Uitnodiging
Thema-avond van de Dorpsraad Groenekan
De noodlanding van een B-17 in Groenekan op 28 mei 1944
Op die mooie eerste pinksterdag, nu bijna 70 jaar geleden, maakte om ca. 15.30 uur een
brandende Amerikaans bommenwerper (een B-17, vliegend fort) in het weiland achter de
boerderij van boer Dirk de Kruijff een noodlanding. Twee van de tien bemanningsleden van
de B-17 waren al eerder op deze missie omgekomen ten gevolge van beschietingen door
luchtafweergeschut, meerdere bemanningsleden raakten daarbij licht en één zwaar gewond.
De Kruijff en Copijn, van de belendende kwekerij, waren als eersten bij het gecrashte toestel,
al snel gevolgd door Duitse militairen van fort Blauwkapel. De bemanningsleden werden in
eerste instantie overgebracht naar de boerderij van De Kruijff.
Daar overleed even later de zwaargewonde
boordschutter Thomas Roskowick. De zeven
overlevende bemanningleden gingen in
krijgsgevangenschap en overleefden de oorlog.
De drie omgekomenen zijn na de oorlog bijgezet op de
Amerikaanse oorlogsbegraafplaats te Margraten.
Alleen Thomas Roskowick ligt daar nu nog steeds, de
twee andere bemanningsleden zijn door hun familie
gerepatrieerd naar de VS.
In 1995 werd, ter gelegenheid van de 50-ste herdenking
van het einde van de tweede wereldoorlog, door Wim
Hoebink een uitgebreide beschrijving van de crash
gepubliceerd in St. Maerten, het blad van de
Historische Vereniging Maartensdijk. Hij eindigde zijn
artikel met de volgende hartenkreet: Zij mogen niet
worden vergeten. Het is aan Groenekan om deze drie
doden te gedenken.
Nu, bijna twintig jaar later, is een werkgroepje (oud)Groenekanners (aangevuld met twee
externe deskundigen) bezig, uit respect en dankbaarheid voor het hoogste offer dat de
omgekomen bemanningsleden brachten voor onze vrijheid, een herdenkingsmonument in
Groenekan op te richten. Zij willen het gedenkteken op 28 mei 2014, 70 jaar na de crash,
onthullen.
De Nijepoortschool heeft zich inmiddels enthousiast achter het initiatief geschaard. Zij zal het
monument adopteren en de crash een plaats geven in het jaarlijkse WO-II-project.
Om de Groenekanse bevolking te informeren organiseert de Dorpsraad van Groenekan op
25 november om 20.00 uur in dorpshuis De Groene Daan (deur open om 19.30 uur) een
thema-avond gewijd aan de geallieerde operatie op die 28ste mei 1944. Op die avond zal
Kolonel Ivo de Jong (militair historicus en lid van de werkgroep) verslag doen van de enorme
inspanning die de geallieerde luchtmacht die dag boven West-Europa ontplooide (1300
bommenwerpers en ruim 700 escorterende jagers werden ingezet) en welke gevaren de
‘Groenekanse’ B-17 noodlottig werden. Ivo de Jong heeft zeer grondig onderzoek gedaan
naar de gebeurtenissen op die dag en de resultaten in 2003 vastgelegd in het boek: Mission
376, Battle over the Reich, May 28, 1944.

