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Voorwoord 
 

Duizenden dappere bemanningsleden voerden tijdens de 

Tweede Wereldoorlog talloze geallieerde vluchten uit 

boven de hoofden van de bevolking van Papendrecht. 

Vluchten die na vijf lange jaren in belangrijke mate 

bijdroegen aan de bevrijding van bezet gebied. 

 

We hebben allemaal gehoord en gelezen over dergelijke 

acties van de geallieerde legers, over inzet van vliegtuigen 

en allerlei andere oorlogsgebeurtenissen. Maar wanneer 

we geconfronteerd worden met tastbare getuigenissen, 

bijvoorbeeld voorwerpen of verhalen van mensen die de 

gebeurtenissen hebben meegemaakt, dringt de impact pas 

echt door.  

 

Ik merk dat persoonlijk en zie het vaak om me heen. Bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse 

overdracht van het oorlogsmonument op de Algemene Begraafplaats van de ene klas uit het 

basisonderwijs aan de volgende klas. De kinderen kennen de oorlog uit de geschiedenislessen 

en soms via hun grootouders. Maar wanneer ze ervaringen horen van mensen die het zelf 

hebben meegemaakt, wanneer ze het oorlogsmonument of oorlogsmaterialen met eigen ogen 

zien, maakt het pas ècht indruk.  

 

Diezelfde hevige impact hebben de gebeurtenissen met de Lancaster bommenwerper die in 

juli 1944 in Papendrecht crashte. Van de start van de fatale vlucht tot het verschijnen van dit 

boek is er veel gebeurd met en rondom het vliegtuig.  

 

Auteur Meijers heeft alle gebeurtenissen en feiten minutieus verzameld. Hij geeft in dit boek 

de betrokkenen letterlijk een gezicht en brengt de strijd - waarin de bemanning bijdroeg aan 

onze bevrijding - tot leven. We lezen over de gebeurtenissen in de fatale nacht, over 

voorwerpen, zoals een vliegenierscap, over de berging van het vliegtuig en over emotionele 

momenten en ontmoetingen. 

 

Zelf heb ik sterke betrokkenheid gevoeld bij het verhaal van Lancaster ‘Popeye’, zijn 

bemanning, hun strijd en hun lot. Dat kreeg extra dimensie doordat ik als burgemeester de 

leiding en verantwoordelijkheid had over de bergingsoperatie. Als burgemeester maar ook als 

historicus heb ik het belang onderkend van het ter plekke inrichten van een ‘Lancasterplein’ 

met een tastbaar monument, vormgegeven vanuit onderdelen van die lancaster en met daarbij, 

wat mij persoonlijk betreft, dat korte zinnetje met zoveel diepgang en betekenis: 

                                         “wij zullen hen steeds blijven herdenken”. 

De auteur, maar ook de mensen achter de Stichting Lancaster Popeye, houden met hun 

bijdragen de nagedachtenis aan de dappere bemanning op waardige wijze in ere.  

 

Naast waardering voor hun werk, spreek ik de verwachting uit dat Papendrechters, bewoners 

van de omgeving en andere geïnteresseerden met even zoveel waardering kennisnemen van 

de gebeurtenissen die deel uitmaken van de wereldgeschiedenis en van de historie van 

Papendrecht in het bijzonder.   

 

C.J.M. de Bruin, 

burgemeester van Papendrecht 
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Inleiding 

 
De titel “Opdat zij niet vergeten worden” is niet voor niets gekozen. In de nacht van 20 op 21 

juli 1944 stortte aan het Oosteind een Engelse Lancaster bommenwerper brandend neer. 

Zeven jonge mensen, waarvan de jongste 19 jaar en uit Australië afkomstig, verloren het 

leven. Zij zetten hun leven in voor de bevrijding van Europa. Hoe men ook denkt over het 

bombarderen van steden en industriegebieden, zonder deze barbaarse methode zou de oorlog 

niet gewonnen en wij bevrijd zijn. 

In zijn boek “Gevleugeld verleden” memoreert Ab A. Jansen dat in de jaren 1940-1945 alleen 

al boven ons land niet minder dan 6500 vliegtuigen verloren gingen. De Papendrechtse crash 

is er daar dus één van en met de beschrijving ervan willen wij de bemanningsleden eren, 

opdat ze niet vergeten worden. 

Wanneer wij om ons heenkijken kunnen we niet anders dan concluderen dat de duurgekochte 

vrijheid vaak misbruikt wordt. Wordt het niet eens tijd, dat wij bij de gebrachte offers blijven 

stilstaan. Zij zijn toch niet voor niets gebracht? 

 

In ons dorp zijn enkele plaatsen te vinden, die ons herinneren aan de dramatische gebeurtenis 

van 21 juli 1944. 

