap in Keulen. 

Tijdens deze overstap worden zij door 

Keulenaren als ‘Terrorflieger’ agressief 

bejegend. Dit mag overigens geen 

verbazing wekken, gezien het feit, dat 

Keulen in 1942 en 1943 door de 

geallieerden zwaar wordt gebombardeerd, 

waarbij zeer veel burgerdoden vallen. 

Vanuit logistiek oogpunt is het vrij uitzonderlijk, dat deze twee bemanningsleden eerst van 

Geleen helemaal naar Amsterdam zijn gebracht en daarna naar Dulag Luft bij Frankfurt. Er 

zijn ook andere aanwijzingen, dat in Nederland gevangengenomen vliegers in het algemeen 

eerst naar Amsterdam worden gebracht. Zo blijkt uit het boek van Jan Derix, ‘Vliegveld 

Venlo’ (deel 2), dat in 1942 en 1943 Engelse piloten, die in midden/noord Limburg zijn 

neergeschoten, allen naar Amsterdam worden gebracht om vervolgens van daaruit via Keulen 

naar Frankfurt te worden afgevoerd. De reden voor deze omweg zou kunnen zijn, dat in 

Amsterdam het hoofdkantoor staat van de Luftwaffe in Nederland, het Luftgaukommando 

Holland. Blijkbaar is het een vaste procedure, dat in Nederland gevangengenomen geallieerd 

luchtmachtpersoneel centraal in Amsterdam voor het eerst wordt verhoord en geregistreerd. 

Zodoende kan ook het transport naar Frankfurt beter gecoördineerd worden. 

 

Sgt. Folk wordt eind oktober - na zijn behandeling in het ziekenhuis van St. Gilles - per 

gewone trein naar Frankfurt gebracht. 

               Oranje-Nassau kazerne - Amsterdam (1935) 
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Aangezien Sgt. Wright tot medio december heeft doorgebracht in het Maastrichtse ziekenhuis, 

is het niet duidelijk of hij ook eerst naar Amsterdam is gestuurd of rechtstreeks naar Frankfurt 

of naar het permanente gevangenkamp.  

 

5.5. ‘Kriegie’ 
Na het korte verblijf in het Dulag kamp bij Frankfurt worden onze bemanningsleden eind 

oktober overgeplaatst naar diverse, definitieve, krijgsgevangenkampen, de zogenaamde 

Stalags (Stammlagers of basiskampen). Zij zullen anderhalf jaar in gevangenschap verblijven. 

 

De Stalag Luft kampen worden beheerd door Luftwaffe personeel. Vergeleken met de SS of 

de Wehrmacht, hanteert de Luftwaffe een minder hard regime voor hun collega 

luchtmachtgevangenen, uitzonderingen daargelaten. In het algemeen worden officieren 

ondergebracht in speciale officierskampen of afgescheiden delen van algemene kampen met 

eigen bewakingspersoneel en kampleiding. De gevangenen worden meestal binnen de 

voorwaarden van de Geneefse Conventie behandeld, mits hun land het verdrag heeft 

ondertekend. De voedselvoorziening en huisvesting zijn echter ondermaats. Opgemerkt 

wordt, dat de Duitsers de Oost Europese gevangenen - als ‘minderwaardigen’ - veel slechter 

en brutaler behandelen, dan de Westerse militairen. Weet, dat de Sovjet-Unie de Geneefse 

Conventie in die tijd niet heeft ondertekend. 

Binnen de kampen ontstaat een eigen specifiek taaltje. Zo noemen de Amerikaanse 

krijgsgevangenen de Duitse bewakers ‘Goons’ (bullebak) of ‘Jerry’s’, afgeleid van 

‘Germans’. De krijgsgevangenen noemen zichzelf ‘Kriegies’, dat vooral het ‘oorlogs’ aspect 

moet uitdrukken en niet het gevangen zijn. Ze beschouwen zichzelf immers nog steeds in 

gevecht.  

Onze drie luitenanten Columbus, Kuehn en Partridge belanden in Stalag Luft 3 bij Sagan in 

het (huidige) Poolse Silezië - 

140 kilometer zuidoost van 

Berlijn - in die tijd onderdeel 

van het Duitse Rijk. De rit per 

trein neemt gewoonlijk drie 

dagen in beslag. Lt. Columbus 

krijgt bij aankomst 

gevangennummer 3036, Lt. 

Kuehn nummer 3073 en Lt. 

Partridge nummer 3192. De 

volgorde van de nummering 

ligt vrij dicht bij elkaar. Je zou 

dus mogen aannemen, dat zij 

kort na elkaar het kamp 

binnenkomen, wellicht op 

dezelfde dag.  

De sergeanten Folk, Mills en Wright worden overgeplaatst naar Stalag 17B bij Krems in 

Oostenrijk. Zij reizen per onverwarmde veewagon, volgepropt met veertig personen, naar het 

kamp. De trip duurt enkele dagen in de barre kou, waarbij niet toegestaan wordt om de wagon 

te verlaten. Ze stoppen onderweg een enkele keer voor brood, water en soep. Robert Folk’s 

voet en rug zijn nog steeds in het gips, als hij in het kamp arriveert. Hij heeft het daarom de 

eerste maand erg moeilijk met bewegen. 

Sgt. Wright belandt pas twee maanden later in hetzelfde kamp. 

     Bovenste ster = Stalag Luft 3 - Sagan; onderste ster = Stalag 17B - Krems 
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5.6. Broeders of terroristen? 
De westerse vliegeniers worden redelijk behandeld tijdens hun verhoor en gevangenschap. 

Dit heeft alles te maken met het feit, dat beide luchtmachten een zeker respect voor elkaar 

hebben. De Luftwaffe wil zich profileren als een ‘anständige’ eenheid. Dit wordt mede gevoed 

door de vele hoge luchtmachtofficieren, die een goede opvoeding hebben gehad en zich vaak 

verheven voelen boven hun collega’s van de andere delen van het Duitse leger.  

 

Hermann Göring - de baas van de Duitse Luftwaffe - is ervan overtuigd, dat er een 

broederschap bestaat tussen vliegeniers en dat sentiment vind je terug bij zijn senior 

officieren. Deze houding en de wetenschap van de goede behandeling van Duitse militairen in 

de USA hebben een grote invloed op de manier waarop gevangengenomen 

luchtmachtpersoneel behandeld wordt in Duitsland. Dit geldt met name voor de Amerikaanse 

en Engelse vliegeniers, die veel beter worden behandeld, dan andere nationaliteiten. Het 

wederzijdse respect maakt het verschil. Ook de Amerikaanse bemanningen spreken met 

respect over de Duitse piloten, zoals een man zei: “You gotta hand it to Jerry; he’s a beautiful 

flier, and boy, has he got guts!” 

De kampofficieren van de Luftwaffe zijn aantoonbaar redelijk uniek in de behandeling van 

hun krijgsgevangenen, zeker in vergelijking met hun collega’s bij andere legeronderdelen. De 

senior officieren van de Luftwaffe leggen in feite vaak directe orders van Hitler naast zich 

neer om harder op te treden of zelfs gevangenen te executeren. Zo is dit een van de weinige 

voorbeelden van respect voor het leven en integriteit binnen de Luftwaffe.  

Hoewel de behandeling relatief beter is, zijn de omstandigheden slecht. Maar de situatie zou 

veel erger geweest zijn, als de senior Luftwaffe officieren niet hun steun hadden gegeven. In 

het algemeen zouden deze officieren dan ook niet of licht gestraft worden na de oorlog. 

Opgemerkt moet worden, dat deze ‘behandelcode’ vooral geldt voor het Duitse 

luchtmachtpersoneel. De Duitse burgers daarentegen gedragen zich vaak veel agressiever ten 

opzichte van Engelse en Amerikaanse gevangenen, zoals enkele van onze bemanningsleden 

hebben ervaren. Dit is vooral het geval in stedelijke gebieden, die ernstig te lijden hebben van 

de geallieerde luchtaanvallen. De gevangenen worden hier als ‘Terrorflieger’ bestempeld. 

Opvallend is, dat deze kwalificatie ook steeds meer in de officiële Duitse documenten 

opduiken, naarmate de oorlog vordert. Ogenschijnlijk heeft het toenemend aantal burgerdoden 

door de geallieerde luchtaanvallen geen noemenswaardige invloed gehad op de behandeling 

van de gevangenen in de kampen. Hoewel dit niet onomstotelijk vaststaat, wordt in de 

dagboeken en interviews van de bemanningsleden geen melding gemaakt van een mogelijke 

relatie tussen hun behandeling en de bombardementen.  
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6. Prikkeldraad en wachttorens 
 

Naar verhouding zijn de bemanningsleden maar een korte tijd operationeel geweest. Hun - 

nog geen twee maanden durende - frontervaring wordt gevolgd door een anderhalf jaar 

durend vijandig krijgsgevangenschap in verschillende kampen, dat wellicht meer dan de 

missies een stempel zal drukken op hun verdere leven. Het saaie kampleven wordt vooral 

beheerst door ruilhandel, nieuwsberichten van thuis en de Rode Kruis pakketten. De 

kampsfeer wisselt nogal eens, afhankelijk van het frontnieuws. Opvallend is, dat in de 

naoorlogse getuigenverslagen en rapportages van de bemanningsleden niet of nauwelijks 

wordt gesproken over het thema ‘ontsnappen’.  

Tijdens de evacuaties aan het eind van de oorlog worden de vliegeniers in geforceerde 

marsen blootgesteld aan hevige ontberingen, voordat ze uiteindelijk bevrijd worden. 

 

6.1. Stalag Luft 3, Sagan  
Dit kamp is gesitueerd nabij Sagan in Silezië in het huidige Polen en is het ‘tehuis’ van de 

drie luitenanten Columbus, Kuehn en Partridge. Columbus en Kuehn zullen elkaar in dit 

kamp weer ontmoeten.  

 

Duitse ‘gastvrijheid’ 

Stalag Luft 3 herbergt 11.000, vooral Britse 

en Amerikaanse luchtmacht- militairen in 

vier compounds: Noord, Zuid, Oost en 

West en is uitsluitend gereserveerd voor 

luchtmachtofficieren. Het kamp wordt 

beheerd door de Luftwaffe. Vergeleken 

met andere krijgsgevangenkampen is dit 

kamp een voorbeeld van ‘humane’ 

behandeling, waarbij de regels van de 

Geneefse Conventie meestal redelijk 

worden nageleefd. Het blijft echter oorlog, 

gevangenschap en grimmig. Met een Hitler aan de top, bestaat altijd het gevaar, dat de 

behandeling ineens kan omslaan. De gevangenen beseffen, dat zij zijn overgeleverd aan een 

uiterst grillig regime.  

 

Het nieuwe leven van Charles Kuehn 

Dankzij de novelle ‘Kriegie’ van Lt. 

Charles Kuehn krijgen we een 

gedetailleerde indruk van het kampleven in 

Sagan en de latere evacuatie, zoals hierna is 

te lezen. 

 “........... Vervolgens gaat het via Dulag 

Luft bij Frankfurt per trein naar Sagan in 

Silezië. Charles komt na een korte 

wandeling eerst terecht in een buitenkamp 

van Stalag Luft 3, waar hij wordt 

geregistreerd, een foto van hem gemaakt 

wordt en waar hij een Rode Kruis formulier 

moet invullen. Zijn uiteindelijk ‘adres’ in 

Cirkel: Compound Zuid; kleine 
cirkel: barak van Charles Kuehn 
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het kamp wordt: Zuid Compound, blok 135, kamer 

6. Er verblijven meer dan 1.500 mannen in deze 

compound, die pas in september 1943 is geopend en 

waar alleen Amerikanen zijn gehuisvest. 

Aanvankelijk verblijven er acht man op een kamer. 

Op het eind van 

de oorlog zullen 

dat er twaalf zijn 

geworden. Het 

aantal 

gevangenen in 

Stalag 3 neemt in 

de loop van 1944 

toe naarmate de Russische legers naderen. Maar vooral als de Duitse gevechtsjagers zich uit 

het oosten terugtrekken om hun Heimat te verdedigen tegen de geallieerde bombardementen. 

Dit is goed nieuws voor de Russen, maar slecht nieuws voor de westelijke geallieerden. Zij 

zien zich geconfronteerd met een sterkere verdediging, waardoor er meer gevangenen worden 

gemaakt en de kampen voller raken”. 

 

Overleven 

Het kampleven speelt zich af rond drie elementaire zaken: 

voeding, warmte en gezondheid. Aanvankelijk is er een 

surplus aan voedsel door de frequente aankomst van Rode 

Kruispakketten. Omdat Charles niet rookt en de chocola 

uit de pakketten niet lekker vindt, heeft hij genoeg 

materiaal om te ruilen met de bewakers. Immers, 

sigaretten en chocolade bepalen de ‘prijs’ van de te ruilen 

waren. 

 

De voeding 

 

De aanbevolen voedingswaarde voor een gezonde actieve man 

ligt rond de 3.000 calorieën. Het Duitse rantsoen voor de 

krijgsgevangenen is goed voor maar 1.500 à 1.900 calorieën 

per krijgsgevangene. Deze rantsoenen worden aangevuld met 

pakketjes van het thuisfront, die door het Amerikaanse Rode 

Kruis worden verzameld en verstuurd. In de meeste kampen is 

het de norm dat zowel voedsel van het Rode Kruis als 

individuele pakketjes verzameld en direct verdeeld worden 

onder de gevangenen. Het kamp heeft ook een officieel 

ruilsysteem: ‘Foodacco’, dat allerlei overgebleven goederen op 

de ‘markt’ brengt voor punten als betaalmiddel, die ingewisseld 

kunnen worden voor andere zaken. De Duitsers betalen 

gevangengenomen officieren het equivalent van hun loon in 

intern kampgeld (Lagergeld) om goederen te kopen, die op enig 

moment ter beschikking worden gesteld door het Duitse 

bestuur. In Luft III wordt al het Lagergeld niet uitgekeerd, 

maar verzameld en gebruikt voor gemeenschappelijke 

aankopen.  

 

 Typisch voorbeeld van een kamer in blok 135 

   Koken met een zelfgemaakte aanjager 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Calorie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rantsoen
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De strijd tegen de kou is in feite het grootste probleem. Vooral gedurende de winter heerst er 

veel verkoudheid en griep. 

De nieuwsgaring wordt via diverse kanalen verkregen. Zo 

zijn er de officiële nieuwsuitzendingen van de Duitsers via 

de kampluidsprekers en de enkele dagen oude Duitse 

kranten zoals de ‘Völkischer Beobachter’ en het ‘Berliner 

Tagesblatt’. Deze kranten worden bij voorkeur als wc-

papier gebruikt. Het meeste nieuws komt echter van 

clandestiene radiozenders, in elkaar gezet om BBC-

uitzendingen te kunnen volgen. Dit BBC-nieuws wordt 

door een selecte groep gevangenen samengevat en 

verspreid over de barakken, waar het nieuws wordt 

voorgelezen, terwijl anderen op de uitkijk staan.              

Lt. Columbus heeft een heilig ontzag voor de agressieve 

Duitse herdershonden en Doberman pinschers van de 

bewakers. Desondanks weten hij en zijn barakgenoten een 

radio te verbergen in een homp brood. Jammer genoeg is 

niet bekend, hoe zij aan die radio gekomen zijn. 

Ofschoon het niet wordt vermeld door Charles, leidt de 

constante honger naar nieuws in 1943 tot de uitgifte van 

diverse kampbladen, de ‘Circuit’ voor de South Compound 

en de ‘Kriegie Times’ en de ‘Scangriff’, die ongeveer drie 

keer per week worden uitgegeven door gevangenen. In de 

meeste gevallen bevatten deze bladen 

fragmenten van kampnieuws, 

overzichten van theatershows en het 

laatste sportnieuws en -uitslagen. Deze 

nieuwsbladen staan onder strenge 

Duitse censuur en elke uitgave moet 

vooraf worden goedgekeurd met de 

stempel: ‘geprüft’.  

Elke gevangene krijgt elke maand een 

beperkt aantal kaarten en blanco 

briefpapier om mee naar huis te 

schrijven. Er is een sterke Duitse en 

Amerikaanse censuur, hetgeen open 

communicatie onmogelijk maakt. De 

uitgaande brieven zijn vooral gericht 

op het geruststellen van de familie. 

Brieven worden nogal plichtmatig 

geschreven met weinig of geen 

inhoudelijk nieuws wegens de censuur. 

De familie schrijft daardoor terug met 

een totaal gebrek aan gevoel voor de 

lokale situatie. Thuis wordt vooral 

geklaagd over gebrek aan nylons, 

benzine en banden, alsof ze niet weten, 

dat er een oorlog aan de gang is. In een 

                                               Kampbladen  

               Bezorging van post en pakketten in de compound 
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latere fase bevatten de brieven en kaarten ook verzoeken om (winter) spullen, zoals wollen 

handschoenen, sokken en beenwarmers. De post en pakketten komen meestal erg laat en 

onregelmatig aan. Zo arriveren de gevraagde winterspullen vaak pas in het voorjaar.  

 

De verveling is groot, vooral als je geen 

corveedienst hebt. De gevangenen wachten 

op D-day of op de bevrijding. De enige 

opwinding is er bij luchtalarm, als 

bommenwerpers over het kamp vliegen en 

Duitse doelen gaan bombarderen. De 

belangrijkste bezigheden in het kamp zijn: 

softbal, handeldrijven met de bewakers, 

wachten op de Rode Kruis pakketten, boeken 

lezen en brieven schrijven.  

Daarnaast wordt de tijd verdreven met 

houtsnijwerk en modelbouw, zoals 

zeilbootjes voor de kampvijver. De kamer 

van Charles beschikt over een opwindbare 

78-toeren grammofoon met een aantal platen. 

In de winter wordt op de vijver midden in de 

compound geschaatst of ijshockey gespeeld. 

De Geneefse Conventie schrijft voor, dat 

krijgsgevangen officieren gedurende de 

gevangenschap een soldij moeten ontvangen, 

die gelijk is aan de soldij van het Duitse 

leger. Zo is de soldij van een Duitse luitenant, 

zonder kinderen 3.000 Reichsmark per jaar. 

Niemand in de Zuid Compound heeft deze 

soldij echter ooit ontvangen. Als er al iets 

uitbetaald wordt, wordt alles in een apart 

fonds gestort. Dit fonds wordt gebruikt voor 

gemeenschappelijke aankopen, goedgekeurd 

door zowel de Amerikaanse senior officieren 

als de Duitse kampcommandant.  

 

Zou je willen ontsnappen? Vergeet het maar! 

Er mogen alleen ontsnappingspogingen worden 

ondernomen, na uitdrukkelijke toestemming van 

de hoogste Amerikaanse officier. Ontsnappen is 

uiterst riskant, omdat de bewakers vaak 

onverwachts en zeer nauwkeurig komen 

inspecteren in de kamers. Zij luisteren naar 

mogelijke bewegingen onder de grond. Bovendien 

zijn er strenge appèls, waarbij de aanwezigheid 

wordt gecontroleerd m.b.v. foto’s van gevangenen, 

die tijdens het verblijf in Dulag Luft in Frankfurt 

zijn gemaakt. Bovendien lopen er overal bewakers rond met honden, hetgeen het bespreken 

van ontsnappen erg bemoeilijkt. Alle ontsnappingspogingen mislukken dan ook jammerlijk. 

      Tijdverdrijf: boksen, ijshockey en zwemmen in de vijver 
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Tussen hoop en desillusie 

De opmars van Patton vanuit Normandië verloopt aanvankelijk voorspoedig. Bovendien start 

in september 1944 het Market Garden offensief. Er ontstaat daardoor nieuwe hoop in het 

kamp en de stemming is opgewekt. Echter Petton moet vaart minderen en Market Garden 

mislukt jammerlijk. Nog steeds geen bevrijding. Nog een winter in gevangenschap! Geen 

hoopvol nieuws meer. De stemming raakt zo allengs weer in mineur. In deze tijd gaan de 

gevangenen zich concentreren op de bouw van een theater in het kamp. Er wordt een orkest 

met twaalf muzikanten opgericht: de ‘Luft Lodge Band’. In de herfst van 1944 komen veel 

(Duitse) vliegtuigen over van diverse typen vanuit het oosten. De Duitsers zijn zich aan het 

terugtrekken. De Russen komen en de hoop laait weer op. Begin november 1944 dient zich de 

strengste winter sinds generaties aan in Europa. De gevangenen hebben danig te lijden onder 

de barre kou. In december 1944 slaat de stemming weer om. De Duitsers starten een groot 

offensief in de Ardennen, dat aanvankelijk succesvol lijkt te verlopen. De Amerikaanse 

luchtmacht moet lijdzaam toezien, wegens de laaghangende en dikke bewolking. Na 

nieuwjaar 1945 ontstaat weer nieuwe hoop. Het Ardennenoffensief is een halt toegeroepen en 

de Amerikanen rukken op richting de Rijn. De Russen vorderen snel en massaal vanuit het 

oosten.  

Eind januari is het Rode Leger tot slechts 80 kilometer van het kamp opgerukt. Op zaterdag 

27 januari krijgen de gevangenen om 21.30 uur de opdracht om zich voor te bereiden op een 

evacuatie. De Duitse radio-uitzendingen worden stopgezet.  

 

Met een lach en een traan 

Het is overigens niet alleen maar kommer en kwel in het kamp. Gelukkig zijn er soms ook 

humoristische momenten, zoals blijkt uit twee anekdotes, die Joe Columbus na de oorlog 

vertelt aan zijn familie:  

“De eerste anekdote gaat over een medegevangene in mijn barak. Hij is een katholieke 

aalmoezenier, die boven mij slaapt. Hij klaagt al een hele tijd over veel last van ongedierte en 

dat hij maar slecht kan slapen. Opdat hij ook eens een goede nachtrust kan krijgen, wissel ik 

van krib met hem. Ik heb daar echter geen enkele last van het ongedierte, omdat de luizen de 

aalmoezenier gevolgd zijn naar zijn nieuwe krib! Het tweede verhaal gaat over een Rode 

Kruis pakket, dat ik gekregen heb van mijn zus Rose. Zij heeft in het pakket een hagelwitte 

ochtendjas gestopt, gemaakt van een zijdeachtig materiaal. Mijn zus dacht, dat ik zo’n 

kledingstuk goed kon gebruiken in gevangenschap. 
 

Stalag Luft 3 
‘dog tag’ en 
kampkaart van 
Joe Columbus 

Kampkaart van Charles Kuehn. 



83 
 

6.2. Evacuatie van Sagan naar Moosburg  
Eind januari 1945 wordt de druk van de Russen zo groot, dat het kamp bij Sagan geëvacueerd 

moet worden. De onderstaande gebeurtenissen zijn gebaseerd op de novelle ‘Kriegie’ van Lt. 

Charles Kuehn, waarin hij zijn belevenissen tijdens de evacuatie van Stalag Luft 3 naar 

Stalag 7a bij Moosburg uitvoerig beschrijft. Kou, honger en een vreselijk transport zijn de 

hoofdingrediënten van deze evacuatie, die alleen maar eindigt in een nieuwe verschrikking. 

 

Een stukje dichter bij huis 

27 januari 1945: Tijdens zijn stafmeeting van 16.30 uur in Berlijn vaardigt Hitler het bevel 

uit, om Stalag Luft 3 te evacueren. Hij is 

bang, dat de krijgsgevangenen zullen 

worden bevrijd door de Russen. Hitler wil ze 

vasthouden als gijzelaars. Een voorhoede 

van het Sovjet Leger is al doorgedrongen tot 

tachtig kilometer van het kamp. 

Vanaf 23.00 uur en juist voor de opmars van 

de Russen, worden de gevangenen van het 

kamp - en dus ook de Luitenanten Kuehn, 

Partridge en Columbus - geëvacueerd en 

moeten te voet naar Spremberg, 75 

kilometer naar het zuidwesten. De 

gevangenen hebben snel moeten besluiten 

wat ze meenemen. Aangezien ze niet alles 

bij zich kunnen dragen, ontstaat een haastige 

onderlinge ruilhandel. De laatste briketten 

worden verbrand in de ovens van de barak 

om snel nog een warme prak te maken. Het 

wordt er dan ook vlug heet. Charles heeft 

ondertussen zijn kleren en andere 

noodzakelijke zaken in dekens gerold, die 

hij over zijn middel en schouders heeft 

gebonden.   

Ze moeten zich opstellen voor het tellen en 

dan vertrekken ze in de koude buitenlucht 

met volop sneeuw. Het is een van de 

strengste winters. Dan klinkt het ‘vorwärts’. 

Even later stilstaan voor weer een appèl. De 

bewakers lopen moeizaam naast de meute in 

de losse sneeuw met hun bepakking, munitie 

en wapen. Er heerst aanvankelijk een ware 

euforie. Maar de vreugde zou al snel 

vergaan.  

28 januari: De eerste nacht en dag lopen ze 

via kleinere veldwegen buiten elke 

bebouwing om. Er zijn geen mensen. Elk 

uur wordt tien minuten gerust. Ze hebben echter een slechte kampconditie en worden dus snel 

moe. Om 11.00 uur bereiken ze een klein boerendorp (Gross Selten) en de mensen van kamer 

         De 85 km lange mars van Sagan naar Spremberg 

                             Op weg naar Spremberg 
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6 vinden onderdak in een boerenschuur. Er is dertig kilometer afgelegd in elf uur tijd. Ze 

blijven zeven uur lang in de schuur en toch kan Charles maar twee uur slapen. Het is te koud 

en er heerst te veel onrust in zijn hoofd. Van de 

boer krijgen ze warm water, pap en kaas. Om 

18.00 uur gaat de kolonne weer op weg. Nu 

hebben ze nog meer moeite met lopen dan de 

vorige nacht door stijve ledematen en moeheid. 

Charles heeft een redelijk goede conditie 

opgebouwd door het schaatsen op de centrale 

vijver in de compound. Ze lopen weer zes uur 

achter elkaar en om 24.00 uur is er weer even 

rust.  

29 januari: De tweede dag begint met een 

mars van 2.5 uur, totdat ze bij de stad Muskau komen. Daar belandt Charles uitgeput in een 

fabriek, waar een warme stookketel staat. Hij 

zakt in elkaar en kan gelukkig dertig uur 

rusten, voordat de mars weer verdergaat naar 

Spremberg. De gevangenen hebben dan vijftig 

kilometer achter de rug.  

30 januari: De derde dag gaan ze om 11.00 

uur weer op pad. Nu verkeren Charles en de 

rest van kamer 6 in een betere conditie en het 

wordt minder koud en zonniger. Ze lopen nu 

over een autobahn met veel militairen en 

burgers op de weg met alle soorten voertuigen. 

Er wordt slechts zestien kilometer in zes uur tijd gelopen en ze vinden onderdak in diverse 

stallen in het plaatsje Graustein. Ze lopen nu overdag en met kortere afstanden. De mars 

wordt daardoor minder vermoeiend. Het lijkt 

erop, dat de Duitse bewakers milder worden.  

31 januari: Na tien kilometer en vier uur op 

het gemak lopen, komen ze aan in Spremberg. 

Hier verblijven de gevangenen de rest van de 

dag in een militaire onderhoudsloods. Daarna 

worden de gevangenen in goederenwagons 

geperst, die recentelijk nog zijn gebruikt voor 

veevervoer.  

In Spremberg vindt een selectie plaats met 

betrekking tot de uiteindelijke bestemming. 

Afhankelijk van het barakkenblok, waar je 

verbleef in Stalag Luft 3, worden onze drie 

officieren overgebracht naar óf Stalag 7a in Moosburg, Zuid Beieren óf Stalag 13D bij 

Nürnberg in Noord Beieren. Lt. Kuehn en Lt. Partridge, die voorheen in Compound Zuid van 

Stalag Luft 3 verbleven, worden naar het kamp Moosburg gebracht. Lt. Columbus, die 

voorheen in Compound Oost van Stalag Luft 3 verbleef, wordt eerst afgevoerd naar een kamp 

bij Nürnberg om uiteindelijk ook in kamp Moosburg te belanden. 
1 februari: In Spremberg ontvangen de gevangenen voor het eerst een warme maaltijd van de 

Duitsers sinds de evacuatie: warme soep, zwartbrood en kaas. Charles wordt daarna met 

vijftig tot zestig medegevangenen in een veewagon geduwd met hoogstens ruimte voor 

                      Rusten in een overvolle boerenschuur 

               Voorbeeld van de beschreven veewagon 
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veertig personen of acht paarden. De wagons zijn donker, koud en liggen nog vol met 

paardenpoep. Achter elkaar zitten in foetushouding is de enige manier van transport. De 

wagons worden van buiten afgesloten en zo reizen ze naar de nieuwe bestemming. 

1-5 februari: De trein vertrekt rond het 

middaguur en de reis zal tot 5 februari ’s 

morgens vroeg duren, oftewel een vreselijke 

trip van 85 uur! De trein stopt twee keer per 

dag om de benen te strekken en voor een 

sanitaire stop. Er worden Duitse rantsoenen 

uitgedeeld, niet vaak en niet veel. Een 

belangrijke reden waarom de reis zo lang 

duurt is, omdat de trein vaak op een zijspoor 

wordt gezet. Ze moeten andere militaire 

treinen met een hogere prioriteit voorrang 

geven. Immers, de Duitse terugtrekking is in 

volle gang. Daarnaast moet er soms 

omgereden worden wegens obstakels, zoals 

gebombardeerde stations en spoortrajecten. 

