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CRASHONDERZOEKSVERSLAG Nr 29 : Mustang Gierle  

1. Voorwoord 

Na vele jaren van onderzoek en voorbereiding werd op zondag 20 juni 2010 een 
monument ingehuldigd te Gierle, bij Turnhout, ter nagedachtenis aan vier geallieerde 

vliegtuigen die daar tijdens de tweede wereldoorlog zijn neergestort. Met name Luc Cox 
had veel gegevens verzameld, alleen bleef van een vierde vliegtuig, een jachtvliegtuig, 

helaas de identiteit onbekend.  

 

 

 

    Het monument te Gierle (foto:Hubert Michiels) 

2. De mysterieuze Mustang 

Hier het relaas volgens Luc Cox, zover het bekend was in 2014: 

Tenslotte is er nog een P-51 Mustang neergestort niet ver van de Vosselaarseweg aan het Giels Bos. De 

getuigenissen hieromtrent komen niet overeen wat de datum waarop dit gebeurde betreft. Wel bevestigen zij 

elkaar wat het lot van de piloot betreft: deze kon springen en zou veilig en wel aan de grond gekomen zijn met 

zijn parachute. Verder is uit enkele wrakstukken die bewaard zijn gebleven vast komen te staan dat het een P-

51 D was, dus een relatief ‘laat’ type. Spijtig genoeg is het zonder een juiste datum of enig uitsluitsel over de 

naam van de piloot of het serienummer van het toestel niet met zekerheid te bepalen over welk vliegtuig het 

hier ging. Daarom is deze gedenkplaat (voorlopig) algemeen gehouden. Het onderzoek naar de 

omstandigheden van deze crash loopt verder. Hopelijk kunnen we u weldra berichten dat het missende 

puzzelstuk is gevonden. Als iemand tips heeft, alle informatie is welkom. 

 

De gevonden onderdelen werden door het Planehunters team onderzocht, en inderdaad 
bleek hieruit dat het een laat type Mustang moest zijn geweest, een P-51D of later. Het 

betrof delen van de brandstoftank, een fabricageplaatje van de radiator en een 
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Amerikaans typeplaatje van de radio. Dit laatste gaf aan dat het een Amerikaanse P-51 
moest zijn omdat Engelse Mustangs ook Engelse radio-apparatuur hadden. 

Een propeller zou reeds kort na de oorlog meegenomen zijn en bij een plaatselijke 
boerderij gebruikt zijn als aambeeld, totdat Pierre Koreman van het Antwerpse 

Vliegtuig&Bunker Archeo museum hem verwierf. Deze laatste zou ook opgravingen 
hebben verricht op de site, evenals andere lokale onderzoekers in de periode 1990-2000. 

3. Verkennend onderzoek 

November 2011 deed een deel van het Planehunters Recoveryteam een verkennend 
onderzoek. De crashplaats werd gevonden, maar alles was dermate zwaar vergaan dat er 
geen informatie uit de brokken kon worden gehaald. In 2014 werd de site gecontroleerd 
met een Magnetometer. Hierbij werd al snel duidelijk dat, zoals bekend, het vliegtuig zelf 
reeds lang geleden geborgen was. In de ploeglaag werd echter wel een tandwiel van de 
motor gevonden, en rechtstreeks daaronder enkele fragmenten van de voorkant van de 

motor, en zoals later bleek, een belangrijk deel voor identificatie; een stuk van de 
spinnerkap. 

 

Typisch onderdeel gevonden tijdens onderzoek 2011: vergaan aluminium en onder overzichtsfoto (Benny 
Ceulaers). 
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Deel van een rolroer-beeindiging, de grootste vondst c.a. 120mm. 

Door onderzoek van de vondsten van 2014 konden de volgende gegevens worden 
achterhaald: 

1. Het toestel had een Aeroproducts propeller. Een stalen propeller met een iets 
andere vorm en verstel-techniek als de veel meer toegepaste Hamilton Standard 
propeller. Dit betekend dat het toestel een P-51 K moet zijn geweest. Alleen deze 
variant had deze propeller. 

2. Resten van de spinnerdop hadden sporen van donkerblauwe verf. Een fragmentje 
roerbespanning was zilver met zwarte/donkerblauwe verf. 

3. Op een stuk pantserplaat van de glycoltank stond met de hand met grote letters 
en rode verf het nummer '254' geschilderd. Dit moet een belangrijk nummer zijn 
geweest, maar we hebben het nog niet kunnen ontcijferen. 