Op de Algemene begraafplaats zijn de zeven grafzerken te vinden die daar als stille getuigen 

staan. In het jaar 2004 werd er een monument onthuld, dat zich vlakbij de plaats van de crash 

bevindt, namelijk aan het Lancasterplein in de Oostpolder. Op de plaquette staan de zeven 

omgekomen bemanningsleden vermeld. 

Na de berging van de Lancaster en vrijgave van de restanten kreeg de Stichting Popeye een 

kamer in het museum van de Stichting Dorpsbehoud toegewezen om daar onderdelen van de 

Lancaster te exposeren.  Er is zelfs een complete motor en een propellerblad aanwezig als 

tastbaar bewijs. Verder is er veel documentatie aanwezig. 

Het voorgaande bracht ons tot de idee de gebeurtenis voor het nageslacht in boekvorm vast te 

leggen. Zonder de medewerking van eerder genoemde stichtingen zou dit niet mogelijk zijn 

geweest. 

 
             Een Lancaster onderweg (foto RAF) 

 

De samensteller/schrijver 
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Vliegbasis Witchford 

 

De geschiedenis van de omgekomen bemanning van de in 1944 in Papendrecht neergestorte 

Lancaster begint bij de vliegbasis Witchford in Engeland. Om de geschiedenis goed te kunnen 

doorgronden is het zinvol bij deze basis te beginnen. 

 

Het vliegveld was gelegen ten zuidzuidwesten van het plaatsje Ely in buurt van de kruising 

van de snelwegen A10 en A142 en nabij het dorpje Witchford vandaar dat de basis deze naam 

kreeg. Om de locatie wat gemakkelijker aan te duiden kunnen we ook zeggen ten noorden van 

Londen. 

De basis werd gebouwd op een omhoogstekende stabiele bodemvlakte te midden van de 

veenachtige omgeving, die deel uitmaakt van het zogenaamde Eiland van Ely. Vanwege de 

zware vliegtuigen was het natuurlijk noodzakelijk een stevige bodem te vinden om 

verzakkingen te voorkomen. 

In 1942 werd met de bouw begonnen en met voortgang gebouwd. Engeland had intussen al 

heel wat ervaring opgedaan met het bouwen van militaire vliegbases. Het hoeft ons dan ook 

niet te verbazen dat de basis spoedig daarna officieel in gebruik kon worden genomen en wel 

in de klasse nr. 3 Group Station tot een A-Standard in juni 1943. 

 

Er waren drie start- en landingsbanen die elkaar kruisten en als het ware een driehoek 

vormden. De lengte van de banen was verschillend en wel één van 2.010 yards voor 10-28, 

één van 1.408 yards voor 16-34 en één van 1.418 yards voor 04-22. (1 yard = 91,44 cm) 

Waarschijnlijk duiden de getallen achter de yards de grootte van de vliegtuigen aan. Er waren 

verder 36 platforms van het zogenaamde lustype, waar de toestellen waren gestationeerd.  

Aan de noordwestelijke kant van het vliegveld, dicht bij het dorp Witchford en tussen de start- 

en landingsbanen, hoofden 10 en 16, werden een B1 en een T2 hangaar (technische) 

opgebouwd. 

 

Een tweede T2 hangaar werd geplaatst tussen de start- en landingsbanen, hoofden 04 en 34, 

dicht bij de bomopslag nabij Bedwell Hey Lane. 
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Bovenstaande kaart geeft een overzicht van de vliegbasis Witchford. In het midden zien de gebouwen met 

daarnaast de start- en landingsbanen (schuine lijnen). Geheel links, tegen de vliegbasis aan, ligt het dorp 

Witchford. 
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Veertien verspreide locaties verzorgden de catering voor het noordwesten van het vliegveld 

en het dorp en wel voor 1.502 mannen en 230 vrouwen. 

 

Bomber Command 

In juli 1943 werden de Wellingtonbommenwerpers van het 196
e
 squadron vervangen door de 

Stirlings. De toenemende kwetsbaarheid van dit type bommenwerper voor de nachtelijke 

afweer leidde tot het besluit over te gaan op het type Lancaster van het 115
e
 squadron, dat al 

enige bekendheid had verworven. Het 115
e
 squadron bleef voor de rest van de oorlog 

gestationeerd op Witchford. Op 25 april 1945 werd de laatste raid gevlogen. Het squadron 

verliet in augustus 1945 de basis voor vertrek naar Graveley. Tijdens de oorlog gingen 8 

Stirlings en 91 Lancasters verloren waaronder de in Papendrecht neergestorte Lancaster. 

Samengevat 99 toestellen met bemanning vanaf één vliegveld.  