Tijdens die haltes bestaat een zekere angst, 

dat ze door collega’s gebombardeerd zullen 

worden. De trein rijdt uiteindelijk 400 

kilometer richting het zuidwesten, 

hoogstwaarschijnlijk via Dresden, Meissen, 

Chemnitz, Zwickau en Regensburg naar de 

eindbestemming Moosburg, naar kamp 

Stalag VIIa in Zuid Beieren. Hier zullen ze 

nog eens drie moeilijke maanden doormaken.  

Dit kamp is een van Duitslands grootste interneringskampen, oorspronkelijk opgezet voor 

13.000 Franse krijgsgevangenen. Nu bevat het echter tienmaal zoveel bewoners van allerlei 

nationaliteiten. De gevangenen worden ondergebracht in overvolle barakken en tenten.  

 

6.3. Stalag 13D, Nürnberg-Langwasser  
Er is maar weinig bewaard gebleven over dit kamp in de officiële archieven. Gedurende en 

meteen na de oorlog zijn veel documenten en foto’s vernietigd. Helaas is er ook niet veel 

bekend over Lt. Columbus’s verblijf van twee maanden in dit kamp en zijn evacuatie naar 

Moosburg, nabij München. Dankzij de dagboeken van twee collega officieren krijgen we toch 

een beeld van het leven in het kamp en de evacuatie. Eén dagboek is van een onbekende 

officier van de 392ste BG en de ander is van kolonel Walter E. Arnold van de 485ste BG. 

 

Op ‘heilige’grond 

Zoals eerder vermeld, heeft in Spremberg een selectie plaatsgevonden, waarbij Lt. Columbus 

naar een kamp bij Nürnberg wordt getransporteerd. 

Op 4 of 5 februari komt hij aan in dit kamp, Stalag 13D/Offizierlager 73 in Nürnberg-

Langwasser.  

Het kamp is gebouwd op het voormalige terrein van de SA-barakken, die werden gebruik 

tijdens de beruchte Nazi partijdagen. We bevinden ons dus op ‘heilige’ bodem. De barakken 

liggen nog geen vijf kilometer van een groot rangeerterrein. De Duitsers weten, dat dit een 

Voormalig station van Spremberg: startpunt van de 400 
km lange treinreis naar Moosburg 

 Een pauze tijdens transport per veewagon naar Moosburg 
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belangrijk doel is van de geallieerde luchtaanvallen en als zodanig is dit dus een illegaal kamp 

volgens de Conventie van Genève.  

Het afgezonderde ‘Offizierslager’ (Oflag) of 

officierskamp 73, is opgezet medio 1944. Het kamp bevat 

begin december 1944 29.500 officieren, vooral Russen en 

Fransen en een beperkt aantal Italianen, Belgen, Polen, 

Serven en Britten. Er zijn dan slechts 45 Amerikaanse 

luchtmachtofficieren. Echter na de evacuatie van Stalag 

Luft 3, eind januari 1945, komen er nog eens 6.000 Britse 

en Amerikaanse luchtmachtmilitairen bij in het toch al 

overvolle kamp. 

 

Lt. Columbus verblijft in blok 7 in het zuidoosten van het 

kamp, in een van de units A, B of C. Zijn verblijf hier is 

vrij gevaarlijk, aangezien de nabijgelegen stad Nürnberg 

en de rangeerterreinen frequent door de Geallieerden 

wordt gebombardeerd. Volgens een verslag van de US 

Militaire Inlichtingen Dienst van 1 november 1945 zijn 

de kampcondities uiterst deplorabel. De barakken zijn 

smering en niet verwarmd.                     

De gevangenen moeten hevige winterse 

kou doorstaan. Drieduizend man moeten 

op de kale grond slapen met slechts twee 

vieze Duitse dekens.                              

De voedselverstrekking door de Duitsers 

is ver beneden de maat. Pas drie weken 

na de aankomst van de Amerikaanse 

gevangenen komen Rode Kruis 

voedselpakketten beschikbaar. Ook het 

sanitair is betreurenswaardig. Het kamp 

wordt geteisterd door luizen, vliegen en 

muggen. Er zijn nauwelijks medicijnen of 

medische faciliteiten. 

 

Gedurende de nacht van 27 februari voert 

de RAF een bombardement uit op 

Nürnberg, waarbij bommen erg dicht in 

de buurt van het kamp vallen, hetgeen 

angst en paniek veroorzaakt onder de 

gevangenen en de bewakers.                

Alle barakken trillen op hun grondvesten 

en ze kunnen het vuur van de explosies 

vanuit de ramen zien. De Duitse 

kampcommandant geeft toestemming om 

de barakken tijdens dit bombardement te 

verlaten. Ze beginnen meteen met het graven van sleuven in de grond met alle hulpmiddelen, 

die ze maar kunnen vinden.  

 

  

Kamplocatie: 170 km ten noorden van 
München   

                 Kamp Stalag 13D Nürnberg-Langwasser 

Luchtfoto van het kamp. Joe Columbus verblijft in barak 7 aan de       
zuidoost kant van het kamp 
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6.4. Evacuatie van Langwasser naar Moosburg   

 
De hete adem van de geallieerden 

Op 4 april krijgen de gevangenen van de kampcommandant te horen, dat zij hun compounds 

moeten verlaten. Ze worden geëvacueerd naar een kamp bij Moosburg bij München in Zuid-

Beieren. De geallieerde troepen dreigen Nürnberg te gaan insluiten en dit is de laatste 

mogelijkheid om nog weg te komen. 

Vanaf 4 april: De eerste groep, die uit het kamp Nürnberg-Langwasser wordt geëvacueerd, 

bestaat uit de 10.000 luchtmacht gevangenen. Zij worden in groepen van rond de 2.000 man 

opgesplitst. Zij moeten de weg banen naar kamp Stalag 7a in Moosburg voor de vele 

duizenden na hen. Het is aannemelijk, dat luitenant Columbus zich in een van die eerste 

groepen bevindt. Velen blijven in quarantaine achter, wegens de heersende buiktyfus en 

worden op 16 april door het Amerikaanse leger bevrijd. 

Aangezien de luchtmachtsoldaten de eerste groep gevangenen vormen, die met de mars 

beginnen, moeten zij met hun bewakers een veilige route zien te vinden. Zij moeten 

voldoende voedsel organiseren door de aandacht van het Rode Kruis te trekken. De 

marscondities zouden voor de latere groepen dan ook makkelijker worden.  

De marsroute loopt zuidwaarts over kleine binnenwegen om terugtrekkende Duitsers te 

ontlopen. Ook willen ze de agressieve Amerikaanse jagers vermijden, die de opdracht hebben 

gekregen om op alles te schieten wat over de wegen loopt of rijdt.  

In een dagboek is nauwkeurig beschreven welke route genomen wordt: Langwasser-

Neumarkt in de Oberpfalz-Berching-Beilngries-Pondorf-Tettenagger-Neustadt aan de Donau-

Schweinbach-Pfeffenhausen-Holzhausen-Obermünchen-Gammelsdorf-Moosburg aan de Isar. 

Afhankelijk van de groep kunnen afwijkende routes worden genomen, maar allen nemen de 

kleinere wegen. Ze marcheren soms ‘s nachts, hetgeen de meest beschutting biedt.  

De gevangenen worden vergezeld door ongeveer 400 bewakers en 90 honden. De bewakers 

zijn in het algemeen voormalige frontsoldaten, die nu bewakingsdienst hebben. Zij hebben 

ook gebrek aan voedsel en het voeden van de honden is een hele opgave. Het dagelijkse 

rantsoen - dat de Duitsers verstrekken aan de gevangenen tijdens de mars - is zeer schaars: 

één lepel margarine, drie sneetjes brood, een waterige soep, gemaakt uit uitgedroogd afval en 

twee kleine aardappels. Tijdens de tocht verbetert de voedselsituatie aanzienlijk, als het lukt 

om de aanvoer van Rode Kruispakketten hun kant op te krijgen. De inhoud van de extra 

pakketten wordt geruild met de lokale bevolking tegen eieren, verse groenten en ander 

voedsel.    

Tijdens de mars van een van de groepen wordt de kolonne bij Schweinbach aangevallen door 

twee Amerikaanse P-47 jagers, terwijl ze een rangeerterrein passeren. Er vallen drie doden en 

drie zwaargewonden onder de gevangenen. 

15-19 april: Aankomst in Stalag 7A, één kilometer ten noorden van Moosburg. Afhankelijk 

van de groep waarin ze hebben gezeten en welke route ze hebben genomen, hebben de 

gevangenen acht tot twaalf dagen moeten lopen. Met twee of meer rustdagen hebben ze de 

afstand van 140 tot 160 kilometer tot Moosburg overbrugd. Hier verblijven de luitenanten 

Kuehn en Partridge al sinds februari.  

 

6.5. Stalag 7A, Moosburg  
Hoe het eraan toegaat in kamp Moosburg is uitgebreid beschreven door Lt. Charles Kuehn in 

zijn novelle ‘Kriegie’ en in het verhaal van copiloot Lt. Francis Joseph Morrissey van de 

450ste BG, opgetekend door Jeffrey Jones. 
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Een varkensstal 

In tegenstelling tot Stalag Luft 3, wordt Stalag 7A niet door de Luftwaffe, maar door de 

Wehrmacht gerund. Het kamp is overvol met meer dan 400 gevangenen per onverwarmde 

barak, oorspronkelijk bedoeld voor 180 personen. Buiten de barakken zijn overal noodtenten 

opgezet waar maar een plek te vinden was. Sommigen kiezen ervoor om buiten op de grond te 

slapen door kwartieren in te richten in de schuilplaatsen voor luchtalarm. Alle gebouwen zijn 

hopeloos geïnfecteerd met ongedierte. Dit is een wereld, die alleen bestaat uit sobere en 

vervallen gebouwen, smerige tenten, modder en groepen magere, uitgehongerde mannen in 

armzalige, versleten kleding. Ze bezetten alle plekken, die nog te vinden zijn. Er zijn geen 

sanitaire voorzieningen binnen de barakken. Er is slechts één stinkende en ziekmakende 

latrine voor 4.000 man met twintig onbedekte gaten vol vliegen. 

 

Charles Kuehn:………”Kamp Moosburg is een ware varkensstal. Er zijn tienduizenden 

gevangenen van diverse nationaliteiten, die in het kamp zijn gedumpt met faciliteiten voor 

slechts duizenden. Gedurende februari en maart blijft de bodem nat en modderig. De 

kookfaciliteiten zijn volkomen inadequaat. Een bron van brandstof voor de kleine kachels 

wordt gehaald van het vlechtwerk van takken en hout, oorspronkelijk bedoeld ter 

ondersteuning van de schuilplaatsen voor luchtalarm. Deze plek is vreselijk smerig en ik voel 

me altijd ziek. De tijd verstrijkt uiterst langzaam en de dagen slepen zich voort in weken en 

niets schijnt beter te worden. 

Kort na de geallieerde oversteek van de Rijn bij Remagen op 6 maart 1945 is de Amerikaanse 

luchtmacht erin geslaagd de belangrijkste Duitse aanvoerwegen vanuit de lucht te controleren. 

Hierdoor kunnen er echter geen Rode Kruis pakketten meer vanuit Zwitserland doorkomen. 

Bovendien wordt de uitgifte van Duitse rantsoenen stopgezet, wegens de acute 

voedselschaarste bij de eigen burgerbevolking. Dientengevolge krijgen we gedurende een 

aantal weken alleen (rotte) aardappelschillen en een beetje zwartbrood voorgeschoteld. 

Ik verblijf een hele tijd in een soort circustent, waarin de koude grond alleen met wat stro is 

bedekt. Ik slaap volledig gekleed en volledig ingewikkeld in dekens. 

Tijdens de aankomst van een nieuwe groep gevangenen ontmoet ik tot mijn grote verrassing 

Joe Columbus. Wat een blij weerzien! 

Een keer hebben we een ‘werkpeloton’ kunnen regelen, die een dag buiten het kamp mag 

verblijven. Hierdoor ben ik in staat om buiten de hekken spullen te ruilen met de 

boerenbevolking. Goede aardappelen en verse eieren tegen sigaretten, zeep en chocolade uit 

onze Rode Kruis pakketten”. 

                                                                                       Het kampleven in Stalag 7A         
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                      Distributie van Rode Kruis pakketten                                     Leven als ratten in een riool 

Hoofdingang van Stalag 7A       

De ‘circustenten’ van Charles Kuehn Op appèl 

Tenten/barakken. Op de achtergrond de hoogste toren van 
Moosburg, waar Charles Kuehn over schrijft bij zijn bevrijding 

                         Rondhangen in de compound 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Kuehn’s bevrijding 

28 april: De plotselinge verschijning van een laagvliegende Mustang P-51 jager boven het 

kamp veroorzaakt een geweldig gejubel op de grond. De piloot is duidelijk zichtbaar en 

zwaait naar de gevangenen. Ik hoop, dat hij het goede signaal afgeeft: “we zijn op weg naar 

jullie”. 

29 april: De kriegies zijn zich ineens bewust van het ontbreken van bewakers binnen het 

kamp. In de compound doen geruchten de ronde, dat de ‘Goons’ een bundel burgerkleding bij 

zich dragen of onder hun uniform verbergen teneinde snel in burgers te veranderen, als dat 

nodig mocht blijken.  

Tegen het midden van de morgen kunnen 

we het geluid van kleine wapens horen in 

het westen van het kamp, gevolgd door het 

staccato van automatische wapens en 

mitrailleurs. We rennen snel naar binnen 

en gaan schuilen. Het geweervuur komt 

steeds dichterbij en neemt in hevigheid 

toe. Even later wordt het ineens volkomen 

stil. Na een poosje durven de eerste 

gevangenen uit hun schuilplaatsen te 

komen en voorzichtig door de compound 

te lopen. 

Ik hoor een toenemend gejuich, nadat ook ik naar buiten ben gelopen. Spoedig merk ik de 

reden van deze vreugde. Ik zie de Amerikaanse vlag op het hoogste gebouw van Moosburg. 

Het zicht op dit kleurrijk embleem is overweldigend. Ik jubel, slik en jubel opnieuw. En dan 

zijn er natuurlijk de tranen. Ik proef het onwennige zout van het geluk. Ik kan me niet 

herinneren wanner ik voor het laatst gehuild heb. 

Ik heb gewonnen. Ik ben een zieke, smerige en vermoeide vogelverschrikker, maar ik heb 

gewonnen. Ik heb het overleefd.  

Kamp Moosburg wordt bevrijd door de US 14th Armored Division, onder opperbevel van 

generaal Patton. 

 

Rode Kruis pakketten na de bevrijding. Let op de 
neergehaalde omheining op de achtergrond 

                        

              Verwelkoming van de Amerikaanse bevrijders 

Een Amerikaanse gevangene in Stalag 7A 
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6.6. Stalag 17B, Gneixendorf  
De sergeanten Folk, Mills en Wright verblijven in Stalag 17B bij Krems, Oostenrijk, totdat 

ook daar het Rode Leger de omgeving gaat bedreigen. 

 

Een van de grootste krijgsgevangenkampen in Duitsland 

Stalag 17B ligt nabij het vliegveld van Gneixendorf en is oorspronkelijk opgezet als militair 

kamp. Vanaf 1940 - na de verovering van Polen en Frankrijk - is het getransformeerd tot een 

krijgsgevangenenkamp. Op het 

hoogtepunt - in maart 1945 - herbergt 

dit kamp meer dan 75.000 

krijgsgevangenen, waarvan 4.235 

Amerikaanse onderofficieren. De 

belangrijkste nationaliteiten zijn 

Russen, Polen, Fransen, Italianen en 

Serviërs. In het algemeen is de 

Duitse behandeling voor westerse 

geallieerden ook hier fair maar streng 

en in incidentele gevallen brutaal. De 

gezondheids- voedsel- en 

huisvestingssituaties zijn daarentegen 

deplorabel. De situatie verslechtert 

vanaf het najaar en de winter van 

1944/45 als steeds meer gevangenen 

het kamp gaan bevolken. Irving Mills 

lijdt aan vele ziektes en verliest 

tijdens de gevangenschap 25% van 

zijn gewicht. Deze symptomen zijn 

typisch voor alle gevangenen. Zoals 

in Stalag Luft 3, is ook hier het 

kampleven monotoon en saai. 
 

Fit blijven 

De grote kunst is om bezig en 

mentaal en fysiek fit te blijven. Zo is 

Sgt. Mills - met gevangen nummer 100010 - 

betrokken bij het opzetten van een succesvol 

programma voor geschiedenislessen voor de 

Amerikanen. Hij gebruikt daarbij een tekstboek, dat 

hij van de YMCA heeft ontvangen. Het programma 

start in februari 1944 teneinde de manschappen 

mentaal actief te houden. Na de oorlog, op 5 juli 

1947, krijgt Sgt. Mills voor dit initiatief een 

officiële erkenning van de YMCA. Zo zal hij na de 

oorlog ook een uitgebreide verhandeling schrijven 

over de educatieve activiteiten van de Amerikaanse 

gevangenen in Stalag 17B, gebaseerd op zijn eigen 

ervaringen. 

 

 

                Tekening van de Amerikaanse sectie van het kamp  

           Geschiedenisles, gegeven door Irving Mills 
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Net zoals in Stalag Luft 3, zijn legio radio’s in elkaar geknutseld door de gevangenen. 

Schattingen gaan in de richting van 500 stuks! Zij zijn zeer bedreven in het maken van allerlei 

gebruiksvoorwerpen en er vindt een 

levendige ruilhandel plaats met de Duitse 

bewakers. Er bestaat een soort bescheiden 

financieel systeem met kampgeld. Het 

Amerikaanse Rode Kruis en YMCA zorgen 

zelfs voor een handleiding voor de Duitse 

taal en voor atletiek- en sportuitrustingen, 

waardoor ze zich enigszins verstaanbaar 

kunnen maken en in redelijk goede conditie 

kunnen blijven. Op 23 oktober 1944 schrijft 

sergeant Howard Wood een brief aan de 

familie van Irving Mills, waarin een aantal activiteiten genoemd worden, die in het kamp zijn 

georganiseerd. Zo is er een softbal competitie, worden er boks- en worstelwedstrijden 

gehouden, wordt onderwijs gegeven en zijn er een theater, zes orkesten en 

kunsttentoonstellingen. Er bestaat zelfs een boekenuitleen in het kamp met een bibliotheek 

van 7.000 boeken en tijdschriften. Howard Wood is een ex-gevangene van kamp 17B en heeft 

deel uitgemaakt van een zeldzame gevangenenuitruil met Duitse gevangenen, waardoor hij 

eerder is vrijgekomen. 

Er worden talrijke vluchtpogingen ondernomen via ondergrondse tunnels. Geen enkele 

Amerikaans initiatief is echter uiteindelijk succesvol. De Engelsen hebben meer geluk. 
 

De kamproutine in Stalag 17B 

Dankzij het interview met Sgt. Folk, afgenomen door zijn kleinzoon op 6 september 1999, 

krijgen we een goed idee van het kampleven in Stalag 17B. Voor een volledig beeld is dit 

interview aangevuld met ervaringen van enkelen van zijn medegevangenen: de Sergeanten 

Ben H. Phelper en Arthur E. Linrud. Beiden hebben een kampdagboek bijgehouden en waren 

dicht bij Sgt. Folk gehuisvest. Ben Phelper is er zelfs in geslaagd om sigaretten te ruilen met 

een Duitse bewaker tegen een fotocamera met films. Hij heeft meer dan 300 foto’s genomen 

binnen het kamp en van de evacuatie, waarvan enkele in dit hoofdstuk zijn opgenomen. 

Helaas zijn de foto’s niet altijd even scherp wegens de aantasting door vocht, de lange duur 

van het ontwikkelen en de slechte verpakking. Al zijn origineel krijgsgevangenmateriaal is bij 

een brand verloren gegaan na de publicatie van zijn dagboek. 

      Certificaat voor het volgen van een cursus in het kamp          Erkenning door YMCA voor Irving Mills, 5 juli 1947 

  Stalag 17B bij de Donau in het noordoosten van Oostenrijk 
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Onderstaand treft u een samenvatting aan van hun bevindingen, die door mij is 

geherstructureerd naar een aantal thema’s. Alle drie de getuigen gebruiken het woord ‘Jerry’ 

in hun geschriften als bijnaam voor de Duitsers. 

 

Organisatie en faciliteiten 

Staartschutter Sgt. Kenneth ‘Kurt’ Kurtenbach is de kampleider, vertrouwenspersoon en 

woordvoerder van de Amerikaanse sectie in het kamp. 

De gevangenen slapen met zes tot acht man in houten drielaagse stapelbedden op matrassen, 

gevuld met stekelige houtsnippers. In totaal verblijven meer dan 300 man in één barak.  

Om zeven uur ’s morgens is het eerste 

appèl en om vijf uur ’s middags het laatste 

met enkele daartussen. Er zijn twee tot 

vier appèls oftewel ‘dog tag controles’ per 

dag, die ieder één tot drie uur kunnen 

duren in modder, regen, sneeuw, ijzel of 

hete zonneschijn. 

Uit het logboek van Sgt. Folk met 

gevangennummer 99997 weten we, dat hij 

in barak 17, unit B verblijft. Er is slechts 

één badkamer buiten per barak en één 

douchegelegenheid met warm water. Er 

bevindt zich één wasruimte tussen de 

barakken met koud stromend water, dat 

wel erg koud is in de winter. Jezelf 

wassen en je kleren schoonhouden is dan 

ook een regelrechte ramp. Er zijn geen 

toiletfaciliteiten binnen de barakken; er is 

slechts één buitenlatrine voor vier 

barakken of 1200 man. Eens in de paar 

weken wordt de latrine leeggehaald en 

met zogenaamde ‘honingkarren’ wordt het 

afval naar de velden gebracht en daar 

uitgestrooid als mest. 

Het water wordt een uur aangezet, drie 

keer per dag, om 7.00, 12.00 en 17.00 uur. 

’s Avonds blijft het water gewoonlijk 

beschikbaar tot 21.30 uur. Maar de Jerries 

gebruiken het water soms als represaillemaatregel 

en sluiten dan de toevoer af. Om de zes weken 

kunnen ze een hete douche nemen, waarbij 

aanvankelijk enige angst bestaat, dat ze vergast 

worden. 

De Amerikanen - vooral luchtmachtpersoneel - zijn 

ondergebracht in vijf compounds en afgescheiden 

van de andere nationaliteiten. Zij hoeven niet te 

werken voor de ‘Jerry’s’, behalve als het gaat om 

hun eigen kampverplichtingen. 

                   Stalag 17B ‘dog tag’ 99997 van Robert Folk  

                                  Interieur van barak 17 

                                 De latrine  
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De winter van 1943/44 is de koudste ooit. Robert Folk: “Ik heb slechts één deken, één paar 

burgerschoenen met gaten in de zolen, één origineel uniform en geen jack, die mij is 

afgenomen door de Gestapo, gedurende de ondervraging in België. Er zijn geen kolen genoeg 

om alle kachels te stoken”.  

Voeding 

De gevangenen krijgen tweemaal per dag te eten van de 

Duitsers: soep in een grote kuip en twee sneeën zwartbrood 

per dag. In de ochtend is gedurende dertig minuten heet 

water beschikbaar in blikken van het Rode Kruis. Eén 

cracker met appelboter per halve dag. Normaal gesproken, 

ontvangen ze één Rode Kruis voedselpakket per week. Het 

zwartbrood smaakt vreselijk naar hout en is waarschijnlijk 

al weken in het vooruit gebakken. Soms moeten de 

voedselpakketten verdeeld worden, als er te weinig 

binnenkomen. Elke paar weken ontvangen ze Burley tabak 

en havermout met rozijnen. De Duitsers pikken echter de 

rozijnen uit de overlevingspakketten. Robert Folk: “Ik 

bewaar de poedermelk van het Rode Kruis pakket om het te 

mengen met de havermout”. 

Het Rode Kruis pakket bevat twee stukken groene zeep (Palmolive, Life Boy). De Duitse 

bewakers willen maar wat graag deze zeep ruilen tegen eieren en aardappels. Zo ruilt Robert 

Folk twee pakjes sigaretten per week met hen. De Rode Kruis voedselpakketten worden 

                                                      Kampregels van Stalag 17B voor de Engelssprekende gevangenen 

 Dagelijks Duits rantsoen 
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gewoonlijk op de vrijdag gedistribueerd, los van de feitelijke aankomst van de pakketten. De 

‘Jerry’s’ doorboren dan de pakketten en blikken met hun bajonetten. 

Het kerstdiner van 1943 bestaat slechts uit één 

gekookte aardappel en één gekookte biet! 

Een Rode Kruispakket vormt een wezenlijk 

onderdeel van het kampleven. In de eerste plaats 

natuurlijk voor de broodnodige aanvulling op 

het dagelijkse schaarse Duitse menu. De inhoud 

van het pakket wordt ook gebruikt als ruilmiddel 

met de bewakers voor allerlei dagelijkse 

nuttigheden, gunsten en verse voeding. 

Sigaretten zijn een van de belangrijkste ‘valuta’ 

in de ruilhandel. De ontvangst van het pakket is 

- naast de brieven van thuis - een belangrijk 

teken, dat het thuisfront de gevangene niet 

vergeten is. Dat is van groot belang voor de 

mentale weerbaarheid. Ook bevat een pakket 

meerdere voedselblikken, waarbij het blik 

hergebruikt kan worden voor de vervaardiging van 

allerlei dagelijkse gebruiksvoorwerpen.  

 

Standaard rantsoen voor een gevangene, verstrekt door de Duitsers 

 

Het standaard wekelijks rantsoen, dat een gevangene 

zou moeten ontvangen, bestaat uit het volgende: 

Brood: 2425 gram; vet/boter: 220 gram; 

Aardappelen: tot 2800 gram; bieten of rozijnen: 1750 

gram; 

Zetmeel in voedsel: 150 gram; kaas: 95 gram; 

Suiker: 175 gram; jam: 175 gram; surrogaatkoffie: 15 

gram; 

Verse groente/fruit: 450 gram, voor zover beschikbaar 

bij de lokale Duitse bevolking; 

Zout: 140 gram; gedroogde groentes: 45 gram 

 

De feitelijke rantsoenering is meestal minder dan 

standaard en van slechte kwaliteit. Dit is vooral het 

geval aan het eind van de oorlog, als ook de 

rantsoenen voor de Duitsers zelf minder worden. De 

Duitse boeren gebruiken menselijke uitwerpselen en 

urine als mest, wegens gebrek aan kunstmest. Dit 

maakt alle veldgewassen ongezond en het risico op 

ziektes groter. 

De inhoud van een ontvangen Rode Kruis pakket wordt 

(deels) gekort op dit rantsoen. Anderzijds worden delen 

van de inhoud van dit pakket, zoals sigaretten, chocolade en ingeblikt fruit met bewakers geruild tegen 

allerlei kleinere dagelijkse behoeften. Zodra er geen Rode Kruis pakketten binnenkomen, wordt het 

Duitse rantsoen weer enigszins aangevuld. 

 

 

 

 

            Aanvoer van eten met paard en wagen 



96 
 

Een typisch Amerikaans Rode Kruis voedselpakket 

 

Het thuisfront kan niet zomaar een voedselpakket opsturen naar de gevangenen. Het Amerikaanse 

Rode Kruis heeft hiervoor een standaard inhoud vastgesteld, waar de afzender zich zoveel mogelijk 

aan moet houden.  

 

Een blik met 450 gram poedermelk (van Klim/Nestlé); 

Een pakket met 10 gesorteerde koekjes; 

Een blik met 450 gram Ole margarine; 200 gram 

suikerklontjes; 

Pakketje met 200 gram kaas (van Kraft); 170 gram K-

rantsoen beschuit; 

Een blik met 110 gram oploskoffie; Twee D-rantsoen 

chocolade repen (van Hershey); 

Een blik met 170 gram jam of pindakaas en een blik 

met 350 gram zalm of tonijn; 

450 gram ingeblikt pekelvlees; Een pakket met 450 

gram gedroogde rozijnen of pruimen;  

Zeven vitamine-C tabletten en twee stukken groene zeep 

350 gram geconcentreerde C-rantsoen groente soep; 

Vijf pakjes sigaretten. 

 

De post naar 

huis wordt elke 

week door het 

Rode Kruis 

verzonden. 

Robert Folk 

ontvangt 

ongeveer elke 

twee maanden 

een pakket van    

thuis.  

 

 

 

 

 Een kaart van Robert Folk naar zijn vrouw Doris 
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Gezondheid 

Er zijn heel wat zieke mensen, vooral in 

de wintertijd. Verscheidene gevangenen 

hebben bevroren tenen, oren of handen. 

De Amerikanen zijn ingeënt tegen allerlei 

ziektes, voordat zij naar Europa werden 

gestuurd. Daardoor zijn zij minder 

bevattelijk voor bijvoorbeeld tyfus. 

Gevangenen uit andere landen zijn dat 

veelal niet. Zij worden dan ook 

slachtoffer van de tyfusuitbraken in de 

winters van 1943/44 en 1944/45. Slechte 

voeding en fysieke conditie eisen hun tol.  

Robert Folk: “Ik scheer mijn hoofd 

teneinde de luizen van mijn lijf te houden. De 

jeuk is verschrikkelijk en er is geen medische 

behandeling beschikbaar. In december 1943 is 

er een ware vlooien- en luizenplaag. De 

Duitsers hebben onze hoofden ontluisd en 

geschoren in oktober, maar hebben ons 

vervolgens in barakken gestopt zonder ze uit te 

roken. Het ziet ernaar uit, dat we die 

‘vriendelijke kleine schepsels’ dan maar 

moeten verdragen. Alleen de mogelijke 

uitbraak van tyfus met invloed op de eigen 

bewakers en op de nabije Oostenrijkse 

burgerbevolking kunnen de kampcommandant 

overhalen een uitrookactie te starten”. Zoals 

eerder vermeld, blijkt uit zijn medisch dossier, 

dat Sgt. Mills gedurende zijn gevangenschap 

lijdt aan een hele reeks ziektes. Zie de lijst 

hiernaast. Waarschijnlijk zijn veel van deze 

ziektes symptomatisch voor alle gevangenen. 