4. Het toestel was zilver geschilderd  (bron: een stuk vleugel met de typische 'putty' 
plamuur, roze-rode primer en daarop zilververf). De motorkap waarvan zo'n 
15x15mm gevonden werd, was blank metaal, aluminium, net als het RVS stuk 
motorkap voor bij de uitlaat. De neus was dus ook blank metaal, uitgezonderd 
een donkergroene strook bovenop, het 'anti glare shield'; om verblinding van de 
piloot door zonlicht te voorkomen. 

5. Na de crash brandde het wrak, dat grotendeels boven de grond lag ondanks de 
vrijwel verticale inslag, geheel uit. Uitzondering waren de gevonden delen van de 
propeller en motorvoorkant die wat dieper in de grond waren gedrongen. In een 
stuk motor werden vele, niet gecorrodeerde, druppels gesmolten aluminium 
gevonden. Dit betekend dat de motor en/of de neus van het vliegtuig al in brand 
stond terwijl het vliegtuig nog vloog. De afwezigheid van drijfstangen, kleppen en 
delen van het motorblok zelf, zijn een goede aanwijzing dat de motor niet op 
volle toeren draaide bij impact. 
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Mogelijke posities van het toestel bij de impact zoals afgeleid uit de gevonden brokken, vliegrichting Noord-
zuid/oost. 
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De enige stukken aluminium die niet vergaan waren, waren een aantal stukken van de propellerdop, deze 
fragmenten hadden allemaal resten van donkerblauwe verf, de identiteitskleur van de 370e Fighter Group. 

 

Deel van de spinnerkap met daarop het Assembly no 109-44002, het onderdeelnummer van een Aeroproducts 
propeller. 
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4. Eindelijk, identificatie? 

Doordat we nu weten dat het een P-51 K is komt Luc Cox al snel met resultaat. Onder 
vergelijkbare omstandigheden ging een zelfde vliegtuig verloren, in dezelfde regio, en in 
dezelfde periode. Erg belangrijk is het feit dat de kleur van deze Fighter Group, de kleur 
van de spinner, ook donkerblauw is en dat van dit toestel geen crashplaats bekend is, 

behalve 5 miles Noord-Oost van Geel. Het betreft het volgende toestel: 

Bron 1: 

44-12093 (402nd FS, 370th FG, 9th AF) crashed 5 mi N of Gheel, Holland due 

to engine failure Apr 3, 1945. 

Pilot bailed out and survived, aircraft was destroyed. 

Bron 2: 

450413  
 P-

51K10 

 44-

12093 
402FS  370FG  Y32  9  BOEF  4  Fitts, Clarke C  HOL    Gheel/ 5mi NE  
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P-51 in de kleuren van de 370 Fighter Group 402nd Fighter Squadron. Opvallend is dat alleen de Spinnerdop blauw is, 
meestal bij de 8th en 9th Air force was de hele neus in de kleur van de Group geschilderd. De bij Gierle gevonden 

Mustang delen had een indentiek kleurenschema. 

 

 

De neus van de toestellen van 402 FS was donkerblauw en op de staart ook diagonaal een donkerblauwe streep.Dit 
toestel heeft een opvallende haaienbek, het is niet bekend of dit een uitzondering was, of dat er meer toestellen van de 

Group zo rondvlogen.De squadroncode voor de 402 FS was E6. 

 

5. Conclusie  

Uit de gevonden stukken en met de beschikbare archiefgegevens is het met een aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te stellen dat de bij Gierle gecrashte Mustang de 
44-12093 was, een in Dallas gebouwde P-51 K-10 Mustang.  De piloot die veilig met zijn 
parachute kon springen was Clarke C. Fitts van de  370th Fighter Group 402nd Fighter 

Squadron. De datum was 3 of 13 april 1945. Mogelijk kan in de toekomst meer 
informatie gevonden worden die echt onweerlegbaar bevestigd dat deze indetificatie 

klopt. 
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Het embleem van het 402e Fighter Squadron; een schedel doorboord met een Aeroproducts- Mustang propeller. 

 

 

6. Bronnen 

Onderzoek en archief Luc Cox 

Planehunters Archief ; Benny Ceulaers . 

mustangsmustangs.com 

http://www.aviationarchaeology.com 

 

 

 

 