 

Na de oorlog werd besloten de basis niet opnieuw te gebruiken als vliegveld en werd in het 

voorjaar van 1946 gesloten. De start- en landingsbanen en zuidelijke hangaar werden in de 

jaren 1960-1970 afgebroken. De technische hangaars zijn nog enkele jaren in gebruik 

gebleven voor militaire opslag. Eén van deze technische hangaars vormt nu het Lancaster 

Way Business Park. De moderne kantoren van Grovemere Holdings hebben in de foyer een 

museum gehuisvest ter nagedachtenis aan de neergeschoten bemanning van een Lancaster van 

het 115
e
 squadron door in insluiper in de nacht van 19 april 1944. 

Afgezien van een zone van de start- en landingsbanen, die nu gebruikt worden door 

pluimveebedrijven is de landingsoppervlakte teruggewonnen voor de akkerbouw. Eindelijk is 

de rust hier weergekeerd! De dorpsbewoners hebben tijdens de oorlog heel wat motorengeraas 

moeten verduren, maar zij hadden het over voor de bevrijding van Europa. 

 

Bron: RAF-site History Bomber Command 60 th Anniversaty 
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Op de vliegbasis waren uiteraard ook jagers gestationeerd. Deze Mosquito’s begeleidden de  
bommenwerpers op hun raids. (foto RAF) 

 

 

Een groep tweemotorige Blenheimbommenwerpers. (foto RAF) 
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Het 115 Squadron RAF 

 
Omdat de  in Papendrecht gecrashte Lancaster deel uitmaakte van het 115

de
 squadron ligt het 

voor de hand iets te vertellen over deze eenheid. 

 

 

Het squadron heeft een eigen wapen. Het motto is: “Ondanks de elementen”.  Een 

rechterhand, gescheiden van de pols, houdt een helmstok vast. Deze eenheid is van groot 

belang voor de scheepvaart. Immers de hand aan het roer is het symbool van de 

bestuurbaarheid. King George VI heeft dit wapen in februari 1938 geautoriseerd. 

 

Toch was het squadron al eerder opgericht, namelijk op 1 december 1917 op Catterich in 

Yorkshire. Pas eind augustus 1918 werd de oprichting een feit nadat het squadron was 

uitgerust met Handley Page 0/400 twin motoren bommenwerpers en de benodigde piloten. 

Deze bommenwerpers namen deel aan de onafhankelijke strijd in Frankrijk. Tijdens deze 

oorlog voerde het squadron vijftien raids met succes uit. 

 

In 1919 werd het squadron ontbonden om in 1937 weer opnieuw gevormd te worden. In de 

Tweede Wereldoorlog nam het squadron deel aan raids en speelde ook een actieve rol in het 

leggen van mijnen. De eerste operatie vond plaats op 8 oktober 1939 en was bedoeld als 

aanval op de Duitse vloot in Noorwegen, maar er werden geen schepen waargenomen. Op 3 

december volgende een aanval op schepen bij het Duitse Helgoland die met succes verliep. 

Het squadron verloor geen vliegtuig.  

 

Dit was het einde van de zogenaamde daglicht raids, afgezien van incidentele raids op de 

Noordzee. ’s Avonds ging het squadron op ‘Nikkel’ raids (laten vallen van folders). Maart 

1940 werd deelgenomen aan de Noorse invasie met als belangrijkste doelgroepen Bergen en 

Stavanger. Tijdens deze raids verloor het squadron haar eerste vliegtuig. 

 

Met de Duitse invasie van België en Nederland begon het squadron zijn lange periode van ‘s 

nachts bombarderen van olieraffinaderijen en spoorweginstallaties in het Ruhrgebied. Tijdens 

de verslechterende positie in Frankrijk werd tijdelijk overgeschakeld op tactische 

bombardementen ter ondersteuning van de legers in Frankrijk. Daarna ging het squadron weer 

over tot het bombarderen van Duitsland en zijn industrie, steeds verder Duitsland in, totdat op 

28 augustus 1940 zelfs Berlijn werd bereikt. In september moest de eenheid weer 

terugschakelen op het bombarderen van invasieschepen in de Kanaalhavens. 
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Het squadron leerde de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het vliegen in een 

nachtraid langzamerhand kennen, de ongevallen onderweg en vooral het grootste probleem de 

weg terug te vinden over een black-out land. 

 

Om te helpen met de navigatieproblemen, die de bommenwerperbemanningen hadden, was 

een nieuwe radar navaid ontwikkeld, genaamd “Gee”.  De ontwikkeling heeft een lange tijd 

nodig gehad. Maar in augustus 1941 begon het squadron gebruik te maken van de steun op 

operationeel niveau. De eerste testvlucht boven vijandelijk grondgebied vond plaats op 11/12 

augustus 1941. Twee vliegtuigen uitgerust met “Gee” vonden dankzij de nieuwe navigatie 

hun doel zonder te zoeken, namelijk Monchengladbach. De bommenlast werd gelost met 

behulp van Gee-coördinaten. De Gee-apparatuur bleek even succesvol geweest als in elk van 

de andere proeven. 