 

De Duitse bewakers zijn uiterst hard en wreed 

voor de Russische gevangenen. Zij worden 

voor het minste vergrijp neergeschoten. Hun 

lichaam blijft dan een hele dag liggen als 

waarschuwing voor de rest.  

Verscheidene gevangenen proberen te ontsnappen, maar gelukkig worden ze niet gedood. 

Niemand overlijdt tijdens Robert Folk’s verblijf in zijn deel van het kamp. Wel worden op 3 

december 1943 twee Amerikaanse soldaten gedood als zij voor een tweede keer proberen te 

ontsnappen. 

Soldaten, die een natuurlijke dood sterven, worden met volle militaire eer begraven. Zij, die 

worden gedood tijdens een vluchtpoging, krijgen die eer niet. 

 

Activiteiten en vermaak 

Uit een kranteninterview met Irving Mills: “Je moet een manier vinden, om jezelf te amuseren 

en niet gek te worden. Toen onze eerste Kerstmis kwam, gebruikte we twijgen om een 

kerstboom te maken en versierden de boom met zelfgemaakte ornamenten van blik uit de 

Ziekenboeg in de Amerikaanse compound. Let op 
het keurig verzorgde voortuintje! 

De indrukwekkende lijst van ziektes van Irving Mills: 
dysenterie, hartkloppingen, gehoorstoornis, bloedend 
tandvlees, gaten in de tanden, huidziektes, vitaminegebrek, 
diarree, zwelling van benen en voeten 
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Rode Kruispakketten. De mannen graveerden ook spottende graftekens van Hitler en 

Mussolini, die ze met trots posteerden voor de boom. Enkele bewakers liepen bij ons naar 

binnen en zagen die graftekens en dat was het einde van onze kerstviering”. 

Robert Folk: “Ik breng 

anderhalf jaar door in 

het kamp met het 

spelen van baseball en 

basketbal om mijn 

fysieke conditie op peil 

te houden en niet om te 

vallen tijdens het 

appèl. Ik wandel veel 

door het kamp, wel zes 

tot zeven kilometer per 

dag. De Duitsers 

stimuleren het 

wandelen, maar zijn 

zelf ook in slechte conditie. Ik loop tussen de barakken door om te praten met 

medegevangenen. We grijpen vooral de kans om te wandelen tijdens een luchtalarm voor 

geallieerde aanvallen op Duitse steden. Ik krijg van mijn Amerikaanse kampleiding opdracht 

om te helpen bij het graven van ontsnappingstunnels onder de barakken. Ik draag daarbij de 

grond in zakken en verspreid die over de compound”. 

De Britse luchtmacht valt de nabijgelegen spoorwegen aan, net aan de andere kant van de 

heuvel en de bommen vallen erg dichtbij het kamp. Zij verlichten het kamp met hun 

lichtkogels. Het geluid is oorverdovend en de gevangenen moeten bescherming zoeken in de 

loopgraven. Soms bestaat er angst, dat er bommen in het kamp terechtkomen. Nadien vragen 

ze zich af, of de ‘Jerry’s’ hen iets aan zullen doen als represaille. 

Er zijn verscheidene zelfgemaakte radio’s in het kamp, in elkaar gezet door marconisten. 

Robert Folk: “Ik luister vaak naar de BBC-uitzendingen. De ondergrondse geeft orders over 

wat te doen in het kamp”. 

De YMCA stelt muziekinstrumenten ter 

beschikking. Musici vanuit elke barak 

komen bij elkaar in een onderkomen, dat 

provisorisch is omgebouwd tot theater. Dit 

theater wordt the ‘Cardboard Playhouse’ 

genoemd en wordt nooit afgebouwd. 

Desondanks beschikt het kamp over 

acteurs, schrijvers, zangers, dansers, 

kunstenaars, musici en komieken. 

In november 1943 geven de ‘Jerry’s’ de 

Amerikanen een luidsprekersysteem van 

Zwitserse makelij. Dat maakt het mogelijk 

om enkele uren per dag Amerikaanse platen 

te draaien. In januari 1945 krijgen ze zelfs oude Amerikaanse, Franse en Duitse films te zien. 

Een medegevangene: “Het goede van de buitenlandse films is, dat er meer seks in zit en dat 

we meer van het vrouwelijk lichaam kunnen zien, dan in onze films. Na zo lang opgesloten te 

zijn, zijn we ons meer bewust van het vrouwelijk schoon”. 

 

 

 

             Aankondiging van een bokswedstrijd 

 Theaterprogramma ‘Cardboard Playhouse’, Kerstmis 1944 
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    Duits bibliotheekbriefje m.b.t. niet geretourneerd boek 

                         Barak 17B van Sgt. Robert Folk                          De hoofdingang van Stalag 17B 

                                  De kampbibliotheek 

                                             Op appèl Het hout van de barakken wordt gebruikt voor 
verwarming van fornuizen en kamers 

Een Britse bombardementsmissie vliegt over het kamp       De ‘honingkar’: de schoonmaak van de latrines  
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Rol van de YMCA – Hulp aan krijgsgevangenen 

De internationale Young Men’s Christian Association (YMCA) speelt een belangrijke rol bij 

de ondersteuning van de (Amerikaanse) krijgsgevangenen. De organisatie streeft ernaar om 

geestelijk, educatief en recreatief materiaal te verschaffen aan de krijgsgevangenen om 

zodoende hun kampleven wat dragelijker te maken. 

In samenwerking met het Rode Kruis financieren en 

verschaffen zij een heel scala aan materialen, zoals: 

radio’s, schilder- en beeldhouwmateriaal, eetbestek, 

grammofoons en platen, muziekinstrumenten, 

leesmateriaal, sport- en theateruitrusting, films en 

voorwerpen voor religieuze diensten. Alles in het 

kader van de ‘War prisoners Aid’. Sommige van 

deze zaken worden expliciet genoemd in het 

kampdagboek van Lt. Charles Kuehn en het 

interview met Sgt. Robert Folk. Zo wordt Sgt. 

Irving Mills geholpen met educatief materiaal bij 

het opzetten van zijn lesprogramma geschiedenis. 

Elke gevangene wordt geacht ook een blanco 

logboek te krijgen, waarin hij zijn ervaringen kan 

bijhouden. In de praktijk valt dit tegen. Naar 

schatting zijn er tussen 1943 en 1945 slechts 21.000 

exemplaren bij de gevangenen terechtgekomen. 

Veel exemplaren worden door de Duitsers achtergehouden om er zelf aantekeningen in te 

kunnen maken of de zendingen bereiken de gevangenkampen niet. Van deze 20.000 

exemplaren zullen er uiteindelijk maar 7.000 feitelijk worden gebruikt. Slechts een deel 

daarvan is ook bewaard gebleven. Een daarvan is het logboek van Sgt. Robert Folk. 

 

Het kamp-logboek van Robert Folk 

Sgt. Robert Folk is een van de gevangenen, die een goed gevuld logboek bijhoudt tijdens zijn 

verblijf in Stalag 17B. Een relatief zeldzaam en nagenoeg volledig gevuld exemplaar, dat 

gelukkig bewaard is gebleven. Dit logboek van 153 blanco bladzijden heeft als doel, om de 

geest bezig te houden, de gedachten te ordenen, of om iets te (laten) tekenen. Anders gezegd: 

om vol te houden en je gezond verstand te behouden in 

extreme situaties. 

Robert houdt niet een dag-tot-dag dagboek bij in het kamp, 

maar verzamelt hierin wel tekeningen van gebouwen en het 

kampleven, een dagschema, een overzicht met de namen van 

48 van zijn barakgenoten en de Amerikaanse kampstaf, 

Duitse geldbiljetten en kampgeld, pikante foto’s van 

vrouwen, liedtekstjes, gedichten, foto’s van thuis en zelfs 

van een Duitse bewaker. Uit een van de tekeningen blijkt, 

dat hij in het kamp al op de hoogte is geweest van wie van 

zijn kameraden tijdens de missie op 14 oktober zijn 

gesneuveld. Opvallend is ook, hoeveel Amerikaanse 

propagandabiljetten in het logboek zijn opgenomen. 

Waarschijnlijk betreft het hier blaadjes, die uit vliegtuigen 

zijn gestrooid ten behoeve van de Duitse en Oostenrijkse 

bevolking en soldaten en in het kamp zijn opgevangen. In het 

logboek zit ook het aparte dagboek, dat hij later van zijn evacuatie naar Braunau zou maken.  

   Het logboek van Sgt. Robert Folk 
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Aangezien niet elke gevangene een logboek kan krijgen, gaat zo’n boek vaak rond bij andere 

gevangenen, die er bijvoorbeeld eigen tekeningen in maken of er teksten in schrijven, 

waardoor het een soort groepslogboek wordt. Dit is ook het geval met het logboek van Robert. 

Daarnaast is het interessant te zien, dat de tekeningen in zijn boek met waterverf zijn gemaakt. 

De kleuren worden daarbij verkregen door ze te onttrekken aan de gekleurde papieren labels 

op de blikken in de Rode Kruis pakketten. Ook gebruiken ze de bruine koffiedrab en het rode 

kolengruis, dat overblijft bij de verwarming van de barak. Bij gebrek aan pencelen gebruiken 

ze hun eigen haar om kwasten mee te maken. De gevangenen blijken zeer inventief te zijn! 

Het maken van tekeningen van de situatie in het kamp wordt overigens door de Duitse 

bewakers eerder geaccepteerd, dan een geschreven tekst, die vaak geconfisqueerd wordt.  

 

  

Enkele bladzijden uit het logboek van Robert Folk (let op de foto van een Duitse bewaker!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Duits kampgeld van Robert Folk 
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6.7. Evacuatie van Gneixendorf naar Braunau  
Dankzij het gedetailleerde dagboek van Sgt. Irving Mills, ‘Eagles 

can walk’, weten we veel van de dagelijkse omstandigheden tijdens 

de lange mars van Stalag 17B naar Braunau. Zijn dagboek is 

opgenomen in de oorlogsliteratuur collectie van de bekende Yale 

Universiteit in New Haven, Connecticut, ofschoon Irving zelf nooit 

op deze school heeft gezeten.  
 

Ook Sgt. Robert Folk heeft deze mars gelopen en korte 

aantekeningen bijgehouden. Na vergelijking van de twee 

dagboeken blijkt duidelijk, dat beide mannen in dezelfde eerste 

groep van 500 man moeten hebben gezeten, hoewel zij elkaar 

waarschijnlijk tijdens de mars niet hebben ontmoet.  

Beide dagboeken laten zien, dat honger, kou, nattigheid en 

uitputting kenmerkend zijn voor deze lange mars van bijna 350 km. 

 

Een vliegenier leert lopen  

6 april 1945: De Duitse kampcommandant kondigt om zes uur ’s ochtends aan, dat het kamp 

op korte termijn ontruimd zal worden, omdat de Russen al zeer dicht genaderd zijn. De 

gevangenen moeten zich voorbereiden op een lange mars naar het westen. Zij kunnen het 

kanongebulder in de verte al horen en ’s avonds zien zij de opflikkerende lichten van de 

vuurmonden. 

8 april 1945: De Russen rukken op. Ze zijn nog maar dertig kilometer van het kamp 

verwijderd. Kamp Stalag 17B wordt snel ontruimd. De meeste krijgsgevangenen beginnen 

aan een achttiendaagse mars van 330 kilometer naar Braunau in het uiterst westelijk deel van 

Oostenrijk. De rest is te ziek om de lange mars aan te kunnen of heeft de bewakers omgekocht 

en wordt achtergelaten in het kamp. Zo blijven meer dan honderd Amerikanen achter. Zij 

worden op 9 mei 1945 door het Rode Leger bevrijd. 

De Amerikanen worden opgesplitst in acht groepen van ongeveer 500 man elk. Sgt. Mills 

vertrekt om 8.15 uur ’s morgens met de eerste groep en 39 bewakers, samengesteld uit 

Wehrmacht- en Luftwaffesoldaten, Stoottroepers en Volkssturmleden. Hij houdt vanaf het 

begin een dagboek bij. De eerste dag lopen ze steeds vijftig minuten met tien minuten pauze. 

                                    De lange mars van Gneixendorf-Stalag 17B naar de bossen van Weilhart bij Braunau 
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De volgende dag worden al dertig gevangenen vermist. Mills vermeldt niet of er 

represaillemaatregelen hebben plaatsgevonden.  

Gedurende de achttiendaagse mars, legt de groep 12 tot 33 kilometer per dag af, als er niet 

gerust wordt. Aan het eind van de dag worden ze gedwongen in open veld te bivakkeren, 

ondanks de vaak koude en natte weersomstandigheden. Drie keer kunnen ze overnachten in 

koeienstallen. De ‘Jerry’s’ verstrekken gedurende de hele mars slecht drie keer voeding, 

bestaande uit enkele aardappels per persoon, gerstsoep, bonen en één brood voor twintig man. 

Ruilen met de Duitse bewakers en Oostenrijkse burgers wordt de belangrijkste manier van 

levensbehoud. In de bergstreken is de bevolking vriendelijk en behulpzaam, maar in de 

stedelijke gebieden is dat veel minder het geval en is de bevolking zelfs ronduit agressief: 

“waarom bombarderen jullie onze vrouwen en kinderen?” De gevangenen worden door hen  

gezien als ‘Terror Flieger’.  

 

Soms moeten de bewakers gevangenen beschermen tegen de opdringerige bevolking. In 

enkele gevallen is de voedselnood zo hoog, dat sommigen gaan stelen bij boerderijen, bij de 

bewakers of zelfs bij eigen GI’s. Slechts enkele keren kunnen Rode Kruis voedselpakketten 

uitgedeeld worden. Onderweg vindt één keer een Rode Kruis inspectie plaats, waarbij ineens 

voldoende voedsel en zelfs vlees aanwezig blijken te zijn! Naarmate de mars vordert, holt de 

conditie achteruit door uitputting en honger. Soms 

houden mannen het niet vol en zakken onderweg 

in elkaar. De groep neemt vaak kleinere en 

lastigere wegen door de bergen, omdat ze anders 

het verkeer op de grotere wegen ophouden. Die 

zitten vol met vluchtelingen en terugtrekkende 

militairen, op de vlucht voor de Russen. De 

‘Jerry’s’ weten ’s morgens absoluut niet waar ze 

’s avonds zullen bivakkeren, laat staan of er water 

en brandhout zal zijn. 

Onderweg krijgen ze te horen dat Stalag XVIIB 

door de Russen is gebombardeerd en dat een paar 

bommen binnen het kamp terecht zijn gekomen. 

Er blijken geen Amerikanen gewond of gedood te 

zijn.  
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Heftige confrontaties 

13 april: De gevangenen krijgen te horen, dat daags tevoren President Roosevelt is overleden. 

Op 17 april viert Mills zijn 25ste verjaardag. Onderweg worden ze twee keer blootgesteld aan 

aanvallen van Amerikaanse jagers, die de kolonne aanzien voor Duitse troepen. Vooral in de 

buurt van Linz. Hierbij raken veertig Fransen in de groep gewond of komen om. Naarmate ze 

het industriegebied van Linz naderen, passeren ze steeds vaker bomkraters, niet ontplofte 

bommen en delen van neergeschoten vliegtuigen. Ook worden er veel aluminium strips 

gevonden, die uit de geallieerde bommenwerpers zijn gestrooid om de Duitse radar af te 

leiden. De mannen worden steeds vaker boven hun hoofd geconfronteerd met luchtalarm, 

luchtafweergeschut en neerdalende lichtfakkels. 

 

Onderweg is Sgt. Mills voor het eerst getuige hoe Nazi 

soldaten een Joodse kolonne uit het werkkamp 

Mauthausen voortsleept en enkele joden - die niet meer 

kunnen lopen - doodslaan, neersteken of -schieten. 

Over een lengte van anderhalve kilometer liggen meer 

dan twintig lichamen langs de weg. Hij weet nu weer 

tegen wie hij vecht! 

 

Het laatste stuk naar Braunau gaat over een matig 

glooiend landschap, maar de dagenlange regen, ijzel en 

sneeuw maken de tocht desondanks uiterst moeizaam. 

     

 

                                                 Alsmaar lopen en rusten in de ijzige koude 

                           Bombardement op Linz                 Joden op weg naar het arbeidskamp Mauthausen 

 De leegstaande aluminiumfabriek 
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Op weg naar de vrijheid 

25 april: Ze bereiken Braunau aan de Oostenrijks-Beierse grens en rusten uit in een 

leegstaande aluminiumfabriek, voordat het laatste stuk wordt afgelegd.  

26 april: Uitgeput bereiken de mannen ’s avonds de eindbestemming: een open plek in een 

woud, vijftien kilometer ten zuidwesten van Braunau. Het woud is gelegen tussen de rivieren 

Inn en Salzach. De laatste telling in het kamp resulteert in 400 vermiste gevangenen ten 

opzichte van het aantal aan het begin van de evacuatie. 

Zij zijn ontsnapt om hun eigen weg te gaan, 

achtergebleven wegens ziekte of onderweg gestorven. Je 

kunt je afvragen wat er met hen verder is gebeurd. Aan 

Duitse zijde zijn vier bewakers tijdens de mars 

omgekomen, meestal door ongelukken. 

Er zijn geen barakken, tenten of hospitaalfaciliteiten. 

Drinkwater moet van ver gehaald worden, dat wil zeggen 

een twee tot vier uur durende trip. Na aankomst hakken 

de gevangenen dennenbomen om en maken kleine hutten, 

latrines, een ziekenboeg en opslagruimtes. Dit alles moet 

gedaan worden met slechts zes of zeven beschikbare 

bijlen op 4.000 man! Op 1 mei zijn de belangrijkste 

onderkomens gereed en ze bereiden zich voor op een lang 

verblijf, ofschoon ze moeten huizen in krakkemikkige en lekkende blokhutten, plaggenhutten 

en wigwams. Er zijn weer kappers in het kamp, bij wie je je haar kunt laten knippen voor een 

halve reep chocolade. Vraag niet, waar de scharen vandaan zijn gekomen! Het weer blijft 

koud en vooral nat met sneeuw en hagel. Daardoor blijven de kleren steeds nat en dampend.   

Er komen weer Rode Kruis pakketten binnen, aangevoerd met zeven witte trucks en de 

mannen genieten een relatief grote mate van vrijheid. Slechts enkele wachters struinen de 

omgeving af. Er worden echter geen ontsnappingspogingen ondernomen, omdat het duidelijk 

is, dat de Amerikaanse grondtroepen nabij zijn. München valt op 30 april en het nabijgelegen 

Braunau op 1 mei. De bevrijdingstroepen komen steeds dichterbij en zijn nog slechts vijftien 

kilometer van het kamp verwijderd. Het Duitse moreel en de discipline zakken als een 

pudding in elkaar en de bewakers zijn zich bewust van het feit, dat binnenkort de rollen 

omgedraaid zullen zijn. 

2 mei: Om 15.00 uur geven Duitse officieren zich over aan enkele Amerikanen van de 

voorhoede. Het kamp wordt om 18.25 uur in de avond feitelijk bevrijd, als tanks van de 13th 

US Armored Division arriveren en de 205 resterende Duitsers zich gemakkelijk laten 

overmeesteren.  

      Ze rusten uit in een aluminiumfabriek 

               Het kamp in opbouw in de bossen van Weilhart     Haarknippen voor een halve reep chocolade 

       Een heuse wigwam in het kamp! 
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Het voedsel stroomt vervolgens in overvloed binnen, dat de lege magen aanvankelijk niet 

kunnen verdragen met veel zieken tot gevolg. Het kamp is een gekkenhuis geworden met 

overal paarden, varkens, koeien en kippen. Er rijden zelfs auto’s, bussen en fietsers rond en 

velen zijn uitgedost in de meest vreemde kledij. Eén groot feest! 

Uit een interview met Robert Folk: “Eindelijk waren we bevrijd door een Amerikaanse 

legereenheid. Op het moment van de bevrijding was mijn gewicht slechts 44 kilo en ik was 

erg zwak. Ik werd in een fabriek met dekens gelegd en kreeg te eten in een eetzaal. Er waren 

kratten vol met eieren, Canadese roomboter, gefrituurde eieren en roereieren met toast en 

sinaasappelsap. We werden allemaal ziek van het teveel en te gulzig eten.” 

6 mei: Andere eenheden van de 13th Armored volgen kort daarna en organiseren de evacuatie 

van de krijgsgevangenen. Met behulp van C-47 Dakota’s worden ze vanaf het nabijgelegen 

Beierse vliegveld Pocking naar de ‘sigaretkampen’ in Frankrijk gevlogen. Hoog tijd, want de 

omstandigheden zijn er in het kamp na de bevrijding niet beter op geworden. De Amerikaanse 

kampleiding staat namelijk oogluikend toe, dat er wraak wordt genomen op Duitse bewakers. 

Een aantal van hen wordt in de nabijheid zonder pardon geëxecuteerd. 
 

 

        Eerste bladzijde uit Robert Folk’s mars-dagboek      Irving Mills: Vezel om op te knabbelen tijdens zijn mars 

          Fragment uit mars-dagboek van Irving Mills 

Losse aantekeningen van Irving Mills m.b.t. 
gepasseerde plaatsen tijdens zijn mars  

      Zelfgefabriceerde kamp-sigaret door Irving Mills  
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                                      Eindelijk vrij! Aantekeningen m.b.t. plaatsnamen, gemaakt door 
Irving Mills tijdens zijn mars 
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7.   Herstel in de ‘sigaret-kampen’  
Naarmate Europa steeds meer bevrijd wordt van het Duitse juk, komt een grote 

repatrieëringsstroom op gang, die de honderdduizenden Amerikaanse soldaten weer naar 

huis moet brengen. De ex-krijgsgevangenen zullen moeten aansterken en worden voorbereid 

op een ’normaal’ leven. Velen van hen zijn ondervoed en kunnen nog moeilijk met hun 

trauma’s omgaan. 

 

7.1. De poort naar de vrijheid 
 

Na hun bevrijding worden onze zes bemanningsleden uit 

Duitsland gevlogen en met C-47 Dakota’s naar de 

omvangrijke - maar nu lege - depots gebracht aan de Franse 

Kanaalkust. Deze depots hebben na de verovering van Le 

Havre op 12 september 1944 tot oktober 1945 gediend als 

aan- en afvoerlocatie voor Amerikaanse troepen, die naar de 

Europese fronten stromen of weer terugkeren. Nu de oorlog 

ten einde loopt, zijn deze depots ook ingericht als 

opvangkamp voor ex-krijgsgevangenen. De kampen liggen in 

de driehoek Le Havre-Dieppe-Rouen en worden ook wel de 

‘sigaret kampen’ genoemd, naar de sigarettenmerken, die aan 

een dergelijk kamp zijn gegeven, zoals: Lucky Strike, Philip 

Morris, Pall Mall en Chesterfield. Er zijn acht kleine en grote 

kampen, die in totaal een capaciteit hebben van 180.000 

manschappen. Ze vormen de verplichte centrale locatie voor de 

instroom van elke - te repatriëren - US militair en bevrijde krijgsgevangene. Ze worden ook 

gebruikt als opvangstation voor soldaten op verlof (Parijs is vlakbij). Deze centrale opvang 

wordt beheerd door de Amerikaanse Medical Services. De laatste soldaten worden er in 

december 1945 gerepatrieerd. Er zijn dan ongeveer drie miljoen soldaten door deze kampen 

gestroomd. 
 

7.2. Kamp ‘Lucky Strike’ 
 

De sergeanten Mills, Folk en Wright 

brengen hun herstelperiode door in kamp 

‘Lucky Strike’, ook bekend als Recovered 

Allied Military Personnel (RAMP) Camp 1. 

Dit is het hoofdkamp, ingericht om het 

grootste deel van de repatriëring van de 

Amerikanen te verzorgen. Hier zijn 

100.000 manschappen, staf en 

ondersteunende diensten tijdelijk 

gehuisvest in een groot aantal barakken en 

11.600 tenten, met elk vijf personen. Van 

de 94.000 Amerikaanse krijgsgevangenen, 

in handen van de Duitsers, worden er 

73.000 gerepatrieerd via ‘Lucky Strike’. Het kamp is gelegen bij de 

plaatsjes Saint-Sylvain en Janville en het kampterrein omvat 600 ha. Deze 

locatie is gekozen wegens de nabijheid van een vliegveld, nog aangelegd 

door de Duitsers. Ook de nabijheid van een zeehaven en de beschikbaarheid 

 Per Dakota naar de sigaret-kampen 
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van voldoende land hebben een rol gespeeld bij de keuze. Het kamp lijkt waarachtig op een 

Amerikaanse stad met hospitalen, tandartsen, kerken, bioscopen, bars, post- en 

politiekantoren, kappers, cadeauwinkels en supermarkten. Er worden ook concerten en shows 

georganiseerd met beroemdheden als Bob Hope en Mickey Rooney. In de omgeving van het 

kamp bevinden zich - zoals we wel meer zien - prostituees en een gemakkelijke toegang tot de 

zwarte markt. 

 

Hier krijgen onze helden een officieel 

schriftelijk welkom en genieten enkele 

weken rust. Ze sterken aan, ontvangen - 

indien nodig - psychologische bijstand en 

worden voorzien van nieuwe kleren en 

toiletartikelen. Daarnaast moet een aantal 

administratieve procedures worden 

doorlopen. De screening door de 

Inlichtingendienst is er een van. Deze 

screening bestaat uit interviews met het 

doel na te gaan of er zich Nazi spionnen of 

sympathisanten bevinden onder de ex-

gevangenen. Andere standaardprocedures 

bestaan uit het completeren van de 

persoonsregistratie en het dienstverloop. 

Ook het verschaffen van een voorschot op 

de soldij - totdat de uiteindelijke betaling 

kan worden geregeld - behoort tot de 

procedure. Tenslotte dient een aantal 

formulieren te worden ingevuld over 

eventuele Duitse gruweldaden tijdens gevangenschap. Dit in verband met de latere 

aanklachten tegen oorlogsmisdadigers. Zijn alle formaliteiten eenmaal afgehandeld, dan 

bestaat er voor de ex-

krijgsgevangenen geen 

specifieke kamproutine 

meer en is het wachten 

op verscheping naar 

huis. 

 

 

 

          Welkomsbrief van de commandant van Kamp Lucky Strike 

  Het enorme tentenkamp van Lucky Strike 
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Hen wordt beloofd, dat ze met de hoogste prioriteit terug zullen keren naar huis, ná de 

invaliden, zieken en gewonden. Ze krijgen een tiendaagse pas voor een bezoek aan Parijs of 

Engeland. 

Het is de grootste uitdaging voor de bemanningsleden om niet te veel te eten. Maar de 

verleiding is groot. Er is een grote variëteit aan voedsel en drank verkrijgbaar in en buiten het 

kamp. Al dat lekkers is nog moeilijk te verteren, na achttien maanden hongerlijden met 

calorie- en vitaminearm eten en alcoholvrij drinken. De recuperatie duurt dan ook zeker 

enkele weken. 

 

Lt. Kuehn vermeld in zijn novelle, dat hij ook in dit kamp terechtkomt. Het is niet bekend 

waar de overige twee officieren herstellen, voordat ze naar huis repatriëren. Het is 

waarschijnlijk, dat ook zij een tijd in kamp Lucky Strike hebben vertoefd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telegram met 
aankondiging van 
bevrijding van Irving Mills 

Robert Folk belt naar zijn familie  i.v.m. zijn spoedige 
thuiskomst 

Krantenknipsel over bevrijding 
van Bob Partridge 
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8. ‘Get on with your life’  
 

Na bijna vier jaar van huis te zijn geweest, is dan eindelijk het moment aangebroken om 

definitief terug te keren naar familie en vrienden. Nog niet helemaal aangesterkt, voegen onze 

bemanningsleden zich in de grote stroom militairen, die elke dag terugkeert naar eigen huis 

en haard. Thuis moeten ze zich weer helemaal instellen op een normaal en regulier leven en 

proberen de draad van vóór de oorlog weer op te pakken. Dit blijkt niet altijd even 

gemakkelijk te zijn. Hoewel fysiek bevrijd, leeft de geest nog in het recente verleden. Het 

langdurig verblijf in militaire dienst en de gevangenschap heeft het denken vervormd tot de 

basale functies van vechten, doden en overleven. Ook de reflecties en het taalgebruik zijn 

afgestemd op een militaire situatie, waarin orders van bovenaf de leidraad zijn voor het 

menselijk handelen. De weg terug naar het leven genieten, liefhebben en zelfontplooiing zal 

veel tijd en zorgzame aandacht vergen. 

 

8.1. Van krijger tot burger 
Nu de bemanningsleden enigszins zijn hersteld, begint de lange tocht naar huis. Nog heel wat 

zeemijlen moeten worden overbrugd en wederom de nodige procedures worden afgewerkt. In 

augustus 1945 worden ze uit de militaire dienst ontslagen en zijn ze eindelijk weer burger.  

 

Stap voor stap huiswaarts 

De meeste militairen van kamp ‘Lucky Strike’ worden met ‘Liberty’-, hospitaal- of 

passagiersschepen naar huis gebracht. Die vertrekken vanuit Le Havre, dan nog een van de 

weinige functionerende havens aan de westerse kust van Europa, die grote schepen kunnen 

herbergen. Er vertrekken van hieruit dagelijks rond de 6.000 militairen terug naar de VS. De 

meesten komen in de haven van New York aan, na een vaart van twaalf dagen in konvooi. 

Zodra onze bemanningsleden voet zetten op Amerikaanse bodem worden zij eerst in een 

nabijgelegen opvangkamp - zoals Camp Kilmer of Fort Dix - gedurende enkele dagen 

geïnterviewd en medisch gekeurd. Ook wordt hun formele militaire registratie bijgewerkt, 

voordat ze eindelijk het laatste stuk naar huis mogen afleggen.  

Sgt. Folk stuurt op 27 mei 1945 een telegram naar huis, waarin hij meldt, dat hij in Fort 

Sheridan, Illinois terecht is gekomen en binnenkort met twee maanden verlof naar huis zal 

komen      

 

 

 

 

  Een orkest speelt een afscheidsmelodie bij het inschepen      Vertrek van Liberty schepen uit de haven van Le Havre 
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De moeizame weg naar huis van Charles Kuehn 

De bevrijding betekent niet, dat de bemanningsleden weer snel thuis zijn. Al met al neemt de 

repatriëring vanaf de respectievelijke Duitse kampen tot feitelijke thuiskomst nog een hele 

poos in beslag.  

De novelle ‘Kriegie’ van Charles Kuehn laat zien hoe lang zijn weg naar huis nog is, eer hij 

zijn geliefden weer kan omhelzen:  

29 april 1945: Bevrijding van kamp Moosburg. 

8 mei: Transport per truck van Moosburg naar de voormalige Duitse luchthaven Straubing, 

ten zuidoosten van Regensburg. Vertrek met C-47 transporttoestel naar het vliegveld bij Le 

Havre via een vlucht boven Parijs op slechts 600 meter hoogte. Dit is de dag, dat de Duitsers 

zich overgeven aan de westerse geallieerden. Wij zien vanuit het vliegtuig de mensenmassa’s 

op de Parijse boulevards. Vandaar gaat het naar het immense kamp ‘Lucky Strike’. Deze plek 

wordt een dieptepunt voor mij. Het eten is er weliswaar goed, maar nagenoeg alles wat ik eet, 

maakt me ziek. Als de diarree niet wil stoppen, sleep ik me naar de ziekenzaal voor alweer 

een dosis pijnstillers en bismut. 

Eind mei: Wij worden overgebracht naar de haven van Le Havre voor de overtocht naar New 

York met het vroegere cruiseschip SS ‘Lejeune’. 

Het eten gaat me inmiddels stukken beter af, 

waardoor ik goed kan aansterken. De vaart duurt 

twaalf dagen lang, omdat er in konvooiformatie 

gevaren wordt. 

Na het aanmeren in Stapleton, Staten Island, 

verblijf ik enkele dagen in kamp Kilmer en 

vervolgens Fort Dix, NY voor debriefings. Ik krijg 

zestig dagen revalidatieverlof, dat later met zes 

dagen wordt verlengd. Ik moet me weer op 5 

augustus melden op de Army Air Force 

Redistribution Station in Atlantic City. Daar krijg ik eindelijk eervol ontslag uit dienst. 

6 juni: Een jaar na D-Day ben ik weer thuis. Hiermee komt een einde aan mijn verblijf in 

Europa, dat begon eind juli 1943 met de vlucht van Goose Airfield op Newfoundland naar 

Prestwick in Schotland. 
 

Soldaten van de luchtmacht passeren het 
vrijheidsbeeld, hét symbool van de 
waarden waarvoor ze gevochten hebben  

                  In de  haven van New York: Welkom thuis  

Debriefing locatie van Charles Kuehn: kamp Kilmer  
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Ontslag en aanpassing  

Ook de andere bemanningsleden moeten zich na een verlof van twee maanden weer melden 

op een Air Force Station, waar ze vervolgens eervol ontslag uit dienst krijgen. Zo moet Sgt. 

Irving Mills net als Lt. Charles Kuehn zich melden in het redistribution camp in Atlantic City. 

Ze ontvangen daar een officieel ontslagcertificaat met een zogenaamd ‘Separation 

Qualification Record’, een soort werkgeversverklaring m.b.t. de ontwikkelde ervaring en 

kwalificaties. Dit certificaat kan gebruikt worden bij toekomstige sollicitaties. 

 

 

De thuiskomst is voor de meeste bemanningsleden weer wennen aan een regulier bestaan. Dit 

blijkt vaak een moeilijk en pijnlijk proces te zijn. Zo beschrijft Charles Kuehn op indringende 

wijze in zijn novelle ‘Kriegies’, dat zijn verlof van twee maanden geen onverdeeld succes is. 

Documenten van Robert Folk. Kloksgewijs: telegram vanuit Fort Sheridan met aankondiging van zijn thuiskomst, 
eervol ontslag uit dienst, kwalificatieoverzicht en persoonlijke gegevens, o.a. verkregen medailles 
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Uit zijn novelle: 

“Ik ben een relatieve ‘vreemdeling’ in eigen huis geworden. De familie en ik hebben een heel 

andere perceptie van de oorlogsjaren. Er bestaat totaal geen gemeenschappelijk gevoel. De 

familie heeft het vooral over de tekorten, rantsoenen en de zwarte markt. Dit alles konden ze 

verdragen, omdat het voor een goed doel was en ze wisten, dat het van voorbijgaande aard 

was. Bovendien waren familie en vrienden altijd in de buurt. Ik daarentegen heb de ellende 

van het neerhalen van mijn vliegtuig en krijgsgevangenschap meegemaakt, niet wetende 

hoelang die ellende zou duren. Ik heb de druk van de vijand gevoeld en ben geconfronteerd 

met dood en ziektes. Mijn eigen beleving werd thuis nauwelijks opgepakt.”  

 

De last van het verleden 

De Regering stimuleert de militairen na thuiskomst hun leven zo snel mogelijk weer op te 

pakken en de oorlog te vergeten. Mede daardoor ontstaat een sfeer van ‘niet meer terugkijken’ 

en ‘er niet meer over praten’. Er wordt een wet aangenomen - de zogenaamde GI-Bill - die 

teruggekeerde militairen de mogelijkheid biedt een studie te volgen als basis voor een nieuwe 

carrière. 

Uit gesprekken met nabestaanden komt duidelijk naar voren, dat de overlevende 

bemanningsleden nogal verschillend omgaan met hun verleden en trauma’s. 

Enkelen spreken thuis nauwelijks of niet over de oorlog. Zo blijven hun families onkundig 

over de oorlogservaringen van hun geliefden, laat staan van de details daarvan. Alleen bij 

samenkomsten met lotgenoten worden herinneringen opgehaald. 

Zo is Robert Folk pas 40 jaar later in staat om een reünie met medegevangenen van Stalag 

17B bij te wonen. Hij laat zich pas op latere leeftijd interviewen door zijn kleinzoon en sterft 

twee maanden later. 

Charles Kuehn schrijft weliswaar een novelle over zijn belevenissen, maar pas 

twintig jaar na de oorlog en alleen bestemd voor de eigen familie- en vriendenkring. 

Irving Mills houdt tijdens de geforceerde mars een dagboek bij en vertelt daarover tijdens zijn 

verdere leven, maar zou ook pas veel jaren later mentaal in staat zijn terug te keren naar de 

plek van zijn gevangenkamp bij Krems. 

Uit het kranteninterview met Irving Mills: “Ik was blij om weer thuis te komen naar een 

wereld van ijsco’s, Coca-Cola en mijn echtgenote Joan. De G.I-wet verschafte mij de 

mogelijkheid een studie te volgen en een carrière op te bouwen in de horecasector. Het werd 

tijd te beginnen aan een nieuw leven. Bewust of onbewust, toen de oorlog voorbij was, 

dachten we er niet meer aan. Maar van tijd tot tijd kon ik niet ontsnappen aan mijn 

herinneringen. Op een avond ging ik en mijn vrouw Joan uit in het centrum van New York 

met een ander stel. Met z’n vieren zaten we in de eetwagon van de trein uit Connecticut toen 

we door een tunnel reden en er een hoge fluittoon ontstond, zoals het geluid van een 

neerkomende bom. Mijn oren waren sterk afgestemd op het horen van overvliegende 

vliegtuigen. Ik hoorde het hoge geluid en dook onder de tafel. Pas veel later was ik bereid om 

- samen met vijftig landgenoten - terug te gaan naar het land, waar ik een tijd als gevangene 

had doorgebracht”.  

Adrien Wright daarentegen deelt zijn ervaringen volop met zijn zoon tijdens zijn 

werkzame leven. Door de verhalen keer op keer te vertellen, krijgt zijn zoon een goede indruk  

van wat hij allemaal heeft doorstaan. 

 

Blijkbaar is de wens om je te verzoenen met het verleden en je verhaal te vertellen aan het 

nageslacht uiteindelijk groot genoeg geworden. Gelukkig maar, anders was deze kroniek nooit 

een document met zoveel persoonlijke verhalen geworden.  
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8.2. Een natie eert haar helden 
 

Zoals bij de Duitsers, kent het Amerikaanse leger een groot aantal onderscheidingen om de 

soldaten voor hun inzet en moed in de tweede wereldoorlog te eren.  

De ‘Medal of Honor’, de ‘Distinguished Service Cross’ en de ‘Silver Star’ zijn de drie 

hoogste en meest prestigieuse Amerikaanse persoonlijke onderscheidingen. Zij worden 

verleend voor uitzonderlijke en opvallende moed in het zicht van de gewapende vijand. Geen 

van onze bemanningsleden heeft echter zo’n medaille ontvangen. 

Alle militairen krijgen na de oorlog als erkenning een algemene ‘WO2 Victory’ en een 

zogenaamde ‘EAME’ medaille voor militaire dienst in Europa, Afrika of het Midden-Oosten. 

De ‘WO2 Victory’ medaille wordt echter pas door het Congress ingesteld twee maanden na 

de overgave van Duitsland. Tegen die tijd zijn reeds veel soldaten uit dienst ontslagen, zoals 

ook onze bemanning. Zij zouden nooit een exemplaar ontvangen.  

Voor elke zes maanden verblijf in een overzeese gevechtszone mag een militair een gouden 

sierstreep op de mouw dragen. Dienstplichtigen krijgen bovendien een streep op de mouw 

voor drie jaar diensttijd. Er is echter aan het eind van de oorlog een grote achterstand in de 

toekenning van deze onderscheiding en de meeste mannen hebben de dienst al lang verlaten, 

voordat ze de streep ontvangen. 

Krijgsgevangenen ontvangen een speciale krijgsgevangenen (POW) medaille na terugkeer in 

de V.S. De meeste ex-gevangenen voelen echter geen behoefte deze medaille aan te vragen. 

Zoals eerder vermeld, krijgen bemanningsleden van bommenwerpers na succesvolle 

voltooiing van hun opleidingsprogramma een functie-specifieke ‘wing’ opgespeld. 

Voor vijf gevlogen operationele missies boven Europa of voor het neerhalen van een 

vijandelijk toestel of extra betoonde moed tijdens de missie ontvangen zij een ‘Army Air 

Medal’. Voor elke volgende vijf missies wordt de medaille gesierd met een bronzen 

eikenblad. Bij het behalen van vijf bronzen eikenbladen wordt als vervanging een zilveren 

eikenblad opgespeld. 

De bemanningsleden komen ook in aanmerking voor een ‘Distinguished Flying Cross’ (DFC) 

als erkenning voor uitzonderlijke heldenmoed of prestaties tijdens een gevechtsmissie. Mij is 

alleen bekend, dat Joe Columbus zo’n onderscheiding heeft ontvangen.  

 

 

 

Air Medal (l), Purple Heart (r) en 
Wing (m) van Don Richardson 

Krijgsgevangenenmedaille 
van Charles Kuehn 

Medailles van Joe Columbus. Links de 
DFC medaille 
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Uitreiking van Robert Folk’s Air Medal aan zijn vader 

Dit zijn de woorden, die uitgesproken zijn tijdens de ceremonie ter uitreiking van de ‘Air Medal’ van 

Robert Folk. Deze ceremonie vindt plaats op de Air Force basis Selfridge nabij Detroit op 14 februari 

1944 en wordt bijgewoond door zijn ouders en echtgenote. Robert is op dit moment nog vermist. 

Robert’s vader krijgt dan ook de medaille namens hem opgespeld. 

 

“By direction of the President, and pursuant to 

General Orders No. 160, Headquarters, Eighth 

Bomber Command on Sept 29, 1943, Technical 

Sergeant (then Sergeant) Robert D Folk, 36181410, 

Air Corps, United States Army, is awarded the Air 

Medal for exceptionally meritorious achievement, 

while participating in five separate bomber combat 

missions over enemy occupies Continental 

Europe. The courage, coolness and skill displayed by 

this enlisted man upon these occasions reflect great 

credit upon himself and the Armed Forces of the 

United States. Sergeant Folk having been reported as 

missing in action, presentation of the Air Medal is 

made to his father, Mr. Lewis H Folk, Homer, 

Michigan”. 

 

 

 

 

 

Voor eervol en betrouwbaar gedrag tijdens de diensttijd wordt een speciale 

‘Good Conduct Medal’ verleend. Toekenning vindt plaats als de gehele 

diensttijd is voltooid met grote discipline, zonder enige strafmaatregelen of 

gerechtelijke procedures. Voor zover ik weet hebben Robert Folk en Irving 

Mills zo’n medaille ontvangen. 

 

 

    Robert’s vader ontvangt de Air Medal voor zijn zoon 

Air Medal uitreiking aan de moeder van Bob 
Partridge. Rechts: de officiële uitnodiging  

Keith Cole’s Air Medal wordt postuum 
uitgereikt aan zijn moeder 
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Alle leden van Cole’s bemanning ontvangen een ‘Purple Heart’, die door de president van de 

VS wordt toegekend bij verwonding of sneuvelen. In het laatste geval wordt deze medaille 

postuum uitgereikt aan de naaste familie.  

Na de oorlog heeft elk van ons bemanningslid recht op enkele of meerdere van de 

bovengenoemde medailles of eretekens, maar vraagt die niet altijd aan. Sommige familieleden 

van gesneuvelden weten vaak niet op welke onderscheidingen hun geliefden recht hadden en 

hebben er dan ook geen ontvangen. 

 

8.3. Maak iets van je leven  
De cirkel van dit verhaal zou niet helemaal rond zijn, zonder te vermelden, hoe het de 

bemanningsleden na de oorlog is vergaan. De draad wordt weer opgepakt en eenieder volgt 

zijn eigen carrière. 

 

Bob Folk 

Bob werkt met zijn vader als Standard Oil 

agent en samen leveren zij brandstof en 

smeermiddelen aan huizen en boerderijen. Hij 

neemt de zaak over van zijn vader wat nu 

bekend is als Folk Oil Company en breidt die 

verder uit. Zijn zoon Richard komt in 1973 

ook in het bedrijf. Bob gaat in 1986 met 

pensioen. 

Hij blijft vrij actief in zijn woonplaats Homer, 

Michigan. Samen met zijn echtgenote Doris 

voedt hij twee kinderen op en krijgt vijf kleinkinderen. Na 

zijn pensionering wonen zij beurtelings in hun huis in 

Homer en in Florida. Tijdens zijn verblijf in Florida 

bezoekt hij in 1975 de reünie van de 306e BG Historical 

Association in Clearwater. Tien jaar later neemt hij deel 

aan een bijeenkomst van zijn Stalag 17B 

krijgsgevangenengroep in Miami.  

Tijdens zijn pensioen ontwikkelt hij een passie voor 

houtbewerking. Hij besteedt veel tijd aan het maken van 

kleine meubels voor familie en vrienden. 

Na de oorlog heeft hij veel last van het posttraumatische 

stresssyndroom, rugproblemen en diabetes. Uiteindelijk 

sterft hij in Homer in 1999 aan nierkanker, 78 jaar. 

 

Adrien Wright  

Adrien heeft drie broers en drie zussen. Alle broers vechten in de oorlog, waarvan drie bij de 

luchtmacht. Dit is vrij uitzonderlijk, omdat normaal gesproken maximaal drie leden uit één 

gezin voor dienst kunnen worden opgeroepen. De rest is vrijgesteld. Alle vier kunnen na de 

oorlog huiswaarts keren. Hij is getrouwd met Mary en heeft één zoon. Adrien richt in 1962, 

samen met zijn zoon, de Wright Bait Company op. Het bedrijf richt zich op de verkoop van 

allerlei soorten aas voor de visserij. In 1976 gaat hij als productiemedewerker werken bij de 

scheepswerf Bath Iron Works, waar hij in 1986 met pensioen gaat. Zijn grote hobby is 

tuinaanleg en tuinieren. Hij onderhoudt een schitterende tuin bij zijn huis op het water. Hij is 

  Robert’s vader, zijn zoon Dick and Robert zelf in de ‘olie’ 

                 Stalag 17B reünie 1985 
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zeer actief en blijft in goede gezondheid, totdat bij hem kanker wordt geconstateerd. Hij 

overlijdt aan prostaatkanker op 75-jarige leeftijd in 1998 in zijn woonplaats Westport Island, 

Maine. 

 

Irving Mills  

Irving gaat Sociologie studeren aan de American University in Washington, DC, dat 

gefinancierd wordt via de GI-Bill. Hij gaat vervolgens werken in een groothandel voor 

restaurants. Op verschillende momenten is hij serviesverkoper, managementadviseur, en 

directeur bij een fastfood hamburgerketen. Daarna wordt hij directeur bij een dochterbedrijf 

van Holiday Inns Hotels en lobbyist in 

Washington, DC, voor de 

serviesproducenten. Later wordt hij 

mede-eigenaar van Beadle of Arizona 

Restaurant Supply House. Hij trouwt met 

Joan en krijgt een dochter. Begin 1947 

richt hij een club op in Washington DC 

voor voormalige krijgsgevangenen, de 

zogenaamde ‘Barb Wire Club’. Deze 

club is onderdeel van de internationale 

stichting van vroegere krijgsgevangenen 

clubs. Hij wordt het eerste lid en de 

eerste voorzitter. De club heeft als doel 

om informatie en ervaringen uit te wisselen onder voormalige krijgsgevangenen en het bieden 

van ondersteuning voor hen, die zichzelf niet kunnen helpen.  

In 2008 eren de stad Sonoma en de Sonoma County Board of Supervisors hem voor zijn 

jarenlange sociale werk.  

Hij houdt nogal wat ziektes over aan zijn oorlogstijd, zoals suikerziekte en hartfalen en hij 

wordt dement. Hij sterft uiteindelijk aan blaaskanker in 2008 in Sonoma, Californië op 88-

jarige leeftijd. 

 

Charles Kuehn  

Charles blijft in dienst van de US Air Force tot 1957, waar hij in de rang van kapitein 

afzwaait. Na zijn trouwen met Catherine gaat hij accountancy studeren aan de Universiteit 

van New York. Nadien wordt hij senior systeemanalist en projectmanager bij RCA Global 

Communications tot aan zijn pensionering in 1984 na vijftien jaar dienst. Samen met zijn 

vrouw voedt hij vijf kinderen op. Als gedreven novellist wordt hij een actief lid van de 

Creative Writers Club in Raleigh, Noord-Carolina. Hij ontvangt diverse 

literatuuronderscheidingen. Hij wordt twee keer lid van bouwfondsen voor de bouw van 

katholieke kerken. Na de oorlog lijdt hij aan darmaandoeningen en posttraumatische 

oorlogsdepressies. Uiteindelijk maakt leukemie op zijn 73-jarige leeftijd een eind aan zijn 

leven in Raleigh in 1994. 

 

Joe Columbus  

Joe blijft in dienst van de US Air Force tot aan zijn pensionering als Luitenant-Kolonel in 

1968. Daarna gaat hij bij een bouwbedrijf werken als opzichter op bouwlocaties. Bij dit 

bedrijf gaat hij in 1988 met pensioen. Gedurende deze jaren begeleidt hij de bouw van diverse 

openbare scholen, kerken en infrastructurele projecten in steden en op het platteland. Hij 

trouwt met Kathryn en krijgt twee zonen, zes kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Hij 

overlijdt in een hospice in Oviedo, Florida in 2009 op 88-jarige leeftijd. 

    ‘Barb Wire Club’ lidmaatschapskaart nummer 1 
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Bob Partridge  

Bob verblijft gedurende zijn gehele 

werkzame leven in de plastics industrie. Hij 

start zijn werk in 1945 aan de Plastic 

Industries Technical Institute in Los Angeles, 

Californië. Hij werkt gedurende 17 jaar bij 

Loma Industries in Fort Worth, Texas als 

plantmanager, hoofd van de onderzoek- en 

ontwikkelingsafdeling en tenslotte als 

productiedirecteur. In 1965 wordt hij 

productiemanager bij Continental Plastics of 

Oklahoma tot aan zijn pensionering in 1985. 

Hij trouwt met Lois en krijgt twee zonen en 

een dochter. Hij overlijdt in 2005 in Conroe, 

Texas, net voor zijn 87e verjaardag. 

 

Overzicht van overlijdensdata en begraafplaatsen van de bemanningsleden:          

Naam  Repatriëring* Overlijden  Begraafplaats 
Lt. Vernon Cole 17-12-1948 14-10-1943 Marion, Grant Memorial Park, Grant County, Indiana 

Lt. Joseph Columbus 3-6-1945 23-9-2009 Calvary Cemetery, St. Petersburg, Florida 

Lt. Charles Kuehn 25-5-1945 27-9-1994 Saint Francis of Assisi Catholic Church Columbarium, 

Raleigh, North Carolina 

Lt. Robert Partridge 5-6-1945 3-11-2005 Henderson, Texas 

Sgt. Robert Folk 21-7-1945 23-10-1999 Fairview Cemetery, Homer, Calhoun Co, Michigan 

Sgt. Irving Mills 8-6-1945 24-10-2008 Ashes scattered off the Golden Gate Bridge in San 

Francisco, California 

Sgt. Don Richardson 26-5-1949 14-10-1943 Penwell-Gabel Cemetery, Topeka Shawnee County, 

Kansas 

Sgt. Robah Shields nvt 14-10-1943 American War Cemetery, Margraten 

Sgt. Adrien Wright 12-7-1945 12-12-1998 Green Lawn Cemetery, Wiscasset, Maine 

Sgt. Frederick Zumpf nvt 14-10-1943 American War Cemetery, Margraten 

* Gebaseerd op data, vermeld in IDPF-archieven of gebaseerd op laatste Rode Kruis verslag.  

 

             Bob Partridge, een gerespecteerd kunststofexpert 

As van Irving Mills is uitgestrooid 
over de San Francisco baai 



120 
 

9.  Het ‘derde front’ 
 

In de meeste verhalen over onze bevrijders ligt de nadruk op de heroïsche daden van de 

soldaten aan de diverse fronten. Slechts zelden tref je een beschrijving aan hoe het toeging 

aan het thuisfront in Amerika. Ook in deze kroniek ligt het accent tot nu toe op de ervaringen 

van de bemanningsleden. Tijd om ook de andere kant van de medaille te laten zien. De 

angsten en onzekerheden van ouders, zussen, verloofden en echtgenotes over de status van 

hun jongens. Wat hield hen bezig tijdens hun afwezigheid? 

 

9.1. Moeilijke tijden  
 

Susan Linton-Folk, de dochter van Robert Folk heeft bijna 

200 brieven en kaarten ter beschikking gesteld van ouders, 

echtgenotes, broers en zussen van de bemanningsleden. Het 

betreft de correspondentie die met haar moeder Doris is 

gevoerd, geschreven in de periode november 1943 tot april 

1945. Ook bevat het pakket de brieven en kaarten van en 

naar haar vader Robert Folk tijdens zijn verblijf in 

Thurleigh en het krijsgevangenkamp Stalag 17B. Bij het 

lezen van de briefwisseling ontstaat een indrukwekkend 

beeld van de onzekerheden, angsten, zorgen of soms 

opluchting van het thuisfront en de krijgsgevangenen. 

Vooral de twijfel, die blijft bestaan bij de moeders en 

echtgenotes van de gesneuvelde bemanningsleden is zeer 

aandoenlijk. De brieven laten zien, hoe ze steun bij elkaar 

vinden.   

De brieven laten ook zien, hoe moeilijk het voor de 

betrokkenen is, om te corresponderen met de moeder of 

echtgenote van een gesneuveld bemanningslid. Ze weten 

niet hoe ze met woorden troost kunnen bieden. Zij krijgen 

daarom veel minder post, dan de families van de 

krijgsgevangenen.  
 

9.2. Hoop en houvast in de brievenbus 
 

De onderlinge correspondentie van de moeders en 

echtgenotes van de bemanningsleden komt pas op 

gang in januari 1944. Dat is drie maanden na de 14e 

oktober. Dan pas weten de meeste familieleden, 

wat er met hun zoon is gebeurd: ‘Killed in Action’ 

of ‘Prisoner of War’. Het duurt ook even, voordat 

alle postadressen van de betrokken families bekend 

zijn. 

Het Amerikaanse Rode Kruis wordt pas één tot drie 

maanden na het neerstorten door de Duitsers op de 

hoogte gebracht van de definitieve status van de 

bemanning. Dat betekent, dat alle bemanningsleden 

minstens één tot drie maanden als ‘Missing in 

Action’(vermist) geregistreerd staan en de familie 
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in deze periode in grote onzekerheid moet leven. Het duurt vervolgens nog maanden, voordat 

ze de beschikking krijgen over het correcte adres van het krijgsgevangenkamp. 

 

In deze tijd is er nog geen sprake van professionele begeleiding en moeten de families zelf het 

slechte nieuws proberen te verwerken. Zij zoeken daarbij troost en steun bij eigen familie, 

vrienden en de kerkgemeenschap. Daarnaast biedt het schrijven van brieven aan 

medelotgenoten veelal een dankbaar platform. Ze proberen met de briefwisseling dan ook 

wanhopig meer informatie te krijgen over hun zoon of echtgenoot en over de andere 

bemanningsleden.  

 

In hun honger naar antwoorden, proberen ze wanhopig informatie te krijgen bij een aantal 

collega luchtmachtmilitairen, die teruggekeerd zijn. De hoop om in contact te komen met deze 

mannen loopt als een rode draad door de correspondentie. Zij geven helaas slechts 

sporadische en vaak geen consistente informatie. Dit soort tegenstrijdige en onvolledige 

berichten wakkeren de verwarring en onzekerheid alleen maar verder aan. 

Ook de gevangenen zelf kunnen of mogen nauwelijks over de feitelijke toestanden in de 

kampen schrijven en melden alleen, dat het goed met ze gaat. Zij willen het thuisfront niet 

onnodig bezorgd maken. De inhoud van de brieven gaat dan ook vooral over kleine 

persoonlijke zaken en het dagelijkse leven. De vragen van het thuisfront blijven daardoor 

onbeantwoord en de families krijgen geen reëel beeld van de lokale situatie. 

Op een enkele briefwisseling na, wordt maar zelden over de voortgang van de oorlog 

geschreven. Dat zou pas gebeuren na de invasie in Normandië in juni 1944. 

Opvallend is, dat de Duitsers vrij neutraal worden beschreven in de onderlinge briefwisseling 

tussen de families in de VS. Slechts een enkele keer valt er “die verrekte Nazi’s” te lezen. 

 

9.3. De postbode neemt de tijd 
 

De brieven van thuis worden naar de krijgsgevangenen verstuurd als zogenaamd V(victory)-

mail. De post wordt verstuurd via het postsysteem van het leger. Hierbij worden de brieven 

gecensureerd en wordt van elke brief een fotokopie gemaakt. Deze fotokopie wordt later weer 

afgedrukt op papier.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het algemeen duurt het vier tot vijf maanden na de crash, voordat de eerste post van de 

gevangenen thuis aankomt. Ook daarna is de post onregelmatig en meestal acht tot tien weken 

te laat. De post en de pakketten van thuis naar de kampen zijn eveneens lang onderweg of 

komen in het geheel niet aan. Zo kan de post aanvankelijk niet rechtstreeks naar Stalag 17B 

worden gestuurd, waar onder anderen Robert Folk gevangen zit, maar moet dat via Stalag 

Luft 3 lopen. Dit zorgt voor extra verwarring en vertraging. Veel brieven van zijn familie 

komen ongeopend retour, hetgeen de verwarring en onzekerheid alleen maar groter maakt.  
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Ook de maandelijkse voedselpakketten vinden niet altijd hun weg naar de rechtmatige 

ontvanger.  

Het is wel opvallend, dat de post van officieren veel eerder en sneller bezorgd wordt, dan die 

van niet-officieren. Zij genieten blijkbaar een bijzonder privilege, zoals in elke oorlog!  

In de tweede helft van 1944 vinden diverse grote slagen plaats op het Europese continent, 

zoals de Landing in Normandië, de slag om Arnhem en om de Ardennen. Ook in het oosten 

rukt her Rode Leger snel op. In de periode van zo’n slag komt er nauwelijks post door. 

 

9.4. Big brother is watching you 
 

In sommige brieven wordt gewag gemaakt van de Amerikaanse censuur en wordt naar wegen 

gezocht, om deze te omzeilen. De brieven worden gecontroleerd op gevoelige informatie, wat 

dat ook moge zijn. Dit is zeker het geval bij de brieven, die naar de krijgsgevangenen worden 

gestuurd. Omgekeerd, controleren de Duitsers de brieven, die de krijgsgevangenen naar huis 

sturen en markeren ze met een stempel ‘geprüft’. 

Het is interessant te lezen, dat er - ondanks de 

controle - door het thuisfront in de USA toch over 

beperkingen wordt geschreven, zoals gebrek aan 

benzine, hout of kolen, bonnen voor schoeisel en 

het grote gebrek aan mannen. 

Uit de brieven blijkt verder, dat er vooral behoefte 

bestaat aan voedsel en warme (onder)kleding, die 

de familie eens per maand in een pakket mag 

opsturen. De families ontvangen van het Rode 

Kruis wel strikte instructies over wat wel en niet 

verzonden mag worden. Sigaretten, die meegestuurd worden, zijn voor een belangrijk deel 

gesponsord door de fabrikanten. De familie hoeft slechts $1.35 te betalen voor de drie sloffen, 

die maandelijks ter beschikking worden gesteld. 

 

9.5. Hitler in New York? 
 

Hoewel de feitelijke oorlogshandelingen ver van de Verenigde Staten 

plaatsvinden, bestaat er grote vrees, dat de oorlog ook naar het 

Amerikaanse vasteland zal komen. In enkele brieven uit 1944 wordt gewag 

gemaakt van ‘vliegende bommen’, die in staat zouden zijn om New York 

compleet te verwoesten. De schrijver heeft het hier over de V-2 ballistische 

raket, die in Europa al dood en verderf heeft gezaaid, zoals in Antwerpen 

en Londen. Daarnaast bestaat er angst voor de Duitse U-boten, die af en toe 

voor de Amerikaanse oostkust worden gesignaleerd. 

 

9.6. Gemeenschap van bloedverwanten 
 

Tijdens de gevangenschap van de mannen worden zogenaamde ‘Next of Kin of War Prisoners 

Clubs’ opgericht. Dit zijn serviceclubs van vrijwilligers, die familieleden van gevangen 

soldaten bijstaan en zoveel mogelijk informatie proberen te vergaren over hun toestand. (‘next 

of kin’ betekent bloedverwant).  

Kathleen Nearey - de nicht van Lt. Charles Kuehn - richt ook zo'n club op. Dit feit wordt 

uitvoerig beschreven in de ‘New York World Telegram’ van 3 februari 1944.  

   Een postkaart, gecontroleerd door de Duitsers 
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9.7. ‘Girl power’ 
 

‘Rosie the Riveter’ (‘Rosie met de klinknagel’) wordt een bekend propaganda figuur, die 

veelvuldig op posters en foto’s wordt afgebeeld. Zij wordt het boegbeeld voor de vele 

vrouwen, die de plaats innemen van de mannen bij het produceren van oorlogsmaterieel. 

Robert Folk komt deze 

vrouwen tegen, als hij zijn 

opleiding tot engineer volgt 

bij de Boeing fabrieken in 

Seattle, Washington. Dorothy 

Armstrong - de verloofde van 

Lt. Keith Cole - werkt een 

tijd in een 

gereedschappenfabriek.  

Vrouwen worden daarnaast 

veel ingezet voor het werven 

van financiële middelen. Zo 

helpt Irving Mills' echtgenote 

Joan mee om 

oorlogsobligaties te 

verkopen. 

Als veel hoogopgeleide vrouwen na de oorlog ontslagen worden, leidt dat tot frustraties. Ze 

moeten hun verworven rechten opgeven en zich weer op huis en gezin richten. De inzet van 

de ‘Rosies’ leidt uiteindelijk wel tot een betere positie van vrouwen in de VS en later ook in 

andere landen van de Westerse wereld. 
 

9.8. Terug naar ‘normaal’  
 

Het zijn vooral de dames - de moeders, echtgenotes, vriendinnen en zussen - die met elkaar 

corresponderen. Het is voor hen vaak moeilijk met hun eigen partner te praten, zeker in geval 

van een verloren leven. Vaders of broers verwerken dit verlies blijkbaar op hun eigen wijze. 

 

In de brieven wordt vaak gesproken over het organiseren van een reünie met alle 

bemanningsleden en hun families, als de jongens eenmaal thuis zijn gekomen. Zo'n reünie 

heeft echter nooit plaatsgevonden. De teruggekeerde soldaten wordt verteld het eigen 

    Krantenartikel over de oprichting van de ‘Next of Kin of War Prisoners Club’ door Kathleen Nearey 

                        Een poster van Rosie the Riveter en twee echte Rosies 
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dagelijkse leven weer snel op te pakken en de ervaringen zo snel mogelijk te vergeten. Dit is 

zeker het geval bij de teruggekeerde krijgsgevangenen. Hun primaire plicht tijdens de 

gevangenschap was om te ontsnappen en weer deel te nemen aan de gevechten. Het is echter 

maar weinigen daadwerkelijk gelukt. Dit draagt bij velen bij tot een schuldcomplex, dat wordt 

verdrongen. Er wordt daardoor maar weinig gesproken over hun intense ervaringen. Zo kan 

Robert Folk zich pas van dit schuldcomplex losmaken, nadat hij na 40 jaar voor het eerst een 

ontmoeting heeft met mede krijgsgevangenen van Stalag 17B tijdens een reünie in Miami in 

1976. 

Dit zou kunnen verklaren, dat de onderlinge en eens zo intensieve correspondentie tijdens de 

oorlog uiteindelijk vervaagt als iedereen weer thuis is. De Amerikaanse 306e BG Historical 

Association en de Second Schweinfurt Memorial Association proberen tot op de dag van 

vandaag nabestaanden op te sporen en bij elkaar te brengen. Hiertoe wordt elk jaar ergens in 

de VS een reünie georganiseerd. 
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10. De kater na Schweinfurt 
 

De bemanning van lt. Cole heeft niet deelgenomen aan het feitelijk bombardement op de 

kogellagerfabrieken in Schweinfurt op 14 oktober 1943. Hun toestel wordt immers al 400 km 

vóór het doel neergeschoten. Toch is het van belang te kijken naar de resultaten van missie 

115 van de 8ste US Air Force, om te kunnen beoordelen of alle offers wel de moeite waard zijn 

geweest. Het opperbevel zelf heeft een analyse gemaakt van de resultaten van de 

bombardementen tot en met 14 oktober 1943. Hun conclusie is, dat de 8ste US Air Force te 

veel verliezen lijdt en dat dit niet langer zo kan doorgaan. Ik laat het oordeel verder aan de 

lezer. 

 

10.1. Verschillende waarheden 
De pers legt nogal verschillende accenten bij hun berichtgeving over de raid op Schweinfurt 

van 14 oktober, afhankelijk van welk kamp de mededelingen doet. De geallieerde pers legt de 

nadruk vooral op de aangerichte schade aan de Duitse kogellagerproductie. De Duits 

georiënteerde kranten benadrukken vooral de geallieerde verliezen.  

 

Kranten, die zich baseren op geallieerde bronnen, schrijven over zestig neergeschoten 

bommenwerpers met 590 verliezen aan manschappen. Ze melden het neerhalen van meer dan 

104 Duitse jagers. Daarnaast wordt bericht, dat bijna de helft van de Duitse productie van 

kogellagers is vernietigd.  

De Duitse kranten en die uit de bezette gebieden baseren zich op het officiële ‘Deutsches 

Nachrichtenbüro’ (DNB). Zij berichten, dat er meer dan 123 Amerikaanse toestellen zijn 

neergeschoten met een verlies van 1200 bemanningsleden. Er zouden slechts zeventien Duitse 

jagers zijn neergehaald. Zij schrijven niets over de mate van beschadiging van de fabrieken in 

Schweinfurt. Zij accentueren wel het ‘terreur’ gehalte van deze missie, verwijzend naar de 

vele burgerdoden.  

 

Amerikaanse kranten: ‘Yank 
luchtmacht gooit Duitse fabriek 
plat’ en ‘US-vliegers halen 104 
Nazi-jagers neer’.               

Duitse kranten: ‘Amerikaanse 
verliezen aan bommenwerpers 
hoger dan de productie’ en 
‘Roosevelt erkent, dat de USA-
luchtmacht niet elke dag zoveel 
vliegtuigen kan verliezen’ 
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10.2. De ‘Mighty Eighth’ op haar knieën?  
Het aantal verliezen aan manschappen en vliegtuigen op de rampzalige 14e oktober is 

dramatisch groot. Deze verliezen moeten bij de hoge verliezen van eerdere missies worden 

opgeteld. Daardoor is de rekening opgelopen tot een onacceptabel en kritisch niveau.  
 

De verliezen van de 8ste Air Force op 14 oktober 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verliezen per fase van de vlucht 

Date Mission  Target Dispatched Abort 
Crossed 

Channel 

Lost to 

target 
Bombed 

Lost back 

home 

Crashed in 

UK,Channel 

Total 

Lost 

Cat 

E* 
Damaged 

14-Oct-43 115 Schweinfurt    291 B-17’s 37 254 32 222  28 3 63 17 128 

14-Oct-43 115 Diversion to Emden      60 B-24’s 31 0 0 0   0 0 0 

 Total       351 68 254 32 222 28 3 63 17 128 

*Damaged beyond repair=onherstelbare schade 

Het totaal aan geallieerde verliezen (gesneuvelden, gewonden, vermisten of gevangenen) op 

14 oktober bedraagt 642, meer dan 20% van de ongeveer 2.900 deelnemende manschappen. 

Bijna 25% van de toestellen, die uiteindelijk in staat waren de overkant van het Kanaal te 

bereiken, worden boven het continent neergeschoten. Worden daarbij de crashes in het Kanaal 

en in Engeland en de onherstelbaar beschadigde toestellen meegerekend, dan stijgt het verlies 

zelfs tot boven de 30% of een onthutsend aantal van 80! 

De 306e Bomb Group van Lt. Cole vaardigt achttien B-17’s af voor deze aanval met 180 man. 

Drie toestellen moeten de missie vroegtijdig verlaten en tien worden neergeschoten. Slechts 

vijf zijn in staat - alle licht of zwaar beschadigd - om naar de basis in Engeland terug te keren. 

Van de 306e BG worden 35 bemanningsleden gedood en 65 raken er in gevangenschap. 

Hiermee lijdt de 306e BG deze dag een van de grootste verliezen van de 8ste Air Force. 

 
Samenvatting 8e USAAF-verlieslijst, missie 115 naar Schweinfurt, samengesteld door R. Göttgens 

Reden van verlies Aantal  

Vliegtuigen    

Aantal toestellen, dat aangewezen is voor de missie naar Schweinfurt 377 

Niet gestart wegens ziekte of andere persoonlijk omstandigheid  

(Persoonlijke uitrusting niet compleet of defect, niet of te laat komen opdagen, 

apparatuur niet kunnen bedienen, etc.) 

15 

Niet gestart wegens technische mankement of vliegtuig in onderhoud 11 

Aantal toestellen, dat daadwerkelijk aan de start verschijnt  351 

Voortijdig teruggekeerd naar de basis na opstijgen 66 

- Wegens technische mankementen (mede door slecht weer):      35 

- Wegens niet kunnen vinden van formatie/slecht weer:               28 

- Wegens niet nader gespecificeerde reden:                                   3 

 

Wijziging target bij aanvang missie (B-24’s omgeleid naar Emden) 29 

Aantal toestellen, dat feitelijk op weg gaat naar Schweinfurt 256 

Voortijdig teruggekeerd wegens schade na luchtgevecht op de heenweg 2 

Neergeschoten op de heenweg  32 

Aantal toestellen, dat daadwerkelijk Schweinfurt heeft gebombardeerd 222 

Neergeschoten op de terugweg  28 

Gecrasht in het Kanaal of in Engeland op de terugweg 5 

Aantal toestellen, dat terugkeert op de basis na de missie  189 

Waarvan aantal toestellen onherstelbaar beschadigd 17 

Waarvan aantal toestellen min of meer beschadigd  128 

Aantal toestellen dat (nagenoeg) onbeschadigd terugkeert op de basis  44 
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Zoals bovenstaande tabel laat zien, heeft uiteindelijk slechts 60% van het oorspronkelijk 

aangewezen aantal toestellen Schweinfurt feitelijk gebombardeerd. Hierdoor zijn er wezenlijk 

minder bommen gevallen op de fabrieken, dan nodig werd geacht. Bovendien zijn er daardoor 

tijdens de vlucht substantieel minder mitrailleurs beschikbaar geweest voor de 

zelfverdediging.  

In totaal worden ongeveer 2.800 hoog explosieve bommen en brand- en fosforbommen van 

50, 250 en 500 kilo afgeworpen op de drie kogellager fabrieken. Hiervan zijn 210 bommen op 

de doelen terecht gekomen, slechts 7,5% van het totale aantal.  

De 40.000 zielen tellende stad rouwt de 14e oktober om 276 omgekomen burgers.  

 

Feest bij de Luftwaffe 

De Duitse Luftwaffe slaagt erin om meer dan 300 jagers van allerlei typen in de lucht te 

krijgen met zeer gemotiveerde piloten, die fanatiek hun territorium verdedigen. Dit aantal 

wordt danig onderschat door het geallieerde opperbevel, ondanks eerdere observaties van een 

verkenningseenheid. Slechts 43 vijandige toestellen gaan verloren en 85 worden beschadigd. 

Dit is de meest glorierijke dag voor de Luftwaffe in 1943. 

 

Hoe heeft het zover kunnen komen? 

Eén van de belangrijkste reden voor de hoge Amerikaanse verliezen is gelegen in het feit, dat 

er te weinig bescherming is geboden door de jagers. Deels is dit veroorzaakt omdat veel 

jagers hun aangewezen formaties niet kunnen vinden door het slechte weer. De jagers die er 

uiteindelijk wél in slagen om de formaties te vinden, zijn slechts voorzien van kleine - 285 

liter - afwerpbare brandstoftanks, omdat de vereiste voorraad van 410 liter tanks uitgeput is. 

Hierdoor moeten zij vroegtijdig omkeren naar hun bases. 

 

Generaal Henry A. Arnold - commandant van de Amerikaanse 

luchtmacht - spreekt vier dagen na de aanval het vermoeden uit, 

dat de Duitsers van tevoren zijn ingelicht. Hun verdediging was 

- tegen de verwachting in - zeer goed georganiseerd. Zoals 

eerder beschreven, droeg het uitstekend functionerend 

radioafluister- en radarsysteem ertoe bij, dat de Duitse 

verdediging tijdig kon worden gewaarschuwd. Omdat het zo 

lang duurde om de gewenste formaties te vormen boven 

Engeland had de vijand genoeg tijd om passende maatregelen te 

nemen. Overigens claimt generaal Arnold, dat de hoge verliezen 

op de 14e oktober slechts ‘incidenteel’ waren. Deze uitspraak 

weerspiegelt bepaald niet de feitelijke situatie. Ook in 

voorgaande raids waren de verliezen al uitzonderlijk hoog.  
 

Bovendien heeft het opperbevel - al of niet bewust - het effect van de slechte weerscondities 

zwaar onderschat. De commandanten hebben zich te veel laten leiden door de heldere 

weerscondities boven het continent en daarmee de lokale mist en regen te veel over het hoofd 

gezien. Hierdoor ging het al mis vlak na het opstijgen. 

 

10.3. Pas op de plaats 
Na de zware verliezen van 14 oktober besluit de commandant van de 8ste Air Force om de 

diepe penetratie missies op te schorten en na te gaan hoe de effectiviteit van de 

bombardementen kan worden verbeterd. Pas na ruim twee maanden is de luchtmacht weer 

gereed om de missies te hervatten met een aangepast aanvalsconcept. 
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De kogellagerproductie weer niet definitief uitgeschakeld 

Een verkenningsmissie op 16 oktober laat zien, dat de kogellagerfabrieken voor 75% zijn 

vernietigd. Albert Speer - de Duitse 

Rijksminister van Bewapening en 

Oorlogsproductie - zou na de oorlog 

verklaren, dat 67% was verwoest. Hoe 

dan ook, de Duitsers slagen erin om 

de productie na tien weken weer aan 

de gang te krijgen, mede door de inzet 

van veel krijgsgevangenen. Ook 

volgen er geen grote 

vervolgbombardementen door de 

Britten, omdat Luchtmaarschalk 

Arthur T. Harris de Amerikaanse 

strategie van het ‘Industrial Web’ niet 

ondersteunt, ondanks de      

uitgevaardigde orders in ‘Operation Pointblank’. Ondertussen wordt het Duitse leger van 

kogellagers voorzien vanuit andere locaties, zoals Italië en de ‘neutrale’ landen Zweden en 

Zwitserland. Albert Speer heeft geleerd van 

de eerste missie op Schweinfurt in augustus 

en heeft grote strategische voorraden 

aangelegd over heel Duitsland. Bovendien 

heeft hij de productie - na de start van de 

geallieerde bombardementen eind 1942 - al 

eerder gespreid en daar opgeschroefd. 

Zodoende is de beschikbaarheid van tanks en 

vliegtuigen gedurende de oorlog nauwelijks 

beperkt door deze en opeenvolgende 

bombardementen op Schweinfurt. 

Albert Speer verklaart na de oorlog, dat de 

Geallieerden een gegarandeerd succes hebben 

laten liggen door niet snel en grote 

vervolgbombardementen op de kogellagerfabrieken te blijven uitvoeren. De oorlog had 

wellicht dan al in 1943 beslist kunnen worden.  

 

Schweinfurt – Een harde noot om te kraken 

 

Vanaf de eerste missie op 17 augustus 1943 tot de laatste op 10 april 1945 wordt het industriële 

complex van Schweinfurt 22 keer aangevallen: zeven keer door de 8e Air Force en vijftien keer door 

de 15e en 12e Air Force en de Britse RAF. In totaal nemen 2.285 vliegtuigen deel aan kleine en grote 

bombardementen over een periode van twintig maanden. Elke keer blijken de Duitsers in staat de 

productie te herstellen, hetgeen pas definitief kan worden gestopt nadat het Amerikaanse grondleger 

de stad heeft ingenomen op 11 april 1945.  

Naoorlogse onderzoeken door de U.S. Strategic Bombing Survey tonen aan, dat de productie in begin 

1944 daalde tot ongeveer de helft in vergelijking met die van vóór de aanvallen. Daarna steeg die 

weer tot ongeveer 85% in midden 1944. De Duitse oorlogsmachine heeft nooit een significant verlies 

geleden in de aanvoer van kogellagers tijdens de oorlog. Maar de stad Schweinfurt ligt wel 

grotendeels in puin: de helft van het aantal huizen en 80% van de industriële gebouwen zijn verwoest 

met in totaal 1.079 burgerslachtoffers. 

 

 

                          Vernielde kogellagerfabriek 

Vooroorlogse kogellagerfabrieken van Fichtel & Sachs-Schweinfurt 
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Te hoge verliezen - Uitstel, maar geen afstel 

Een belangrijke consequentie van deze ‘Zwarte Donderdag’ is, dat het Amerikaans 

opperbevel op 22 oktober 1943 - een week na de aanval - besluit om de bombardementen diep 

in het hart van Duitsland enkele maanden op te schorten. Het luchtcommando concludeert, dat 

de 8ste Air Force zich geen verdere grote verliezen meer kan permitteren. Als het zo doorgaat 

zou de ‘Mighty 8th’ de luchtoorlog wel eens kunnen verliezen! Dit uitstel moet de nodige tijd 

opleveren om de verdedigingsstrategie van de bommenwerpers aan te passen. Na enkele 

maanden zijn alle Amerikaanse jagers voorzien van extra afwerpbare brandstoftanks, 

waardoor de reikwijdte aanzienlijk kan worden uitgebreid. Daarnaast zullen ook meer jagers 

als bescherming worden ingezet. De pauze wordt ook gebruikt om de grote verliezen aan 

materieel aan te vullen. Vanaf begin 1944 zal het aantal bommenwerpers per missie 

aanzienlijk toenemen tot wel 1.000 toestellen.  

 

Matige effectiviteit van de bombardementen 

Eerder is al opgemerkt, dat - ondanks de Norden bommenrichter - de effectiviteit van de 

bombardementen beneden alle verwachting is. Dit heeft een belangrijke rol gespeeld bij het 

besluit tot opschorting van de aanvallen.  

Uit onderstaand overzicht blijkt, dat de effectiviteit van de 306e Bomb Group tijdens het 

hoogtepunt van de verliezen slechts voor 30% als ‘goed’ wordt aangemerkt en 20% als 

‘redelijk’. 

 

Effectiviteit van de 306e Bomb Group in de periode mei 1943 – januari 1944 

 

Aantal gevlogen missies in deze periode: 69 

Gerapporteerde gemiddelde effectiviteit: 

17 weinig resultaat (poor) 

10 redelijk resultaat (fair) 

16 goed resultaat (good) 

5 niet bekend (unknown) 

6 onderweg afgelaste missie (aborted)  

15 doelmarkering (pathfinder missions)  

Als de missies, waarbij 306e BG als pathfinder heeft gediend (geen bombardementstaak) buiten 

beschouwing worden gelaten, dan bedraagt het aandeel ‘goed’ slechts 30% van het aantal missies en 

een kleine 20% als ‘redelijk’.  

 

Hierbij moet wel bedacht worden, dat de bemanning zelf in eerste instantie rapporteert over hun 

effectiviteit, hetgeen pas later wordt gevalideerd door verkenningsvluchten. Zeker bij hoge verliezen, 

is de neiging groot om het resultaat rooskleuriger voor te stellen, dan de werkelijkheid.  

 

De effectiviteit van de US-bombardementen is mede teleurstellend door de beperkte 

bomladingen (slechts zeven tot tien stuks duizend-ponders per toestel) en de aanvallen van de 

vijandelijke jagers. De theoretische tabellen van de bomeffectiviteit, die in vredestijd zijn 

ontwikkeld, blijken in de praktijk onnauwkeurig. De tactiek is hierdoor achterhaald en de 

berekende bomladingen zijn te klein voor hun doel. De Duitse jagers veroorzaken daarbij veel 

meer verliezen, dan voorzien en verstoren zo de bombardementen. De ‘combat box’ formatie 

tactiek - die daarop als verdediging wordt ingevoerd - blijkt 67% minder effectief dan de 

conventionele aanvalmethode. Waarschijnlijk heeft het concept van ‘lead bombardier’ ook 

bijgedragen aan de hoge geallieerde verliezen. In dit concept is er één leidende 

bommenrichter voor de hele formatie. De Duitse jagers hoeven zich maar te concentreren op 
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de B-17’s met de lead bombardier aan boord. Hierdoor verliezen alle vliegtuigen in de 

formatie hun richtsnoer. 

Alleen de komst van nieuwe langeafstand escortjagers vanaf november 1943, zoals de P-51 

Mustang zou het Duitse jager probleem gaan oplossen. Ook de invoering van radargestuurde 

bommen in de loop van 1944 zou het mogelijk maken om meer missies uit te voeren. De 

bommenwerpers worden daardoor minder afhankelijk van de weercondities.  

 

Het zou tot 24 februari 1944 duren, voordat Schweinfurt weer wordt aangevallen.  
 

Een reus doet zijn werk 

De 8th USAAF betaalt een hoge prijs voor de bombardementen op het continent van Europa 

en op Duitsland in het bijzonder. Vooral vanaf juli 1943 - als het aantal bombardementen 

wordt opgevoerd - stijgen de verliezen aanzienlijk.  

Alleen al in 1943 verliest de ‘Mighty Eight’ 1.128 toestellen, waarvan meer dan 75% in de 

tweede helft van 1943. Zij verliest in 1943 9.700 bemanningsleden (vermist, gedood of 

krijgsgevangen), waarvan alleen al 7.330 in de tweede helft van 1943. 

Deze hoge verliezen kunnen alleen gedragen worden door de schier eindeloze 

productiecapaciteit en de constante aanvoer van nieuwe manschappen.  

In januari 1943 heeft de 8th USAAF 155 toestellen en 85 volledig getrainde bemanningen tot 

haar beschikking. In december van dat jaar is het aantal gestegen tot respectievelijk 1.057 en 

949, ondanks de zware verliezen. De USA groeit in de loop van de oorlog uit tot de grootste 

oorlogsproducent ter wereld. Zij voorziet niet alleen de westerse Geallieerden van materieel, 

maar ook andere legers, zoals die van de Russen en Chinezen. 

 

 

Bombardement op Schweinfurt met omlijnde doelmarkeringen - 14 oktober 1943. Enkele plekken worden niet of maar 
deels geraakt 
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11. Een verrassende nasleep 
 

Met de thuiskomst van de mannen - medio 1945 - is het verhaal van Cole’s bemanning nog 

niet afgelopen. Ook na de oorlog laat hun aanwezigheid nog zichtbare sporen na aan beide 

kanten van de Atlantische Oceaan. De vliegbasis Thurleigh en de gevangenkampen mogen 

dan (nagenoeg) verdwenen zijn, de ‘spirit’ van de bemanning waart nog steeds rond. 

 

11.1. Een dwarrelende officierspet 
 

Alfons Demandt uit Beek, is op 14 oktober 1943 op weg naar de restanten van de nog 

smeulende B-17. Hij stuit op een deels verbrande vliegenierspet met het naamkaartje van ene 

‘Lt. Charles Kuehn’ erin. Bij het wrak van het toestel ziet hij een verbrande arm en hand uit 

de romp steken. Hij veronderstelt, dat de pet toebehoort aan een van de inzittenden, die in het 

brandend toestel zijn 

omgekomen. Hij neemt de pet 

mee naar huis en is van plan 

om de familie te achterhalen 

en hen te laten weten, wat hij 

heeft gevonden. Dit lukt pas 

jaren na de oorlog. In de 

zomer van 1951 vraagt hij zijn 

zoon Albert een brief te 

schrijven naar de ‘New York 

Times’ met het verzoek om de 

familie op te sporen en hen te 

informeren over zijn vondst. 

De ‘New York Times’ besluit 

om deze brief te publiceren op 

13 oktober 1951. De nog 

springlevende Charles Kuehn 

verneemt zo over zijn eigen 

vermeende dood!  

 

Op 29 oktober schrijft hij terug naar Albert Demandt.  

De pet is blijkbaar tijdens het neerstorten uit het toestel gevlogen en naar beneden richting 

Beek gedwarreld.  

Deze gebeurtenis krijgt veel aandacht in het ‘Limburgsch Dagblad’ en de ‘Nieuwe Courant’ 

van respectievelijk 20 en 23 oktober 1951. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Artikelen over ‘het pet-incident’ in Limburgsch Dagblad en New York Times 

Fragment van brief van Charles Kuehn aan 
familie Demandt, 29 oktober 1951 
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11.2. Retour afzender 
 

Op 14 oktober 2016 verschijnt in de Amerikaanse krant ‘Republican-American’ van 

Waterbury, Connecticut een publicatie over de ervaringen van Frederick Zumpf. Zijn 

belevenissen zijn opgetekend op initiatief van zijn dan 86-jarige broer Edward. Hij wil het 

verhaal van zijn broer aan het einde van zijn eigen leven meer bekendheid geven.  

Het artikel is mede tot stand gekomen na een telefonisch 

interview met mij, afgenomen door een journalist van de 

genoemde krant. 

Uit het artikel blijkt hoezeer de dood van Frederick na 75 

jaar nog leeft bij zijn familie en hoeveel vragen al die 

jaren onbeantwoord zijn gebleven. Na de dood van 

Frederick zijn nog diverse brieven van hem vertraagd bij 

zijn moeder bezorgd. Geen enkele is sindsdien geopend. 

Mede door de resultaten van mijn onderzoek kunnen veel open vragen worden beantwoord. 

Edward overlijdt een jaar later, op 19 november 2017. Hij heeft aangegeven in vrede te 

kunnen gaan in de wetenschap, dat een monument is opgericht ter nagedachtenis aan zijn 

broer Frederick en de andere bemanningsleden. 
 

11.3. Adoptie van de graven 
 

De Amerikaanse begraafplaats in de gemeente 

Eijsden-Margraten is een van de grotere 

begraafplaatsen ter wereld en de enige 

Amerikaanse begraafplaats in Nederland. De 

8.300 witte marmeren kruizen en Davidsterren 

herinneren ons aan deze vaak jonge militairen, 

die in de Tweede Wereldoorlog hun leven 

gaven voor onze vrijheid.  
Na de oorlog worden steeds meer graven van 

Amerikaanse soldaten in Margraten 

‘geadopteerd’ door de lokale bevolking uit 

respect voor hun ultieme opoffering. 

Momenteel zijn alle graven en namen in de 

gedenkmuur voor vermisten geadopteerd en 

bestaat er zelfs een wachtlijst. Zo zijn ook de 

graven van de sergeanten Zumpf en Shields 

   Kranteninterview met Edward Zumpf 

                     Ongeopende brief van Frederick Zumpf aan zijn moeder 

Brief van eerste adoptant van Fred Zumpf’s graf - 1946 
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vanaf het begin geadopteerd door Zuid-Limburgse gezinnen. Zij zorgen ervoor, dat er op 

gedenkdagen bloemen worden gelegd en de kruisen schoon worden gehouden. 

De adoptie van de graven op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten is als zodanig sinds 

september 2017 officieel opgenomen in de inventarislijst van het Nederlands Cultureel 

Erfgoed. 

 

11.4. De moeder van Cole’s bemanning 
 

Tijdens mijn zoektocht naar de gebeurtenissen - zoals beschreven in deze kroniek - heb ik 

veel contacten gekregen met Amerikaanse nabestaanden. Tot heden zijn meer dan vijftig 

familieleden van alle bemanningsleden opgespoord en dat binnen twee jaar! De bouw van het 

vliegeniersmonument heeft als een soort katalysator gediend om deze familieleden te zoeken 

en uiteindelijk ook te vinden. Ik ben hiervoor veel dank verschuldigd aan Barbara Neal van de 

306e BG Historical Association en Susan Linton-Folk. Mede door hen is een nieuw netwerk 

opgebouwd van families van de bemanningsleden. Zij hebben ondertussen ook elkaar 

gevonden en corresponderen of bellen regelmatig met elkaar. Dit doet sterk denken aan de 

familieleden, die elkaar opzochten in de angstige en onzekere oorlogsjaren, teneinde elkaar 

troost te bieden en informatie uit te wisselen. Dit netwerk werd toen opgebouwd en in stand 

gehouden door de vrouw van Robert Folk, Doris. 75 Jaar na dato weten familieleden van de 

bemanning elkaar wederom te vinden. En ook nu is er één persoon, Susan Linton-Folk - 

dochter van Doris - die als een soort ‘Mater Familias’ optreedt, zoals haar moeder dat tijdens 

de oorlog deed. De cirkel is rond.  

 

11.5. De landing opnieuw beleefd 
 

Op 11 oktober 2017 heb ik de eer en het genoegen gehad zoon Dick en dochter Susan van Sgt. 

Robert Folk met hun partners rond te rijden langs plekken, waar Robert heeft vertoefd na zijn 

parachutelanding in Belgisch Eisden. De herdenkingstour liep van het oude stationnetje in 

Eisden, naar de voormalige gevangenis in Hasselt. Vervolgens hebben we het Amerikaanse 

oorlogskerkhof in Margraten bezocht. De rondrit is afgesloten met een bezoek aan de 

crashlocatie en het - toen net gereedgekomen - vliegeniersmonument in Beek.  

Een soortgelijke tour heb ik op 19 april 2018 mogen maken met dochter Susan van Sgt. Irving 

Mills. Tijdens deze rit hebben we, naast de crashlocatie en het monument, het voormalige 

hospitaal Calvarieberg in Maastricht aangedaan, waar Irving een poos gelegen heeft, ter 

behandeling van zijn wonden. Tenslotte zijn we stil blijven staan bij de graven van Robah 

Shields en Fred Zumpf in Margraten. 

Ik bewaar kostbare herinneringen aan beide emotievolle uitstapjes en ben dankbaar, dat ik hen 

na 75 jaar iets tastbaars heb kunnen laten zien van de ervaringen van hun vaders.  

 

11.6. De Caterpillarclub 
 

Robert Folk krijgt in juni 1944 het lidmaatschap en de 

bijbehorende gouden speld aangeboden van de 

prestigieuze ‘Caterpillarclub’ via een brief aan zijn 

moeder. Ook Irving Mills ontvangt zo’n speld. De 

caterpillarclub is een internationale informele vereniging. 

Burgers en militairen kunnen daar lid van worden als zij 

hun eigen leven gered hebben door een sprong met een 

parachute uit een falend vliegtuig. De naam verwijst naar          Robert Folk’s gouden Caterpillar speld 
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de rups, die de zijde produceert voor de - 

oorspronkelijke - zijden draden van een 

parachute. De club is in 1922 in het leven 

geroepen door de parachutefabrikant Irvin 

Airchute Company of Canada. Het belangrijkste 

doel van deze club is om de onderlinge 

kameraadschap van de leden levend te houden, 

die allen een levensbedreigende ervaring 

hebben gehad. De club bestaat nog steeds. 

 
 

11.7. Een vaarwel voor een vliegbasis  
 

Kort na de oorlog wordt het vliegveld Thurleigh getransformeerd tot een militair test- en 

researchcentrum voor supersonische vluchten onder de naam Royal Aerospace Establishment 

Bedford. Gedurende deze transformatie zijn de meeste originele gebouwen van basis 111 

afgebroken. Zo is de oorspronkelijke verkeerstoren in 1946 afgebroken. Momenteel resteren 

nog slechts twee hangars en enkele overblijfselen van de Romni loodsen, stenen barakken en 

een schuilkelder. Het jaar 2007 markeert het einde van alle militair gerelateerde activiteiten 

op het vliegveld. In 2010 wordt het terrein opgesplitst in twee delen: een business park en een 

autocircuit met de stalling van auto’s en een 306th Bomb Group museum.  

Gedurende mijn bezoek aan het vliegveld in augustus 2018 is er van de opslag van auto’s 

niets meer te zien en blijkt het museum gesloten, wegens ziekte van de oude curator. Een 

groep vrijwilligers is momenteel bezig met het veiligstellen van de expositie en het museum 

weer toegankelijk te maken voor het publiek in de zomer van 2019. Overal zijn er grote 

borden te zien met de aankondiging van de bouw van meer dan 5.000 woningen op het 

vliegveldterrein. Ik ben maar naar de lokale pub, de ‘Jackal Public House’, gegaan en heb met 

een lichtelijk melancholisch gevoel getoost op de bemanningen van de 306e 

Bombardementsgroep. Het ziet ernaar uit, dat onze vredestijd hier de oorlogsherinnering 

volledig heeft opgeslokt. 

 

 

               Lidmaatschapskaart van Robert Folk 

Restanten van oorspronkelijke gebouwen, barak, hangaar, schuilkelder en een 306BG gedenksteen in het huidige Thurleigh 
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11.8. Een uitgewiste geschiedenis  
 

Van de - in deze kroniek genoemde - krijgsgevangenkampen is niets of nagenoeg niets meer 

overgebleven. De eisen van het dagelijks leven na de oorlog hebben de sporen van weleer 

nagenoeg geheel uitgewist. De bevolking wil de oorlog zo snel mogelijk vergeten en weer een 

normaal leven leiden. Veel wat aan de oorlog herinnert, wordt daarom afgebroken. 

Conservering zou pas vele tientallen jaren later aandacht krijgen. Het vormgeven aan de 

toekomst heeft na de oorlog een veel hogere prioriteit dan het terugkijken naar het verleden.  

 

Dulag Luft in Oberursel wordt vlak na de oorlog 

gebruikt door de Amerikanen als hun 

ondervragings- en informatiepost, ook wel bekend 

als ‘Camp King’. Er worden enkele blokken 

bijgebouwd. Tegenwoordig is het voormalige 

kampterrein veranderd in een moderne woonwijk 

met overigens wel enkele Amerikaanse straatnamen. 

Er staan nog steeds twee van de oorspronkelijke 

Amerikaanse blokken.  
 

De Oranje-Nassau kazerne in Amsterdam is na de 

oorlog nog tot 1988 door de Nederlandse 

Landmacht gebruikt voor verschillende functies. De 

kazernegebouwen worden in dat jaar aan de 

gemeente Amsterdam verkocht. De oude gebouwen 

staan er nog steeds, maar zijn uiteindelijk 

heringericht als moderne appartementen. 

 

                      

 

Van Stalag Luft 3 bij Sagan resteren slechts enkele 

fundamenten. Alle materialen zijn gebruikt voor 

herstel van de omringende woningen en bedrijven, 

die tijdens de oorlog zijn beschadigd. Naast de 

fundamenten herinneren nog slechts enkele 

monumenten en een museum in de buurt van de 

kamplocatie aan de aanwezigheid van het kamp. 

 

 

               Voormalige kampaccomodaties 

             Voormalige Oranje-Nassau kazerne 

        Stalag Luft 3: Kloksgewijs: restanten van fundamenten - monument - herdenkingsstenen - barak op museumterrein 
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Tot 1948 wordt Stalag 7A bij Moosburg gebruikt als interneringskamp nr.6 voor 12.000 

Duitse burgers, die beschuldigd zijn van actieve steun aan de Nazi’s. Vanaf 1948 dient het 

voormalige 

kamp als 

tijdelijke 

woonplaats 

voor Duitse 

vluchtelingen 

en daklozen. 

Aan het kamp 

herinneren 

enkele 

overgebleven 

barakken nog aan wat 

zich hier heeft 

afgespeeld. Enkele 

barakken zijn onderdeel 

geworden van een 

woonwijk. Er staat een 

gedenksteen op de 

voormalige 

begraafplaats van de 

krijgsgevangenen in 

Oberreit en een Stalag 

fontein siert het nieuwe stadsdeel van Moosburg. 
 

Nadat alle gevangenen Stalag 17B bij Krems hebben verlaten, wordt het gebied tot medio 

1946 bezet door de Russen met een leger van bijna 10.000 man. Daarna wordt het gebied 

ingenomen door 

Amerikaanse troepen 

en wordt een klein 

US Air Force 

vliegveld aangelegd 

bij Langenlois, nabij 

de locatie van het 

kamp. Een paar jaar 

later wordt het land 

teruggegeven aan de 

Oostenrijkers en 

wordt begonnen met 

het kamp af te 

breken. Bezittingen, 

die door de Duitsers 

zijn onteigend 

worden 

teruggegeven aan de 

oorspronkelijke 

bewoners en de geborgen bouwmaterialen van het kamp worden gebruikt voor de herbouw 

van beschadigde huizen en bedrijven. Er is niets meer over van het kamp zelf. Er staan alleen 

                               Voormalige kamp-barakken in woonwijken 

                                              Gedenkteken op het voormalige gevangenen-kerkhof 

                              Voormalige kampterrein en diverse gedenktekens 
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nog enkele monumenten en gedenktekens, die herinneren aan de plaats waar duizenden 

mannen gevangen hebben gezeten. Het voormalige kampterrein wordt nu in beslag genomen 

door een afvalgroeve, een regionaal vliegveld, enkele wijngaarden en wat akkerland. 

 

Kamp Nürnberg-Langwasser - Stalag 13D wordt na de oorlog een tijd door de Amerikanen 

gebruikt als interneringskamp voor o.a. voormalige SS-leden. Het kamp dient daarna 

jarenlang als tijdelijke opvang voor vluchtelingen, voornamelijk uit de Baltische staten. Het 

kamp staat dan onder auspiciën van de VN en draait onder de naam ‘Valka Lager’. Later 

vestigen zich er verdreven Duitsers en Oost-Europeanen in tijdelijke onderkomens. In 1951 

zijn er nog 4.300 vluchtelingen gehuisvest uit 28 verschillende landen. Geleidelijk wordt het 

terrein volgebouwd met permanente woningen. Daarmee zijn alle sporen van het 

oorspronkelijke kamp voorgoed verdwenen. Het kampterrein is nu volledig ‘geabsorbeerd’ 

door het stadsdeel Nürnberg-Langwasser. 

 

Camp Lucky Strike blijft actief tot eind 1945 en wordt 

officieel gesloten in 1946. Het oorspronkelijk terrein 

wordt ‘schoon’ opgeleverd. De straatkeien worden 

weer naar de nabijgelegen stranden gebracht ter 

bescherming tegen de zee en gebruikt voor het opvullen 

van de vele bomkraters en loopgraven. De keien 

worden ook gebruikt voor de bouw van het 

nabijgelegen Cany-Barville sportstadion. Het grootste 

geallieerde militaire kamp van de tweede wereldoorlog 

in Europa bestaat niet meer. Het enige, dat nog 

herinnert aan Camp Lucky Strike is een klein 

gedenkteken bij Saint Sylvain op een splitsing van twee 

landweggetjes. Het voormalige kamp is weer 

‘teruggegeven’ aan de landbouw.  

 

 

11.9. Een verloren logboek gaat van hand tot hand 
 
Robert Folk heeft zijn logboek uit Stalag 17B nooit mee naar huis genomen en tegen zijn 

familie gezegd, dat het kort na zijn bevrijding verloren is gegaan. Het boek duikt echter later 

op tijdens een militaria beurs in Louisville, Kentucky, waar het gekocht wordt door een 

verzamelaar, die het weer doorverkoopt aan een andere verzamelaar uit Charlottesville, 

Virginia. Een trouwe bezoekster van het National D-Day Memorial and Museum in Bedford, 

Virginia koopt het logboek op haar beurt en schenkt het aan het museum. Ondertussen maakt 

de Directeur Onderwijs van dit museum kennis met het verhaal van Sgt. Robert Folk. Hij 

krijgt namelijk mijn eerste voorlopig exemplaar van ‘Gedonder in de Hemel’ onder ogen, dat 

in 2016 op internet is gepubliceerd. Via mij komt hij in contact met de uiterst verraste dochter 

van Robert Folk, Susan Linton.  

Het lezen van Robert’s logboek leidt tot nog een verrassing. Tijdens mijn onderzoek ben ik in 

contact gekomen met collega researcher Wim Slangen uit Eygelshoven, die met een 

soortgelijk project bezig is geweest als ik. Hij heeft de ervaringen van de bemanning 

achterhaald van een B-17, die in zijn woonplaats op ‘Black Thursday’ is neergestort. Het 

betreft een toestel van de 305e Bomb Group, die het boven Zuid-Limburg - evenals de 306e 

BG - zwaar te verduren kreeg. Het toeval wil, dat één van die bemanningsleden, Arthur 
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Lindrun, een kamp ‘buddy’ is geweest van Robert Folk in Stalag 17B. Zijn naam wordt in 

Robert’s logboek genoemd. Hij heeft in de A-sectie verbleven van barak 17, naast sectie B 

van Robert. Een verrassende connectie! 

 

Veel ingevulde logboeken raken kwijt gedurende de lange mars naar het westen, na het 

moeten inleveren van de persoonlijke spullen in Camp Lucky Strike of tijdens de zeereis naar 

de USA in de overvolle boten. We mogen dus van geluk spreken, dat die van Robert alsnog 

gevonden is en ook nog in een perfecte staat. 

 

 

11.10.  Niet te koop - De parachute van Sgt. Irving Mills 
 

Eind april 2019: Vlak voor de inleverdatum van het finale script van dit boek bij de drukker, 

word ik gebeld door Ben Schoutrop uit Bunde. Hij vertelt me, dat hij een parachute in zijn 

bezit heeft, die wellicht heeft toebehoord aan een van Lt. Cole’s bemanningsleden en nodigt 

mij uit voor een interview. Dit telefoontje zou het begin worden van een zeer verrassende 

onthulling.  

De 67-jarige Ben vertelt gedurende het interview het volgende verhaal, dat zijn vader na de 

oorlog aan hem verteld heeft. Achtergrond: Ben’s vader Miel is in 1943 woonachtig in Stein 

en als 19-jarige jongeman werkzaam bij de Staatsmijn Maurits in Geleen. 

Vader Miel is thuis met ziekteverlof als hij acht kilometer boven Sittard een zwerm 

bommenwerpers ziet in een luchtgevecht, waarna één van de vliegtuigen rokend naar beneden 

komt, richting Geleen/Beek. Tegelijkertijd ziet hij diverse stippen aan de hemel verschijnen 

van bemanningsleden, die per parachute uit het toestel springen. Hij pakt zijn fiets en gaat er 

één volgen. Hij rijdt vanuit Stein richting Geleen en ontmoet op een weiland ten zuiden van 

Geleen de net gelande parachutist. Beiden stellen zich aan elkaar voor, waarbij Miel een 

sigaret aanbiedt aan de vliegenier en hem in gebrekkig Engels wijst, hoe hij uit de Duitse 

gevarenzone kan komen. Helaas weet zoon Ben niet meer hoe de vliegenier heet. Als dank 

krijgt Miel de zijden borstparachute en het gele ‘Mae West’ zwemvest van de vliegenier. De 

zijde kan goed gebruikt worden voor een trouw- of communiejurk of voor zakdoeken!  

 

De vliegenier rent er vervolgens vandoor. Miel verstopt de spullen aanvankelijk onder een 

hooimijt. ‘s Avonds - als het weer rustig is - haalt hij ze op en brengt ze mee naar huis in 

Stein, onder groot protest van zijn ouders. “Bloedlink, straks komen de Duitsers”! roepen ze 

boos. Na de oorlog vertelt de vliegenier aan zijn dochter wat hem is overkomen en dat hij een 

Voorbeeld van een borstparachute,  
zoals gebruikt bij de 8th Air Force 

Het canvas parachuteharnas          
van Irving Mills 

Het parachutelogboek van Irving Mills  
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tijdje in een schuur heeft doorgebracht na de ontmoeting met Miel. Op basis van zijn verhaal, 

diverse andere onafhankelijke getuigenverslagen en raadpleging van diverse historische 

archieven kan worden vastgesteld, dat deze vliegenier met grote mate van zekerheid Irving 

Mills is geweest! 

Irving heeft in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog geprobeerd om de familie te 

achterhalen, die hem indertijd verstopt heeft in de schuur, maar helaas zonder resultaat.  

 

Miel geeft de parachute en het zwemvest 35 jaar later aan zijn zoon Ben, die het zijden 

oorlogsrelikwie netjes opgevouwen in een zak bewaart zonder er verder naar om te kijken.  

 

 

 

Helaas is het zwemvest door de tijd volledig vergaan en de 

restanten zijn vervolgens weggegooid. De parachute is 

gelukkig nog puntgaaf, compleet en nooit opgeknipt voor 

een jurk, dankzij het zorgvuldig bewaren door ex paraglider 

Ben. Totdat in januari 2019 zijn moeder sterft. Hij vindt 

tussen haar spullen een grijs logboekje met de tekst: 

“parachute log record” en het registratienummer van de 

parachute. Op internet zoekt hij naar meer informatie met het 

idee, om het geheel te verkopen. Bij zijn zoektocht komt hij 

toevallig een publicatie van mijn hand tegen, hetgeen de 

aanleiding wordt van onze ontmoeting. Gezamenlijk 

ontdekken we, dat de parachute van Irving Mills is geweest.  

Ben besluit vervolgens om de set niet te verkopen, maar ter 

beschikking te stellen voor publieke tentoonstelling in Beek. 

Bestaat er toeval? 

 

De lokale krant ‘de Limburger’ besteedt op 4 mei 2019 aandacht aan de vondst van Mill’s 

parachute. Zelfs 75 jaar na dato wordt weer een stukje geschiedenis van onze bevrijding 

onthuld (Bovenstaande foto in de krant is van Ben Schoutrop onder zijn parachute). 

 

 

 

De geopende parachute van Irving Mills, 
waarmee hij op Limburgse bodem landde 

                  Zak met Irving Mill’s parachute 
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12. Respect en herdenking  
 
Het onderzoek naar de belevenissen van de bemanning van Lt. Cole heeft bij mij geleid tot 

een groeiend respect voor deze jonge Amerikaanse mannen. Het besef is gegroeid, dat hun 

idealisme en enthousiasme heeft bijgedragen tot onze vrijheid van nu. Zij verdienen onze 

waardering en respect en hun offers mogen niet vergeten worden. Hoe kun je dit beter tot 

uiting brengen, dan door het oprichten van een monument, inclusief de voortdurende 

betrokkenheid van de lokale schooljeugd? Het monumentproject behelst dan ook twee 

elementen: een educatief deel en een herdenkingsdeel.  

 

12.1. Slechts een kleine herdenkingssteen 
 

In 1969 is een standbeeld opgericht vóór de St. Martinuskerk in Beek ter nagedachtenis aan 

de 43 personen, die in de Tweede Wereldoorlog op Beekse bodem zijn omgekomen of op de 

een of andere manier met Beek waren verbonden: Joden, 

Zigeuners, overige burgers en militairen. Eén van de 

herinneringsstenen aan de voet van het standbeeld 

vermeldt drie namen van onze Amerikaanse helden. Het 

betreffen de gesneuvelde bemanningsleden, die in de romp 

van de - in Beek op 14 oktober 1943 - gecrashte B-17 zijn 

gevonden: de sergeanten Richardson, Zumpf en Shields. 

Lt. Cole wordt niet vermeld, aangezien hij niet werd 

gevonden op Beeks grondgebied, maar in Geleen.  

Elk jaar worden tijdens de Nationale Dodenherdenking op 

4 mei de namen van alle vier gesneuvelde Amerikanen 

voorgelezen. Zij zijn vast onderdeel geworden van het collectieve geheugen van Beek. 

De vraag deed zich dan ook voor, of zo’n bescheiden herdenkingssteen recht doet aan de 

offers van alle betrokken bemanningsleden. Immers de steen betoont slechts eer aan drie van 

de vier gesneuvelden en vermeldt verder helemaal niets over de zes bemanningsleden, die 

krijgsgevangen hebben gezeten. Bovendien is op de steen per abuis de datum 24 oktober 1943 

vermeld, hetgeen 14 oktober had moeten zijn.  

Voor mij en voor velen met mij was het antwoord op de hiervoor gestelde vraag een duidelijk 

‘nee’! De kiem voor een groots evenement was gelegd.  

 

12.2. Meer dan een monument 
 

Op basis van nieuw en vollediger inzicht over de lotgevallen van de bemanning, heb ik het 

initiatief genomen om een nieuw monument op te richten voor deze vliegeniers. De Stichting 

Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek (S.H.O.B.) heeft dit initiatief in november 2015 

overgenomen. Er is toen een project gestart ter oprichting van een monument voor de tien 

hoofdpersonen uit deze kroniek. Ik heb het project met veel plezier mogen leiden, samen met 

een ander bestuurslid en latere voorzitter van de Stichting, Jos Eggen. Met dit project willen 

wij ons respect tonen voor en eerbetoon betuigen aan onze bevrijders, met als centraal thema: 

‘vrijheid is niet vanzelfsprekend’.  

Het project heeft de werknaam ‘Gedonder in de Hemel’ meegekregen. Deze titel verwijst naar 

de vele Amerikaanse bommenwerpers, die op deze 14e oktober 1943 zijn neergeschoten en 

waarbij meer dan 600 bemanningsleden zijn gesneuveld, gewond, vermist of krijgsgevangen 

zijn gemaakt.  

 Herdenkingssteen oorlogsmonument Beek 



141 
 

Het initiatief behelst zowel een educatief aspect, gericht op voorlichting voor de jeugd over de 

lessen van de oorlog, als het aspect van respect en dankbaarheid met betrekking tot de offers 

van de bemanningsleden. 

 

Op 15 maart 2017 zijn door meer dan honderd 

leerlingen van groep acht van de Beekse 

basisscholen fruitbomen geplant rond de 

uitspanning de ‘Oude Pastorie’ in Beek. Tien 

bomen zijn opgedragen aan de 

bemanningsleden, voor elk bemanningslid één. 

De boomgaard als geheel vertegenwoordigt de 

hele 306e Bomb Group. Dit onder het mom 

van: ‘Wij kunnen de vruchten plukken van hun 

offers’. Het monument zou zeven maanden 

later geplaatst worden te midden van de tien 

fruitbomen van de bemanning. 

Vooraf aan deze boomplantdag zijn door leden 

van de Stichting S.H.O.B. een aantal gastlessen 

gegeven op de basisscholen om de leerlingen te 

informeren over inhoud en doel van het project. 

De lessen zijn gegeven aan de hand van het 

persoonlijke oorlogsverhaal en foto’s van Sgt. 

Robert Folk. Deze lessen zullen ook in de 

toekomst worden herhaald. 

In dit kader is ook een wedstrijd georganiseerd 

voor de leerlingen van groep acht van de 

basisscholen, waarbij in elf woorden (een zogenaamd ‘elfje’) aangegeven moet worden, welke 

indruk dit project op hen heeft gemaakt. De winnaar van het elfje zou eregast worden op de 

officiële onthulling van het monument, waar hij/zij de tekst mag voorlezen. De tekst zou 

bovendien in de bank nabij het monument worden gegraveerd.  

Een jury heeft uiteindelijk uit de mooie inzendingen unaniem de winnaar geselecteerd. Het 

winnende elfje is van Sarah Coenen van de Openbare Basisschool ‘de Kring’ te Beek: 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

12.3. Van creatie naar realisatie  
 

Teneinde alle ideeën tot uitvoer te kunnen brengen, is een projectteam geformeerd, bestaande 

uit vertegenwoordigers van de belangrijkste belanghebbenden: De Stichting Herdenking 

Oorlogsslachtoffers Beek, de Gemeente Beek, Stichting Limburgs Landschap en de 

architect/ontwerper. 

     Gastles over het project door Jos Eggen 

             Eén van de vele bomen wordt ingegraven 

“Vliegtuig  

En soldaten 

Naar de grond 

Daarom lopen wij vrij  

Rond” 



142 
 

Het monument is voortgesproten uit de creatieve geest van architect Jerome Paumen uit Beek. 

Hij heeft van onze Stichting de opdracht gekregen om een ontwerp te maken, dat zou moeten 

voldoen aan de volgende criteria: 

- Het ontwerp moet passen bij het verhaal van 

de bemanning. Daarom is gekozen voor een 

kunstwerk in de vorm van een gestileerde B-

17 vliegtuig. De spanwijdtes van de vleugels 

zijn op ware grootte en het monument is 

gesitueerd in een hoek, die overeenkomt met 

de feitelijk hoek waarin het toestel is 

neergestort.  

- De keuze van het materiaal moet passen bij 

het materiaal van een vliegtuig en in harmonie 

zijn met de omgeving. Aluminium zou dus 

voor de hand hebben gelegen, maar is vrij 

kostbaar en zou te veel afsteken bij de 

omgeving. Uiteindelijk is gekozen voor 

Cortenstaal. Dit materiaal verkleurt na enige 

tijd en krijgt een zachte roestig oranje tint, 

hetgeen uitstekend past bij de omgeving. Het 

steekt vooral mooi af bij de witte bloesem van 

de fruitbomen in het voorjaar. Daarnaast 

symboliseert het verweren van het staal het 

verloop van de tijd. 

- Het monument moet een boodschap 

uitdrukken. Gekozen is voor het thema: 

‘Vrijheid is niet vanzelfsprekend’ dat in het 

staal is gestanst. 

- Het gedenkteken moet de aandacht trekken, 

nieuwsgierig maken, aanspreken en dramatiek 

uitstralen. Het monument rijst verrassend op 

uit het grasveld langs de weg en is deels onder 

het maaiveld gesitueerd, hetgeen de impact 

van het neerstorten symboliseert. Het is 

gesitueerd vlakbij het bezoekerscentrum de 

‘Oude Pastorie’ met een grote aanloop van 

wandelaars en fietsers. 

- Het kunstwerk moet bezoekers de 

mogelijkheid bieden tot reflectie. In het 

complex is een bank geplaatst met een mooi 

uitzicht op de achterliggende velden en 

heuvels. 

 

 

 

                                   Van creatie………………. 

                  ……………naar realisatie 
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Tijdens de realisatie van het project is het enthousiasme van de Beekse gemeenschap en 

bedrijven, landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidieverstrekkers en andere 

geldschieters fors gegroeid. Het beschikbare budget kon daardoor een aantal keren naar boven 

worden bijgesteld. Ook de donaties van Amerikaanse familieleden en de Second Schweinfurt 

Memorial Association hebben hieraan bijgedragen. 

  

Het monument is geplaatst vlak bij de locatie, 

waar de bommenwerper is neergekomen. De 

plek ligt naast de bovengenoemde en onlangs 

gerestaureerde ‘Oude Pastorie’ aan de 

Bourgognestraat 1 te Beek. Dit pand doet nu 

dienst als bezoekerscentrum voor de Stichting 

Limburgs Landschap. De onthulling heeft op 

14 oktober 2017 plaatsgevonden. Hierbij zijn 

veel burgerlijke en militaire autoriteiten 

aanwezig geweest, waaronder liefst 33 

familieleden van de bemanning.  

In de ‘Oude Pastorie’ is een kleine 

expositie ingericht over de bemanning en 

de neergeschoten B-17. Een van de 

getoonde voorwerpen is de originele Air 

Medal van Lt. Charles Kuehn, die mij is 

aangeboden door zijn familie na de 

onthulling van het monument. Omdat het 

monument vlak bij een bezoekerscentrum 

is geplaatst - waar enkele fiets- en 

wandelroutes starten - krijgen veel 

mensen de gelegenheid het monument te                  

bezoeken en even stil te staan bij de 

rampzalige gebeurtenissen van die 14e oktober in 1943. 

                        Bezoekerscentrum ‘de Oude Pastorie’ 

                                                                                                 De onthulling op 14 oktober 2017  

                        De expositieruimte in de ‘Oude Pastorie’ 
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Dit project kon alleen maar gerealiseerd worden dankzij de geweldige inzet van het 

projectteam en de enthousiaste bijdragen van veel Beekse inwoners. Een duidelijk bewijs, dat 

Beek nog steeds gecommitteerd is aan datgene, dat 75 jaar geleden is gebeurd. 

 

12.4. Een dankbaar en betrokken nageslacht 
 

Tijdens en na de onthulling van het monument wordt duidelijk, hoe dankbaar de familieleden 

van de bemanningsleden zijn. Zij waarderen zeer al de aandacht in Beek en in de pers voor 

deze bemanning en voor het initiatief tot oprichting van het gedenkteken. Een belangrijk stuk 

familiegeschiedenis kan zo eindelijk op waardige wijze worden afgesloten. “Jij hebt ons meer 

verteld over de ervaring van mijn man, vader, oom of opa, 

dan hij zelf ons ooit heeft verteld” was een veel gehoord en 

dankbaar commentaar. De Amerikaanse dankbaarheid 

komt tijdens de onthulling ook tot uiting via de uitreiking 

van een kristallen 

waarderingsplaquette 

namens alle familieleden. 

Daarnaast ontvang ik als 

dank een Vietnamveteraan 

insigne, de originele Air 

Medal van Charles Kuehn 

en een exemplaar van het 

dagboek van een van Robert 

Folk’s kampgezellen. In 

november 2018 ontvangen 

Jos Eggen en ik de ‘Black 

Thursday’ erespeld met certificaat van de Second Schweinfurt Memorial Association. 

 

De Stichting Herdenking 

Oorlogsslachtoffers Beek hecht er veel 

waarde aan dit project te plaatsen binnen 

het kader van bevrijding en vrijheid, 

waarbij de jeugd intensief betrokken is. De 

herinnering moet ook bij hen levendig 

blijven. Daarom hebben leerlingen van de 

basisscholen in Beek nauw meegewerkt 

aan zowel de ontwikkeling als de 

onthulling van het monument. Deze 

betrokkenheid blijft ook bestaan bij de 

herdenkingen in de toekomst. Het 

vliegeniersmonument is geadopteerd door de Beekse basisschool ‘de Bron’. Het zal dienen als 

‘platform’ voor toekomstige geschiedenis- en maatschappijleerlessen. Het is de bedoeling, dat 

de leerlingen van groep acht elk jaar zelf een herdenking organiseren. Dit is voor het eerst op 

12 oktober 2018 gebeurd naar aanleiding van de 75ste jaardag van de crash. De leerlingen 

hebben hieraan op indrukwekkende en zelfstandige wijze een eigen invulling gegeven met 

              De SSMA speld en plaquette van de families van de Cole bemanning 

      De jeugd neemt het roer over - 12 oktober 2018 
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voordrachten, muziek en dans. Zij hebben ons volwassenen uitgenodigd om de ceremonie bij 

te wonen. Precies zoals het moet zijn. 

12.5. Herdenking in samenhang 
 

Het monument is opgenomen in de Beekse wandelroute: ‘Een wandeling door de oorlog’ 

langs alle Beekse oorlogsmonumenten en -gedenkstenen. De Stichting draagt daarbij zorg 

voor de historische verhalen en de gidsen. Veel volwassenen en schoolgaande jeugd melden 

zich elk jaar aan voor deze wandeling. 

Bovendien is het monument voor altijd verbonden met het Amerikaanse oorlogskerkhof te 

Margraten via de graven van ‘onze’ twee bemanningsleden. Hun verhalen zijn daar bekend. 

Als een speciaal eerbetoon zijn hun foto’s een week voor en na Memorial Day te zien naast 

hun kruisen. 

In de nabije toekomst zal het monument ook opgenomen worden in de internationale 

‘Liberation Route’ van Normandië naar Berlijn, die de mijlpalen van ons recent 

oorlogsverleden met elkaar verbindt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Everybody is a “Kriegie” 

                            captured in his own past,  

                            present and future 
 

                                   (Lt. Charles Kuehn in zijn novelle "Kriegie") 
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Epiloog 
 
 
 

Het schrijven van deze kroniek is voor mij een waar avontuur door de tijd geweest. Via de 

belevenissen van tien Amerikaanse bemanningsleden van een bommenwerper ben ik beland 

in een stuk geschiedenis van verschrikking en hoop, van vastberadenheid en twijfel, van 

opoffering en avontuur. Deze periode is zichtbaar geworden door de persoonlijke anekdotes 

over de ‘boys’ van lt. Cole en meer nog door de foto’s van jonge mensen en omstandigheden 

waarin zij moesten leven en opereren. Hun wereld kwam bij mij steeds meer tot leven, 

naarmate ik meer foto’s aan de tekst toevoegde. Ik heb dan ook veel plezier beleefd aan het 

samenstellen van deze kroniek en was verbaasd over hun speciale wereld, die zich aan mij 

openbaarde. Ik vermeld het woord ‘plezier’ hier met gepaste eerbied voor de opofferingen van 

de bemanning en hun families.  

 

Begin november 2019 organiseren de 306e Bomb Group Historical Association en de Second 

Schweinfurt Memorial Association gezamenlijk hun jaarlijkse reünie voor de nabestaanden 

van de bemanningen. Dit keer vindt de happening plaats in Savannah, Georgia. Ik ben voor 

deze bijeenkomst uitgenodigd en zeer vereerd om die bij te wonen bij leven en welzijn. Dit 

geeft maar weer eens aan, hoe dankbaar de nabestaanden zijn voor alle respect en aandacht, 

die hun verwanten nog steeds na 75 jaar krijgen in het verre Nederland.  

 

De oorlog in deze kroniek speelt zich af op zeven kilometer hoogte en ver weg in het oosten 

van het Duitse Rijk. Hoewel ‘ver weg’, hebben de mannen van Lt. Cole zeer wel bijgedragen 

aan onze bevrijding met het verlies van vier levens en ontberingen in gevangenschap. Het 

doet mij dan ook zeer veel deugd, dat de Beekse schooljeugd de herinnering aan de 

opofferingen van ‘onze’ bemanning op eigen initiatief heeft overgenomen. Daarmee is de 

fakkel van de vrijheid doorgegeven aan de volgende generatie. 

 

Opdat wij nooit vergeten. 

 

 

R.H.M. Göttgens 
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Bijlage 1: De waardeloze vliegcondities in een B-17 

 

 

 
Vliegcondities van een B-17: 

• Er is geen bepantsering aan boord; de bemanning is uiterst kwetsbaar voor vijandige kogels en 

granaatscherven. Granaatinslagen van de Duitse 8.8 cm luchtafweer beschadigen ook vaak kabels 

en slangen, waardoor stuurfuncties uitvallen. 

• Er is niet altijd een hospik met medische kennis of apparatuur aan boord 

• Barre koude op grote hoogten (7.000 - 10.000 meter) bij temperaturen van minus 20-30 graden. 

De elektrisch verwarmde pakken zijn gevoelig voor beschadiging van kabels en slangen (door 

granaatsplinters) en functioneren niet altijd naar behoren, waardoor gezicht en vingers kunnen 

bevriezen. 

• Er treedt frequent zuurstofgebrek op door falende zuurstofmaskers, hetgeen tot bewusteloosheid 

kan leiden. 

• De gebrekkige drukregeling leidt tot veel oorklachten als het vliegtuig plotseling van hoogte 

verandert om zich te verdedigen tegen vijandelijke jagers. 

• De bemanning heeft veel last van luchtziekte met vaak braken in het zuurstofmasker tot gevolg. 

• Gemiddeld heeft een B-17 ongeveer 7.000 patronen aan boord voor haar mitrailleurs. Hiermee kan 

men slechts zeven minuten achter elkaar defensief vuur afgeven.  

• Het komt herhaaldelijk voor, dat het vliegtuig door eigen mitrailleurvuur wordt getroffen, doordat 

in de formatie relatief dicht bij elkaar wordt gevlogen en de Duitse jagers kriskras door de 

formatie heen vliegen. 

• Doordat er in formatie wordt gevlogen in diverse lagen, is het risico groot, dat het bovenliggende 

toestel haar bommen afwerpt op het onderliggende vliegtuig.  

 

Het grote voordeel van dit toestel is echter, dat het op één motor in de lucht kan blijven en veel 

granaat- en kogeltreffers kan verdragen. 

Daarnaast is het een volledig gestandaardiseerd toestel, waardoor onderdelen makkelijk kunnen 

worden uitgewisseld en snel kunnen worden vervangen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

Bijlage 2: Opleidingsschema van Sgt. Robert Folk 
 
 

Het opleidingscircuit van Sgt. Robert Folk 
Bronnen: interview met Sgt. Robert Folk, afgenomen door zijn kleinzoon op 6 september 1999) en zijn 

brieven, geschreven aan zijn toenmalige verloofde Doris.  

 
Date  Location  Period Purpose Remarks 

     

3 June 1942 Kalamazoo, Michigan, 

Fort Custer  

 Physical and IQ test  

 Jefferson Barracks training 

center, Missouri (near St. 

Louis) 

1 week Registration at Air 

Force 

Exempt for basic training 

 Fort Custer  Collecting military 

clothing 

 

15 June 1942 Chanute Field, Illinois 

Air Forces Technical 

School 

15 June-29 

October 1942 

Air plane mechanic. 

Passed exam on 29 

October 1942 

Theoretical part to be 

followed by practical 

training at Boeing factory 

1 November 

1942 

Working at Boeing 

factory, Seattle, WA and 

Boeing factory School, B-

17, Chanute Airfield, 

Illinois 

1 November – 

6 Dec.1942 

8hr/day working 

Practical training for 

flight engineer 

He passed his flight 

engineer exam on Dec. 

5th 1942 

Jumping off point for 

Australia. Robert was 

initially assigned to the 

Japanese war theatre. After 

16 November not sure 

anymore 

6 December 

1942 

Salt Lake City Air Base 

Utah  

6 - 26 Dec. 

1942 

Various tests for 

gunnery training and 

flying practices 

For the first time with the 

plane up to 30.000 feet 

altitude (cold and no 

oxygen) 

26 December 

1942 

Wendover Field, Utah 26 Dec 1942 – 

20 Feb. 1943 

Flexible Gunnery 

School. Lessons did not 

start before 4th January. 

Classes from 8.00 AM-

10.00 PM, with 2 hrs. 

break. 

He passed his gunnery 

exam on 19 February 

1943 

Wendover is initial air force 

base for 306BG.It is a new 

(not yet completed) camp 

with poor facilities. 

In between transferred to 

another location for 3 days 

as Wendover Field did not 

meet the medical 

qualification! 

21 Feb. 1943 Salt Lake City, Utah 21 Feb. - 15 

March 1943 

Practical flying 

exercises with a full 

crew and physical 

training 

At this time the crew was 

not final yet 

17 March 1943 Ephrata Air Base, WA via 

short layovers in Boise, 

Idaho and Spokane Air 

Base, WA 

17 March – 7 

May 1943 

Flying exercises with a 

full crew (7hrs/day) and 

ground school 

(3hrs/day) 

New (not yet finished) base 

Limited number of flying 

runs, due to lack of planes 

On 10 April Robert is 

assigned to final crew in 

formation. 

Early May 

1943 

 Between 28 

April – 9 May 

1943 

The final crew has been 

composed 

 

7 May 1943 Geiger Field, WA (near 

Spokane) 

7 May – 7 

June 1943 

Flying exercises with 

final crew (formation, 

night, high altitude), 

ground school, 

exercises, refresh 

gunnery course 

Announcement, that in 2-

month time, crew is 

assigned to a base in 

England. They are behind in 

training; therefore, Robert is 

not granted a leave yet. 

Crews receive new clothing. 

 

23 May 1943 

    

The crew gets their own B-

17, registration no.: 42-

29971 and call sign: RD-F* 

(423rd Squadron). With this 

plane they will cross the 

Ocean to battlefield Europe. 
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7 June 1943 Lewiston Air Base, 

Montana 

7 June – 3 

July 1943 

Flying exercises with 

the crew 

 

3 July Leave to get married (July 

4th, 1943) 

3 – 9 July 

1943 

   

8 July    Plane is damaged in mid-air 

collision with other B-17* 

9 July  Lewiston Air Base, 

Montana 

9 – 13 July 

1943 

Flying exercises 

Technical plane 

inspection 

Whole final squadron is up 

and running 

14 July  Bangor, Maine, Dow 

Army Air Field 

14-18 July  

1943 

Training with final crew Last base in USA, before 

crossing the Atlantic to 

England 

18 July Goose Bay, Goose 

Airbase, Labrador, 

Newfoundland, Canada 

18-25 July 

1943 

Practicing and waiting 

for tail wind to cross 

Atlantic 

Base of departure for flight 

to England 

25 July Air field Prestwick, 

Scotland  

25-26 July 

1943 

12 hr. flight across the 

Atlantic 

 

27 July Bovingdon Air Base, 

England (NW from 

London) 

27 July – 10 

August 1943 

Crew training and 

assignment to 306BG in 

Thurleigh 

Air Base is operational 

training base. From here the 

final assignments takes 

place 

10 August 

1943 

Arrival at Thurleigh Air 

Base, England 

10 August – 

14 October 

1943 

Home base for 

operational missions to 

Continent 

 

*Info retrieved from website of American Air Museum in the UK 
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Bijlage 3: Overzicht gevlogen missies vóór 14 oktober 1943 
 

Bronnen: Overzicht, gebaseerd op ‘mission reports of 306BG’ en dagboek van 423rd Squadron 1942-

1945, uit de archieven van de 306 Bomb Group Historical Association. 

Aanvullingen met info uit brieven/dagboek/getuigenverslagen van Cole, Kuehn, Columbus en Folk.          

                      

Date  Plane nr. Crew member(s) Target 
Aug.1  Arrival of Fred Zumpf at Airbase Thurleigh, 423rd 

Squadron 

 

Aug.10  Arrival of crew members at Airbase Thurleigh, 

except Sgt. Mills 

 

Aug.1-11  Bad weather conditions for last two weeks. No 

missions at all 

 

Aug.12  No involvement of crew members Gelsenkirchen, synthetic rubber plant 

Aug.15 42..809 Only Kuehn flew with different crew Aircraft factory Brussels (primary) 

and Airport Flushing (Vlissingen; 

secondary target) 

Aug.16 42..841 Only Kuehn flew with different crew Le Bourget Airport near Paris 

Aug.17  No involvement of crew members 1st raid on ball bearing factories in 

Schweinfurt 

Aug.19 42-..163 Only Kuehn flew with different crew and 

squadron 

“Milk run”: Brussels Airport 

(primary) and Flushing airport 

(Vlissingen) (secondary) 

Aug.22-29  423rd Squadron is put out of combat operations to 

concentrate on night flying training. Missed two 

missions on 24th and 27th August. 

24/8: Villacoublay airport (near 

Paris).  

27/8: Watten, (near St. Omer, 

France), uncompleted construction 

site for V1-launching equipment 

Aug.31  No involvement of crew members Amiens/Glisy Airfield 

Sept. 2  42-29809 Only Partridge flew, with different crew 

(File not complete?) 
Mission to Evreux airfield. Plane 

returned, due to 2 engines problems. 

All bombs dropped in Channel 

Sept.3 42-29971 

 

42-..560 

Kuehn and Columbus flew - plane was damaged 

and sent for repairs 

Partridge flew with different crew and squadron 

Romilly sur Seine, airfields and Me-

109 repair shop near Paris 

 

Sept.6 42-5804 Folk flew with different crew Stuttgart, industrial and automotive 

facilities; Bosch, Benz, Porsche. 

Thick weather: bombs were dropped 

on railway yards at Offenburg. 

 42-30603 Cole flew as co-pilot with different crew  

 42-0714 

42 -.. 930 

Kuehn flew with different crew 

Columbus flew with different crew 

Sept.7 42-30603 

42-5855 

Folk flew with different crew 

Columbus flew with different crew 

“Milk run”: Brussels, railway, 

German army barracks Flushing 

airport 

Sept.8  Lt. Cole promoted to 1st Lt. as per 3 Sept.  

Sept.9 42-5714 For 1st time whole Cole crew, except Snedden Lille, air basis 

Sept.14  Transfer of Mills to Cole crew, following special 

re-assignment order (he was transferred from the 

Lt. Carey crew, which arrived at this same day 14 

September) 

Mills had not flown missions before 

Sept.14 

Sept.15 42-30221 Whole Cole crew Romilly sur Seine, see above 

Sept.16 42-5855 Whole Cole crew 

Robert Folk credited for destroying enemy fighter 

(Focke Wulf 190A-5) 

 

HQ 40th Combat Wing transferred to Thurleigh 

Primary target was submarine 

“mother ship”, Nantes. Due to smoke 

screen target was changed into Nantes 

harbor installations and Chateau 

Bougon Airfield  

Sept. 20-

27 

 423rd Squadron went off operations one week for 

night flying training. Missed one mission of 

Sept.23 

23/9: St. Nazaire and Nantes (sub) 

marine facilities, docks and river 

banks 

>Sept.27  For some reason Snedden is kept on the ground  

Sept.27 42-30221 Whole Cole crew. Zumpf replaced Snedden,  1st Emden, port installations 
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Oct.2 42-5855 Whole crew, Weseloh replaced Werner, who has 

frozen his neck in the 1st Emden raid. Zumpf 

replaced Snedden 

2nd Emden, port installations 

Oct.4 42-30221 Whole Cole crew. Zumpf replaced Snedden. 

Adrien Wright credited for damaging Focke 

Wulf-190 

Frankfurt, copper plant, BMW Werke 

and hart of city 

Oct.8 42-30221 Whole Cole crew, except Cole (ill). Zumpf 

replaced Snedden and Reese replaced Cole. 

Donald Richardson credited for destroying 

Messerschmidt Me-109 

Fred Zumpf credited for damaging Focke Wulf 

190) 

Bremen, ship yards and aircraft plant 

complex 

Oct.8-13  Cole catches a severe cold and is out of action for 

a week. He misses 3 raids 

 

Oct.9 42-29971 Kuehn, Columbus, Shields, Zumpf, Wright, 

Richardson, Werner. Folk is kept on the ground, 

due to overstressing. 

 

Gdynia(PL), naval basis and dock 

yards 
 42-3515 Mills with different crew 
 42-30603 Partridge with different crew 
Oct.10 42-30710 Kuehn, Columbus, Shields, Folk, Richardson, 

Wright, Zumpf, Mills. No bombing; aircraft 

returned to base due to instrument failure 

Münster, hart of city, transport 

facilities and marshalling yards. 

Targets of opportunity: Enschede and 

Coesfeld.  42-30813 Partridge (last minute stand in) 
Oct. 12   2nd mission to Schweinfurt called off 

due to bad weather (note 5) 
Oct. 13   2nd mission to Schweinfurt called off 

due to bad weather (note5) 
Oct.14 42-29971 Whole Cole crew. Zumpf and Mills replacing 

Snedden and Werner respectively 

2nd raid on Schweinfurt, ball bearing 

factories 
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Bijlage 4: Profiel van Duitse jachtpiloot Bernhard Kunze 

 
 

 
Jachtvlieger Feldwebel Bernhard Kunze, 1. Jagdgeschwader 1 

 

Naam: Bernhard Kunze (Hardi), dienstnr.: 82- 68454 

Geboren: Halle/Saale, 5 September 1920 

Gehuwd: augustus 1942 met Elfriede (‘Friedel’) Lieberknecht 

In dienst: september 1939 als vrijwilliger bij de Luchtmacht (Luftwaffe) 

Piloottraining: september 1939 – februari 1942 

Rang: Feldwebel (sergeant) 

Eenheid: Gevechtspiloot in 1st Staffel Jagdgeschwader 1 (1ste Groep van het 1ste Eskader) 

Thuisbasis: Fliegerhorst Deelen, ten noorden van Arnhem. 

Jager: Zwaarbewapende Focke Wulf 190A-5; registratienr: 410055, ‘Weisse 1’ 

Taak: Bescherming van het Rijk tegen de geallieerde bombardementen. Eerste gevecht met B-17’s van 

de 8ste USAAF op 21 mei 1943 (missie naar Wilhelmshafen en Emden). 

Gedood door ‘vriendelijk’ flakvuur op 5 januari 1944 boven Bergisch Gladbach (Odentahl, 

Duitsland) op 23-jarige leeftijd. Drie dagen later werd zijn zoon Bernd geboren!  

Begraven in Magdenburg, Duitsland (Westfriedhof Ehrenfeld, graf 231.) 

Aantal geclaimde overwinningen: tien (8 x B-17’s; 1 x B-24; 1 x P-47 Thunderbolt) 

Ontvangen onderscheidingen en medailles voor betoonde moed en uitzonderlijke prestaties: 

- Zilveren ereschaal voor speciale prestaties gedurende luchtgevechten in december 1943 

- Erespeld voor prestaties aan het (lucht) front 

- IJzeren Kruis 2e klas (begin juli 1943) 

- IJzeren Kruis 1ste klas (23 oktober 1943), uitgereikt door Herman Göring zelf 

- Postume vermelding in het Ereboek van de Luftwaffe Entry op 17 april 1944) 

 

Bron: Website van familie Kunze m.b.t. het persoonlijke leven van Bernhard Kunze: 

http://www.bernhard-kunze.de/ 
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Bijlage 5: Getuigenverslag van Rie op den Camp  
 

 
Het luchtgevecht boven Sittard op 14 oktober 1943. 
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Bijlage 6: Getuigenverslag van Jean Stassen 

 
Interview met Jean Stassen inzake het neervallen van de bommen en crash in Beek 

Door: R.H.M. Göttgens, Beek 

Datum: 3 oktober 2016 

Achtergronden: 

Jean: Zoon van Gilke Stassen, toenmalige bewoner van boerderij ‘Stassen’, gebouwd in 1929. (Moderne 

boerderij voor die tijd). Hij komt uit een goed ‘katholiek’ gezin met acht kinderen. 

De boerderij lag op de locatie waar nu de brandweerkazerne van Beek is gesitueerd. (Achter het ‘Witte Huis’ 

aan de Rijksweg). Daar is nu de Sportlaan. De boerderij is in de periode 1963-1964 gesloopt, toen de 

Karmelflats werden gebouwd.  

Werkzaam als 14-jarige ‘oppe koel’ Staatsmijn Maurits, in de zeef hal. Ook zijn oudere broer werkt bij de 

Staatsmijnen. 

Op donderdag 14 oktober was hij niet thuis, maar aan het werk. Het verhaal heeft hij uit eerste hand vernomen 

van zijn moeder. 

 

14 oktober 1943 

Rond 13.00 uur gaat alarm af op de Staatsmijnen en Jean begeeft zich met zijn collega’s naar de nabije 

schuilkelder. Vanuit Belgisch Limburg nadert een hele armada Amerikaanse vliegtuigen, die kort daarna wordt 

aangevallen door Duitse jagers. Hij blijft voorin bij de kelderopening staan en ziet een aangeschoten B-17 

voorbijkomen (dat van Lt. Cole blijkt te zijn).  

Ter hoogte van Beek rollen 7 bommen uit het toestel, waarvan er 6 neerkomen tegenover de huidige garage 

Bogman richting huidig DSM-terrein. (Noordelijk van Wethouder Sangersstraat) en 1 op de boerderij van 

Stassen. Het betreft grote 1000 ponders (ongeveer 750 kg). Een bom ter hoogte van Bogman zou ontploft zijn, 

maar Jean weet dat niet zeker.  

Tegenover de huidige brandweer in Beek, links van de Rijksweg richting Geleen, zijn delen van een motor en een 

mitrailleur terechtgekomen. (Bij voormalige woning van Spronken) 

De bom, die terecht komt op de boerderij boort zich door het dak, de verdiepingen en belandt in de kelder, maar 

ontploft niet.  

In de kelder bevinden zich vijf personen: moeder, een postbode, die een kamer huurt in de boerderij en drie 

broers. Vader Gilke is met drie kinderen op het veld aan het plukken in Sweikhuizen. De gewelfde kelder bestaat 

uit een aantal compartimenten, bedoeld voor de aparte opslag van aardappels, slachtgoed, fruit/groentes. 

Moeder besluit bij het sirene alarm om in het voorste compartiment te gaan schuilen. Dit blijkt hun redding, 

want de bom belandt in het achterste compartiment.  

Jean weet aan het einde van zijn dienst (14.45 uur) nog van niets en komt pas achter de feiten bij thuiskomst. 

De schade was vrij aanzienlijk: gaten in dak en etages en een beschadigde achtergevel. (De gevel is niet 

ingestort, zoals andere bronnen vermelden). Het gezin komt met de (grote) schrik vrij. 

Om veiligheidsredenen wordt de bom negen dagen niet aangeroerd. Dit was een standaardprocedure, Er 

bestond namelijk angst voor een vertragend ontstekingsmechanisme. Deze tactiek werd veel toegepast bij de 

bombardementen op Duitse steden, teneinde de schade nog groter te maken. Niemand mag gedurende deze 

periode het huis in. Het gezin wordt tijdelijk ondergebracht bij familie en bekenden.  

Na negen dagen wordt de bom door Duitsers gedemonteerd. Ook dan blijft de bevolking een heilig ontzag 

hebben voor het projectiel, totdat het uiteindelijk wordt weggehaald. 

 

Het vliegtuig stort neer op het terrein tussen het voormalig pand dr. Beckers en de huidige locatie van de 

elektriciteit transformator (nabij woonwagenkampje) aan de Bourgognestraat. De voorkant van de romp is deels 

in de Keutelbeek beland (die richting Neerbeek stroomt). Jean en veel andere Beekenaren gaan de dagen na de 

crash kijken en zijn vooral geïnteresseerd in stukken mica, die overal verspreid liggen. Hiervan konden ze o.a. 

ringen en kruisjes maken.  

De romp en vleugels zijn een poos blijven liggen ter inspectie door de Duitsers op eventuele nieuwe elementen. 

Ondertussen werden de wrakstukken bewaakt door een Duitse soldaat.  

 

Op het eind van de oorlog (eind 1944) verblijven vier Duitse deserteurs een poos in de boerderij. Totdat Gilke ze 

buiten de deur zet uit angst voor Amerikaanse/Engelse ontdekking. Hij begeleidt ze nog tot aan de Blote Weg, 

waarna zij verdwijnen. Wat met hen is gebeurd, is niet bekend. 
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Bijlage 7: Getuigenverslag van Math Dohmen  

 

 

 
Transcriptie van het interview van Harie Rouvroye met getuige M. Dohmen op 16 oktober 1960 

inzake het neerstorten van de B-17 van Lt. Cole op 14 oktober 1943 te Beek 

Enkele opmerkingen vooraf: 

1. In totaal hebben 21 mensen de B-17 van Lt. Cole zien neerstorten op 14 oktober 1943. Slechts 

acht van hen waren in staat om een consistent en betrouwbaar verhaal te vertellen. Zes getuigen 

hebben het vliegtuig daadwerkelijk zien neerkomen en crashen. Twee van hen hebben ook brand 

gezien.  

2. De getuige M. Dohmen was rechercheur bij de mijnpolitie van de Staatsmijn Maurits en werd 

thuis bij H. Rouvroye als kroongetuige geïnterviewd op 16 oktober 1960. Gezien zijn beroep, was 

hij in staat goed en betrouwbaar waar te nemen en te rapporteren. 

3. De meeste bemanningsleden hadden het toestel al kunnen verlaten voor de crash of waren door de 

explosie uit het toestel geblazen. Alleen de sergeanten Zumpf, Shields en Richardson, waren nog 

in het toestel tijdens de afdaling, maar leefden niet meer.  

4. De interviewer Harie Rouvroie is op 13 juli 2018 overleden.  

“Op de 14e oktober was ik onderweg naar mijn kantoor nadat ik de hele ochtend bezoeken had 

gebracht bij meerdere politiemensen. Omstreeks 13.00uur werd door de Alarmfluit van Cokesfabriek 

Maurits voor alarm gegeven (Dit gebeurde om de bezetting te alarmeren geen cokesovens meer te 

legen. De opstijgende stoomwolk van de koeling was namelijk tot honderd kilometer afstand te zien). 

Kort voor 13.30uur bevond ik me op de Rijksweg in Beek. De verwachtte vliegtuigen waren er en er 

ontstonden zware luchtgevechten. Ik heb mijn fiets in de greppel gelegd en ben er zelf ook ingedoken. 

Je blijft dan toch kijken en op zeker moment werd een vliegtuig zichtbaar dat wijd om zijn as draaide 

en omlaag kwam. Het geraas van de motoren deed pijn aan de oren. Ik verwachtte dat het boven op 

me zou vallen. Het kwam uit het noorden vanaf Geleen. Plotseling maakte het een rare beweging en 

ging linksaf. Een bom viel eruit en vanaf dat moment ben ik in elkaar gedoken en heb alleen de klap 

van het vliegtuig gehoord dat een eind verder neerstortte. De bom ontplofte niet maar  

sloeg in bij een boerderij die ongeveer 100 meter bij me vandaag was gelegen. Ik ben nog even blijven 

liggen en heb gewacht tot de luchtgevechten ophielden. Hierna ben ik naar de boerderij gegaan om te 

kijken of ik wat kon doen. Dat was niet nodig want de familie stond buiten bij te komen van de schrik. 

De bom was tot in de kelder doorgedrongen. (Opm.: dit was de boerederij van de familie Stassen). 

Ben naar het kantoor gegaan en begon toen te trillen dat een half uur duurde. Dit wil je geen 

tweemaal meemaken”. 

Ondertekend door M. Dohmen 

Rechercheur van de Mijnpolitie Staatsmijn Maurits te Geleen 

Zaterdag 16 oktober 1960 
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Bijlage 8: Ervaringen van Lt. Charles Kuehn 

 
De sprong in het diepe en gevangenneming van Charles Kuehn in Belgisch Eisden 

Bron: Zijn novelle ‘Kriegies’, deel 3 blz. 201-232.  

 

o Charles doet zijn borstparachute om en springt na enige aarzeling samen met Columbus en Folk uit het 

toestel. Het front-luik wil niet meteen opengaan. Charles verwondt bij de sprong zijn linker enkel aan het 

luik. Columbus duwt Folk het luik uit. Ze bevinden zich op ongeveer zeven kilometer hoogte! 

o Als Charles springt raakt hij half bewusteloos wegens gebrek aan zuurstof (hij is immers van het 

zuurstofmasker af) en de kou (-20 graden). Hij komt even bij, maar raakt weer bewusteloos. De parachute is 

gelukkig opengegaan. Blijkbaar heeft hij in een reflex meteen aan het koord getrokken. Hij heeft geen 

schoen of laars aan zijn linkervoet. De enkel is gewond en behoorlijk bloederig. Op weg naar beneden laat 

hij zijn helm vallen en ontdekt, dat zijn rechterhand gewond is.  

o Hij ziet het landschap beneden hem: heide en bossen, groen en bruin. Hij is nog steeds versuft en heeft last 

van tranende ogen (kou) en moet vechten om bij zijn positieven te blijven en om goed te kunnen landen. 

o Naarmate hij dichter bij de aarde komt, kan hij meer details onder hem zien. Een lang recht kanaal van 

noord naar zuid (dit is de Zuid-Willemsvaart) met parallel eraan een spoorlijn en verkeersweg. Meer naar 

het oosten ziet hij glooiende heuvels en een kleine stad met huizen, straten, kerk en plein. 

o Het is 13:30uur. Hij is weer geheel bij zijn positieven, de lucht wordt dikker en de temperatuur stijgt. De 

gehele landing duurde een kleine twintig minuten (hij daalt ongeveer 1000 voet per minuut. Hij is van 

24.000 voet hoogte gesprongen. Hij zweeft over het kanaal, de spoorweg en verkeersweg in zuidwestelijke 

richting, richting stad, waar een groep mensen zijn landing volgt. Hij bereikt de rand van de stad tussen een 

cluster huizen en tussen twee wegen, die verderop tot een weg samensmelten. Uiteindelijk landt hij in een 

achtertuin. 

o Veel mensen (vooral vrouwen en kinderen) komen op hem af en beginnen in de parachute te snijden. Ze 

kunnen de zijde en de nylon draden goed gebruiken voor allerlei toepassingen.  

o Charles beschrijft in zijn naoorlogse getuigenverslag, dat hij geland is in de buurt van Hasselt. Via de brief, 

die hij schreef in 1951 aan de familie Demandt, weten we dat de plaats van landing en gevangennamen in 

feite Belgisch Eisden was. Deze locatie wordt bevestigd door zijn beschreven observaties gedurende zijn 

parachutelanding (zie boven). 

o Na wat aarzeling wordt Charles aangesproken door een vrouw, die hem naar de keuken van haar huis 

brengt. Het huis stroomt vol met nieuwsgierige, opgewonden en vrolijke dorpsbewoners. De vrouw maakt de 

wond aan zijn hand schoon en doet er een schone handdoek omheen. Hij vraagt om water in het Duits, 

hetgeen de mensen ineens weer achterdochtig maakt. Hij krijgt een mok water.  

o Zijn enkel is zwaar opgezet en doet steeds meer pijn. Dan wordt hij na tien minuten in de keuken opgepakt 

door twee Duitse soldaten. Nu beseft hij, dat hij echt gevangen is genomen. Onder begeleiding van de twee 

soldaten loopt hij als een kreupele naar het einde van de weg (waar een andere weg samenkomt), onder 

begeleiding van veel dorpsbewoners. Dan slaan ze rechtsaf naar het dorpsplein. Hij baart nogal opzien met 

het feit, dat hij aan zijn rechtervoet een gewone burgerschoen draagt. 

o Op het plein staat een grote katholieke kerk (de St. Barbara kerk), die lijkt op een kleinere versie van een 

kathedraal, zoals Charles die van foto’s kent, met grote en hoge ramen en brede trappen naar de deuren. Er 

zijn geen magazijnen of winkels langs het plein. Er staan alleen wat losse privéwoningen. Vanaf het plein 

lopen straten naar alle vier de windstreken.  

o Het beklimmen van de trappen gaat erg moeizaam en nu voelt hij ook pijn aan de schouder en rug. Hij 

wordt opgevangen door een priester, die met de Duitse soldaten overeenkomt, dat hij in de kerk behandelt 

kan worden aan zijn verwondingen. Hij loopt door de binnen lobby van de kerk en belandt via een 

binnendeur naar rechts in een kamer in de hoek van de kerk. Dit blijkt het kantoor van de priester te zijn.  

o De Duitse soldaten sommeren de bevolking te vertrekken en zich te verspreiden. Ondertussen wordt Charles 

na een poosje verzorgd door een non (van het op 300 meter gelegen klooster) met verpleegkundige 

vaardigheid. De non behandelt zijn enkel en hand. Charles geeft als dank zijn overlevingskit aan haar, met 

kaarten, geconcentreerde chocola en vreemd geld). Daarna wordt hij per legertruck richting noorden 

afgevoerd. In de truck zit ook Lt. Joe Columbus.  

o Hij wordt samen met Columbus naar een cel op het Luftwaffe vliegveld nabij Hasselt gebracht voor 

verhoor. Hier verblijft hij enkele dagen. Het ontbijt bestaat uit zwartbrood en ‘Ersatzkoffie’. 
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Bijlage 9: Geraadpleegde bronnen  
 

1. De oorlogssituatie in 1943 
1.1. De Duitse adelaar verliest zijn eerste veren 

Wikipedia: Tijdslijn 2e Wereldoorlog 1943; Website www.wwiivehicles.com/ 

World War II Vehicles, Tanks, Airplanes, and Ships; Wikipedia: Military production during world war 

II. 

1.2. ‘The sky is the limit’ 

Website van The Eighth Air Force Historical Society/history/combat groups; Studiegroep Luchtoorlog 

1939-1945; ‘Vliegveld Venlo’ van Jan Derix, deel 2; Artikel in ‘TH AF News’ over de opbouw van de 

8ste Air Force in Europa, deel 17, nummer 4, december 2017; The Reich Wreckers: an analysis of the 

306 Bomb Group during World war II, een afstudeer- opdracht van majoor Charles J. Westgate, april 

1998.; Gemeenschappelijk onderzoek van publieke omroep NOS en Studiegroep Luchtoorlog 1939-

1945 naar ongeborgen crash locaties en nog vermiste vliegeniers in Nederland, uitgevoerd in 2016. 

1.3. Het ‘vliegend fort’ 

Boeing-website, onder ‘Historical Snapshot - The Flying Fortress’; Website: ‘B-17 Flying Fortress, 

the Queen of the Skies’ (www.b17flyingfortress.de);’Masters of the Air’ van historicus Donald L. 

Miller, 2006. 

1.4. ‘Precisie’ technologie 

Norden bomb sight - Wikipedia, Engelse versie; The Reich Wreckers: an analysis of the 306 Bomb 

Group during World war II, een afstudeeropdracht van majoor Charles J. Westgate, april 1998). 

1.5. Geen pleziervluchten  

Physiological problems of bomber crews in the 8th USAAF during WW2, door Major James J. 

Carroll, maart 1997. 

1.6. Welkom op ‘het dak’ van Duitsland 

Boek: ‘Vliegveld Venlo’, deel 1, door Jan Derix, 1990; Discussie platform www. abovetopsecret.com - 

October 1943 Schweinfurt Report; 398 Bomb Group Memorial Association - FAQs about Army Air 

Force Terms in WWII; Operation Analysis in the US Army 8th Air Force in World War 2 door Charles 

W.Mc Arthur - 1990; Electronic countermeasures - the art of jamming/Electronics World, December 

1959; Website forteninfo-militair erfgoed in Nederland en België-Duitse radar-en peilstations. 

1.7. Leven onder de Nazi laars  

Gemeentelijke website: Beeks verleden/Tweede Wereldoorlog. 

 

2.   De jongens van 1st Lt. Vernon K. Cole 
2.1. Iedereen zijn taak 

Uitreksel van een traininghandboek voor een B-17 piloot uit de 2e Wereldoorlog, dat door Edward 

Jablonski in een bijlage (blz. 327-7) is vermeld in zijn boek uit 1965: ‘Flying Fortress; the Illustrated 

Biography of the B-17’s and the Men Who Flew Them’ that Jablonski included in an appendix (pp. 

324-7) to his 1965 book, Flying Fortress: The Illustrated Biography of the B-17s and the Men Who 

Flew Them, Doubleday and Co.: Garden City, NY.; website B-17 Flying Fortress, The Queen of the 

Skies/the crew. 

2.2. Ontmoet de bemanning 

Alle vermelde persoonlijke gegevens van de bemanningsleden in deze kroniek zijn gebaseerd op 

registraties in formele documenten, nieuwsbladen en informatie, verkregen van familieleden; Missing 

Air Crew Report (MACR) 819, van 15 oktober 1943; (Overlijdens- berichten in) nieuwsbrieven ‘306th 

Echoes’ van de 306th Bomb Group Historical Association; Russell Strong kaartarchief en 

correspondentie files van de 306th Bomb Group Historical Association; Social Security Death Index 

(SSDI); Individual Deceased Personell Files (IDPF) van de vier gesneuvelde bemanningsleden; 

Website van USVA Grave Locator and FindaGrave.com; US National Archives and Records 

Administration Database. (NARA); Krantenberichten over diverse bemanningsleden; Persoonlijke 

brieven van en naar het thuisfront, tijdens gevangenschap. 

2.3. Van burger tot krijger 

Voor de training details zie: ‘The Army Air Force in Wold War II’, Volume 6: ‘Men and Plane’ door 

W.F. Craven en J.L. Cate, 1983 Washington DC; Persoonlijke informatie van familieleden. 

http://www.abovetopsecret.com/
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3.   De vuurdoop 
Wikipedia – North Atlantic air ferry route in World war 2;Wikipedia RAF Prestwick, Engelse versie; 

‘First over Germany’ a story of the 306th Bombardment Group door Arthur P. Bove, 1946; Combat 

squadrons of the Air Force in World War II, Maurer and Maurer, 1982, blz 519 e.v.; Dagboek van het 

423ste Squadron; The Reich Wreckers; an analysis of the 306th Bomb Group during World War 2 door 

Charles J. Westgate III, Major, USAF, 1998; ‘Black Thursday, the story of the Schweinfurt Raid’ door 

Martin Caidin, editie 2018; Article in TH AF News about built up of 8th Air Force in Europe, volume 

17, number 4, December 2017; Boek: ‘Foes by fate- friends by choice’ door James Pete Mullinax; 

website soc.history.war.world-war-ii. 

 

4.   ‘Zwarte Donderdag’ 
4.1. Een rampzalige start  

Getuigenverslagen van bemanning, vastgelegd in MACR-819 archief; Missieverslag 14 oktober 1943 

van de 306BG; Logboek van 423e Squadron, Take-off Schedule 306BG-14 oktober 1943; Novelle 

‘Kriegies’ van Charles Kuehn; Getuigenverslagen van Rie op den Camp, Geleen en Jean Stassen, 

Beek; Persoonlijke detailinfo verkregen van familieleden van de bemanningsleden; 423rd Squadron 

Combat Diary 1942-1945, 306th Bomb Group, samengesteld en uitgegeven door Russell A. Strong. 

Gepubliceerd door the 306th Bomb Group Historical Association in juni 1993;’First over Germany, a 

story of the 306th Bombardment Group’ door Arthur P. Bove, 1946; ‘Or go down in flames, a 

navigator’s death over Schweinfurt’ door W. Raymond Wood, 1995, blz. 86-121; Missed Air Craft 

Reports (MACR) 819; na-oorlogse toevoegingen, inclusief individuele questionnaires van de 

bemanningsleden: Joseph Columbus, Charles Kuehn, Irving Mills en Robert Partridge; Mission 

report nr.35 of 353rdFG of October 1943; Schweinfurt Raids and pause in daylight strategic bombing 

by Greg A. Grabow, 1990; ‘Black Thursday, the story of the Schweinfurt Raid’ door Martin Caidin, 

editie 2018; Overzicht zwaarste verliezen 8th USAAF: 

http://www.taphilo.com/history/8thaf/8aflosses.shtml); Boek: ‘Schweinfurt und der Strategische 

Luftkrieg 1943’-Der Angriff der US Air Force vom 14.Oktober 1943 gegen die Schweinfurter 

Kugellagerindustrie(pages 244-249) door Friedhelm Golücke, 1980, The Mighty Eight at War by 

Martin W.Bowman, september 2014; Missierapport nr.35 van 353ste FG van 14 oktober 1943; 

‘Schweinfurt raids and pause in daylight strategic bombing’ by Greg A. Grabow, 1990. 

4.2. Gedonder in de hemel 

Wartime Aerial Victory Credits in 1943 against B-17 Flying Fortress by Germany(samen gesteld door 

Jan J. Safarik; aces.safarikovi.org); Mission Report 306th BG, Thurleigh, Engeland, 14  oktober 1943; 

Novelle ‘Kriegie’, geschreven door Charles R. Kuehn over zijn eigen ervaringen; Getuigeverslagen 

van bemanningsleden (MACR-119 reports);Getuigen- verslag van Rie op den Camp als waarnemer 

vanaf de grond in Sittard; ‘Enemy tactics employed against our forces’;rapport van 14 October 1943, 

opgesteld door het hoofd- kwartier van VIII Bomber Command; ‘Determination of name of German 

fighter pilot, who downed Cole’s B-17’, studie uitgevoerd door R.H.M.Göttgens, februari 2018; 

telefooninterview met Carla Bloemen, afgenomen door R.Göttgens op 6 maart 2017; Boek ‘Duel in de 

wolken’, van Ron Pütz, van Soeren and Co, Amsterdam 1994; Boek: ‘Schweinfurt und der 

Strategische Luftkrieg 1943’-Der Angriff der US Air Force vom 14.Oktober 1943 gegen die 

Schweinfurter Kugellagerindustrie(pages 244-249) door Friedhelm Golücke, 1980; de website van 

353rd Fighter Group - Mission Report nr.35 van 14 oktober 1943 van het 350ste Squadron. 

4.3. Sprong in het diepe 

Brief van Charles Kuehn aan Albert Demandt, van 29 oktober 1951; Ooggetuigenverslag van Rie op 

den Camp, schooljongen uit Geleen; Persoonlijke informatie over Joseph Columbus, verkregen van 

zijn zoon Allan; Persoonlijke informatie verkregen van Susan Linton-Folk, dochter van Robert Folk; 

Novelle ‘Kriegie’, geschreven door Charles R. Kuehn over zijn eigen ervaringen; Persoonlijke 

informatie verkregen van Edward Zumpf, broer van Frederick Zumpf; Persoonlijke informatie 

verkregen van William Wright, zoon van Adrian Wright; Na-oorlogse getuigenverslagen van 

bemanningsleden in MACR’s; Interview met Robert Folk, afgenomen door zijn kleinzoon; Info van 

Heemkundevereniging Geleen (m.b.t. landing locatie Lt. Cole);  Info van Stichting Erfgoed Eisden 

(m.b.t. spoorlijn bij Eisden); Rapport van de burgemeester van Beek aan de Duitse autoriteiten, 20 

oktober 1943; interview met getuige Jean Stassen, afgenomen op 3 oktober 2016 door R.H.M. 

Göttgens.  

http://www.taphilo.com/history/8thaf/8aflosses.shtml
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4.4. De dood van een arend 

Ooggetuigenverslag van Harie Rouvroye, Elsloo, ooggetuigenverslag van Alphons Demandt, Beek; 

interview met Thea Demandt, Beek op 2 juni 2016 door R.H.M. Göttgens; Interview met mijnpolitie 

Mathieu Dohmen, Geleen, afgenomen door Harry Rouvroye op 16 oktober 1960; Interview met Jean 

Slangen, zoon van boer Slangen, afgenomen door R.H.M. Göttgens op 3 oktober 2016; Casualty 

Report, details verzameld door J.A. Hey, Hengelo, en gepubliceerd in ‘Study Group Air Combats 

(over Holland) 1939-1945’; Info van Guus Beckers, Beek (op 14 oktober 1943 bewoner van pand van 

dr. Beckers); Additionele e-mail info van Harie Brouwers, Beek over hoe crash gat door de jeugd 

werd gebruikt; Info van archief van het Erfgoedcentrum De Domeinen, Sittard-Geleen; Rapport van 

de Beekse burgemeester aan de Duitse autoriteiten, 20 oktober 1943; Stationsweb.nl/Beek-Elsloo; 

Onderdelen vliegtuig Cole: mondeling getuigenverslag van Harie Rouvroye. 

4.5. Begraven in gewijde aarde 

Opgave van datum dood en locatie graf door Duitsers aan US Gezantschap te Bern op 11 december 

1943; Casualty Report aircraft 42-29971, Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, Gegevens verzameld 

door J.A. Hey, Hengelo; Telegrammen, verstuurd naar de families door het Amerikaanse Ministerie 

van Defensie; Website Stichting Dodenakkers-Funerair Erfgoed, sectie Margraten; Individual 

Deceased Personnel archieven. 

 

5. ‘Ik spreek geen Duits’  

 

6. Prikkeldraad en wachttorens 

 

7. Herstel in de ‘sigaret-kampen’ 

 

8. ‘Get on with your life’  
Deze hoofdstukken zijn grotendeels gezamenlijk uit de onderstaande bronnen samengesteld:  

Persoonlijke info over Joseph Columbus, verschaft door zijn zoon Allen; Persoonlijke informatie over 

Irving Mills, verkregen van zijn dochter Susan Waldron-Mills; Persoonlijke informatie over Bob 

Partridge, verkregen van zijn dochter Sandra Landgraf-Partridge;  Persoonlijke informatie over 

Robert Folk, verkregen van zijn dochter Susan Linton-Folk; Interview met Robert Folk door zijn 

kleinzoon; Ooggetuigenverslag van Sgt. Mills: ‘Prison Camp School’, gepubliceerd in nieuwsbrieven  

‘306th Echoes’ van de 306th Bomb Group Historical Association van juli en oktober 1985; Novelle 

‘Kriegies’ van Charles Kuehn; Brief van Charles Kuehn aan Alphons Demandt, 29 oktober 1951; 

Locatie kamp van Adrien Wright verkregen van zijn zoon William Wright; Dagboek van Rie op den 

Kamp uit Geleen; WWII POW index; Website US Air Force Academy – uittreksel uit ‘Behind the wire: 

Allied airmen in German captivity’ door Al Zimmerman, schrijver/producer; Chronograph, Inc., 1996, 

Gemaakt voor The Eighth Air Force Historical Society; American prisoners of war in Germany - 

officiële website van de 392nd Bomb Group; Stalag 17B-Krems: Dagboek I. Mills: ‘Eagles can walk’, 

interview met I. Mills door Emely Charrier-Botts in 2008 en artikel in ‘the Columbus Herald’ van 6 

juni 1945; Verslag over ‘American Prisoners of war in Germany/Stalag 17B’, opgesteld door Military 

Intelligence Service-War department, 1 november 1945; Missed Air Craft Reports (MACR) 819; na-

oorlogse toevoegingen, inclusief individuele questionnaires van de bemanningsleden: Joseph 

Columbus, Charles Kuehn, Irving Mills en Robert Partridge; US National Archives and Records 

Administration (NARA)-records of WW2 prisoners of war;  ‘Sigaret’ Kampen: website 

Skylighters.org/camp Lucky Strike. 

 

Hieronder treft u de hoofdstukspecifieke bronnen aan:  

5.1. Op de thee in Belgisch Eisden 

Sweeting, C.G. United States Army Aviators' Equipment, 1917-1945. Jefferson: McFarland & 

Company, 2015. (Pages 277-279). 

5.2. Landing op Limburgse bodem 

Onbekend dagboek van een Beekse inwoner, ontdekt door Harie Smeets en door hem uitgeleend aan 

de Heemkundevereniging Beek. 

5.3. Tussen hoop en vrees 
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Familieverhalen, opgetekend door Jeff Shields, neef van Sgt. Robah Shields, in zijn e-mail van 29 juni 

2017; IDPF-files van Joe Columbus, Keith Cole, Frederic Zumpf and Clay Shields; Telegrammen van 

het Amerikaanse Ministerie van Defensie. 

5.4. Onder psychische druk 

Amerikaanse Intelligence Servicerapport van 15 juli 1944 over Amerikaanse krijgsgevangenen in 

Duitsland; Getuigenverslag van Lt. James A. Mullinax, uit zijn boek ‘Foes by fate, friends by choice’; 

‘Of Stirlings and Stalags - an air gunner’s tale’ by W.E. Bill Goodman. Published by Gill Chesney-

Green, 2013; ‘The story of Francis Joseph Morrissey’ door Jeffrey Frank Jones, Kindle editie, 31 

january 2015; Arthur E. Linrud, zoals beschreven in zijn Military History uit 1946 op de website van 

Wim Slangen. 

6.1. Stalag Luft 3, Sagan - Tussen hoop en desillusie 

Twee vrolijke verhalen van Joe Columbus: verkregen van zoon Allan in e-mail van 31 oktober 2018; 

Website Stalagluft3.com; Novelle ‘Kriegies’ van Charles Kuehn; Wikipedia: ‘Stalag Luft 3’. 

6.3 Stalag 13D, Nürenberg-Langwasser - Op ‘heilige’ bodem  

Website rijo research-The Nuremberg POW camps 1939-1945; Website B24.net/Nuremberg POW 

camps, 392nd Bomb Group; Report on American Prisoners of War in Germany, prepared by Military 

Intelligence Service War Department, 1 November 1945; Website van de 485ste BG/Stories/The 

evacuation of allied POW’s from Nuremberg to Moosburg, Germany; Battle of the Bulge Association-

Repeating my April 1945 POW march from Nuremberg to Moosburg. 

6.5. Stalag 7A, Moosburg - Een varkensstal 

Novelle ‘Kriegies’ van Charles Kuehn; ‘The story of Francis Joseph Morrissey’ door Jeffrey Frank 

Jones, Kindle editie, 31 january 2015. 

6.6. Stalag 17B, Gneixendorf - Fit blijven 

Mills: interview met Irving Mills, afgenomen door journalist Emily Charrier-Botts, 20 juni 2008; 

Folk: interview met Robert Folk, afgenomen door zijn kleinzoon, 6 september 1999; Algemeen: 

‘American Prisoners of War in Germany/Stalag 17B’, prepared by Military Intelligence Service of the 

War Department, november 1945; Ervaringen van Mills mede-gevangene Ben H. Phelper, zoals 

beschreven in zijn boek ‘Kriegie Memories Luftgangster no. 113204’, Boulevard Press Inc, LA 

California, 1946; Onderzoek door Susan Linton, genoemd in haar e-mail van 1 november 2018; 

Arthur E. Linrud, zoals beschreven in zijn Military History uit 1946 op de website van Wim Slangen. 

6.7. Evacuatie van Gneixendorf naar Braunau - Een vliegenier leert lopen 

Dagboek van Irving Mills: ‘Eagles can walk’; Aangevuld met fragmenten uit het boek ‘Luftgangster 

no. 113204’ tweede druk 2012 door Ben H. Phelper; Zie ook ‘Post war addendum of forced march of 

Sgt. I. Mills 8 - 25 April 1945’ door Roy Göttgens, july 2016, samengevat en vertaald; ‘American 

Prisoners of War in Germany, Stalag 17B’ – samengesteld door de Military Intelligence Service, War 

Department, 1 November 1945; http://www.stalag17b.com/food.html 

7.  Herstel in de ‘sigaret- kampen’ 

Ramp-WW2 US Medical Research Centre; website skylighters.org/special/cigcamps. 

8.1. Van krijger tot burger 

Novelle ‘Kriegie’ van Lt. Charles Kuehn 

8.2. Maak iets van je leven 

Enquête onder familieleden van de bemanning, uitgevoerd door Susan Linton-Folk in de periode 

november-december 2017 over laatste rustplaatsen; Individual Deceased Personnel Files (IDPF); 

Overlijdens- berichten; Enquête onder familieleden door R. Göttgens in augustus 2018 over carrières 

na de oorlog; onderzoeksresultaten uit 2016 van Barbara Neal van de 306BG Historical Association. 

 

9.  Het ‘derde front’ 

192 persoonlijke brieven en postkaarten van en naar de bemanningsleden gedurende de periode 

november 1943-april 1944. De in, dit hoofstuk vermelde, observaties zijn direct van deze brieven en 

postkaarten afgeleid en samengevat door Roy Göttgens; Artikel in New York World-Telegram van 3 

februari 1943 over ‘next of kin fellowship’ in Staten Island. 

 

10.  De kater na Schweinfurt  

http://www.stalag17b.com/food.html
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Wikipedia-second raid on Schweinfurt; ‘Statistics on losses’: the 398th BG newsletter; Verliezen van 

de 306th BG: Mission report 306th BG, Thurleigh, Engeland, 14 oktober 1943; Diverse krantenknipsels 

over bombardement op Schweinfurt; Schweinfurt raids and the pauze in daylight strategic bombing. A 

thesis presented to the Faculty of the U.S. Army Command and General Staff College in partial 

fulfillment of the requirements for the degree  Master of military art and science. Military History by 

Greg A.Grabow, Maj, U.S. Army B.S., University of Wisconsin, Madison, WI, 1990; 8th USAAF 

verslagen (http://www.taphilo.com/history/8thaf/8aflosses.shtml); 8th USAAF Failure list, 115e 

operatie, 14 oktober 1943; ‘Nazi Germany and Neutral Europe during the Second World War’ by 

Christian Leitz, 2000. 

10.1. Verschillende waarheden 

Diverse Nederlandse, Duitse en Amerikaanse krantpublicaties 

10.2. De ‘Mighty Eighth’ op haar knieën? 

8th USAAF Failure List, mission 115, 14 oktober 1943; 8th USAAF Report m.b.t. samenvatting van de 

resultaten van bombardement, missie 115, 14 oktober 1943. 

10.3. Pas op de plaats 

Determination and effectiveness of ww2 strategic bombing strategy, door Colonel T. Tracey Goetz 

USAF, 7 April 2003; Amerika’s productiecapaciteit: Website: 8th USAAF during World War II in the 

ETO, facts, statistics and history;The Costs of Schweinfurt door John T. Corrnell, gepubliceerd in Air 

Force Magazine, februari 2010; ‘The Third Reich In Ruins’, door Geoffrey R. Walden, 20 juli 2000; 

The Reich Wreckers, an analysis of the 306BG during World war II door Charles J. Westgate, april 

1998 (blz. 24). 

 

11.   Verrassende nasleep  
11.1. Een officierspet  

Interview Roy Göttgens met Thea Demandt, Echtgenote van Albert Demandt, zoon van Alphons 

Demandt, 2 juni 2016; Krantenartikel ‘New York Times’, 13 oktober 1951; Kranten- artikel in 

‘Limburgs Dagblad’, 19 oktober 1951 

11.2. Retour afzender 

Artikel uit de Amerikaanse krant ‘Republican-American’ of Waterbury, Connecticut van 14 Oktober 

2016. 

11.3. Adoptie van de graven 

Website Stichting Adoptiegraven Margraten 

11.6. De caterpillarclub 

Lidmaatschapskaart van Robert Folk; Wikipedia ‘Caterpillar club’; Brief van moeder van R. Folk, 

waarin zijn lidmaatschap wordt beschreven. 

11.7. Een vaarwel voor een vliegbasis 

Website van Aerodome Bedford - sectie ‘historie’; Controltowers.co.uk/Thurleigh. 

11.8. Uitgewiste geschiedenis 

WebsiteTraces of War.nl; Website Stalag XVIIB; Website 49 Squadron Association - camp Oberursel; 

website Displaced Persons Camp Nürnberg; Wikipedia Langwasser, Duitse versie; Website: The 

cigarette camps – US Army camps in the LeHavre area; Website: je oude kazerne nu.nl; Moosburg 

online-pow camp 7a. 

11.9. Een verloren dagboek gaat van hand tot hand 

E-mails van 19 oktober en 18 december 2018 van Susan Folk m.b.t. de rondgang van Robert Folk’s 

logboek; Presentatie-sheets van John D. Long, Director of Education van het National D-Day 

Memorial and Museum in Bedford, Virginia, 25 oktober 2018; Samenvatting van boek ‘A Wartime 

Log’ door Art en Lee Beltrone, Howell Press Inc, april 1995. Samenvatting gemaakt door Susan 

Linton en beschreven in haar e-mails van 1 en 7 november 2018. 

11.10. De parachute van Irving Mills 

Verslag R.H.M. Göttgens van interview met Ben Schoutrop, 2 mei 2019; Website: 

http://elinorflorence.com/blog/parachute-packers, Cheers to the parachute girls, 20 mei 2015; 

Website: http://www.seniornet.org/ww2/gallery/memories/parachute.html . Memories Gallery: 

Experiences of a Parachute Rigger, 1995; Analyse door Cliff Deets, historisch onderzoeker bij de 

http://www.taphilo.com/history/8thaf/8aflosses.shtml
http://elinorflorence.com/blog/parachute-packers
http://www.seniornet.org/ww2/gallery/memories/parachute.html
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306BG Historical Association, USA samengevat in zijn e-mail van 29 april 2019; Parachute-logboek 

van Irving Mills; Publicatie in ‘de Limburger’ van 4 mei 2019. 

 

 

 

Bronnen van de foto’s en andere afbeeldingen: 
1. Families van de bemanningsleden: 

Alle foto’s m.b.t. de persoonlijke omstandigheden, brieven, graflocaties, persoonlijke medailles en 

documenten van de bemanningsleden, logboek, dagboeken en krantenknipsels zijn verkregen van de 

betreffende families. 

2. Publiek domein/internet - diverse websites: 

Algemene foto’s over strategieën, B-17 vliegtuigen en interieur, persoonlijke uitrusting, 

krijgsgevangenkampen, evacuatie van Luft 3 en Stalag 17B, kaartjes, oorlogshandelingen, logo’s, 

symbolen, fabrieken Schweinfurt, huidige situatie van de kampen en luchtmachtbasis Thurleigh, 

krantenartikelen over bombardement op Schweinfurt, kamp Lucky Strike en de weg naar huis, 

persoonlijke overlevingspakket, Rode Kruis voedselpakket, oude foto’s Eisden, Ehrenfriedhof 

Maastricht, Kerkhof Margraten 1945, vooroorlogs station Beek-Elsloo. 

3. Archieven van de 306BG Historical Association en Second Schweinfurt Memorial Association:  

Alle overzichten over specifieke aspecten van missie 115 uit de Mission Reports van 14 oktober 1943, 

foto’s van de luchtmachtbasis Thurleigh in oorlogstijd. 

4. Harie Rouvroye: Kaartjes omgeving Beek in oorlogstijd, onderdelen van Cole’s vliegtuig. 

5. Roy Göttgens: 

Foto’s van huidig Beek, boomplantdag 2017, ontwikkeling en onthulling monument, huidig 

oorlogsmonument Beek en oorlogskerkhof Margraten, parachute van Irving Mills. 

6. Thea Demandt: Alle afbeeldingen m.b.t.’pet-incident’van Charles Kuehn. 

7. Ben Phelper: Foto’s van Stalag 17B en de mars naar Braunau. 

8. National Archives USA: 

Getuigenverslagen van bemanningsleden (MACR), Individual Deceased Personnel archieven m.b.t. 

alle formeel geregistreerde persoonlijke rapporten, brieven, telegrammen. 

9. Heemkundevereniging Beek: Boerderij Stassen 1961, de kerkklokken van Beek, 1943 

10. Familiewebsite van Bernhard Kunze: Afbeeldingen van Bernhard Kunze en zijn jachttoestel. 
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