 

In november 1941 werd de Wellington Mk1 vervangen door Wellington MkIII, waarbij het 

squadron meer macht en vuurkracht in de achterste toren kreeg. ”Gee’ was nu een standaard-

uitrusting en betekende verbetering van de nachtelijke  raids. In maart 1942 voerde het 

squadron een nieuwe methode in, namelijk het laten dalen van vuurpijlen ter markering van 

de doelen. Dit voorbeeld werd al snel gevolgd. 
 

 

Hoewel dit niet blijkt uit het squadronverhaal, heeft het toch grote verliezen geleden en wel zodanig dat een 

koninklijk bezoek aan de basis in Witchford nodig bleek om het moreel wat op te krikken. Naast prinses 

Elizabeth staat de koning George VI en koningin (Elizabeth Bowes-Lyon). Op deze foto staan vijf 

bemanningsleden, namelijk Middleton, Clarey, Barlow, Hancock en Kirkland, die in Papendrecht zouden 

omkomen en dit 15 dagen na deze ontmoeting op 5 juli 1944. 

 

Daar de Wellington voor de slag om Duitsland was verouderd, werd in maart 1943 

overgegaan op Avro Lancaster. De Stirlingbommenwerper, die de Wellington zou opvolgen,  
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bleek een te kwetsbaar type. De Lancaster Mk II was er een van een Hercules motoren versie. 

Helaas had deze versie een laag plafond. Er werd geconstateerd dat op elke raid tenminste een 

vliegtuig verloren ging. Het Ruhrgebied bleek nog steeds het belangrijkste operatiegebied. De 

bemanningen concludeerden dat zij steeds vaker door Duitse nachtstrijders werden 

aangevallen, niet alleen in Duitsland maar ook onderweg naar de basis. In november 1943 

werd besloten het squadron voor de rest van de oorlog op Witchford  gestationeerd te laten. 
 

In maart 1944 werden de Herculesmotoren van de Lancaster vervangen door Merlinmotoren 

Mk1’s en Mk III’s waardoor het squadron een grotere mate van flexibiliteit kreeg. Het 

squadron werd nu steeds meer betrokken bij de verzwakking van Frankrijk voor de ophanden 

zijnde invasie en bij de wanhopige pogingen zoveel mogelijk van de V-1 locaties in Frankrijk 

en België te kunnen vernietigen voordat ze kunnen worden gebruikt voor het vernietigen van 

het zuidoosten van Engeland. Veel van zijn raids werden nu bij daglicht uitgevoerd, maar het 

squadron bleef zich concentreren op de nachtraids, die tijdens de winter van 1944-1945 steeds 

grimmiger werden en de laatste maanden van de oorlog kenmerkten. Zijn laatste raid was op 

24 april 1945 met als doel het bombarderen spoorrangeerterreinen. Met deze raid eindigde 

voor het squadron de oorlog na 5392 raids te hebben gemaakt. 

 

Na het einde van de vijandelijkheden vloog het squadron over Nederland om daar 

voedselpakketten te droppen. 

 

Bron: RAF-site History Bomber Command 60 th Anniversaty 

 
Geheel rechts staat Sergeant Luton (één van de omgekomen bemanningsleden. Peter van der Giessen kreeg deze 

foto van een broer van Luton.  Wellicht staan er meer bemanningsleden op. 
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De crash aan het Oosteind 

 
Op 20 juli 1944 om ongeveer 23.30 uur steeg de Lancasterbommenwerper “Popeye”  als 

laatste van een formatie van 22 vliegtuigen op van de vliegbasis Wichford in Engeland om 

samen met andere vliegtuigen ook van andere bases een luchtvloot te formeren met als doel 

de olie-installaties in Homberg te vernietigen. Boven de Noordzee werd de formatie gevormd. 

De achterhoede werd gevormd door de Lancaster “Popeye’, die later in Papendrecht zou 

neerstorten.  

 

De “Popeye”was aan zijn 27
ste

 vlucht begonnen. Bij de 30
ste

 (full tour) zou de bemanning 

even rust worden gegund. Bijna dagelijks waren zij in de lucht en hoewel ze over een goed 

toestel beschikten was er iedere keer die spanning: zullen we het dit keer halen. Van de 

nabestaanden weten we dat de bemanning goed met elkaar bevriend was en dat was ook nodig 

op zo’n raid. Het waren overigens bepaald geen pleziervluchten. De Lancaster bood voor de 

bemanning slechts een minimum aan comfort. Zij moesten ook veel kou trotseren in hun 

vliegerjacks.  

 

Vanaf de Noordzee tot in Duitsland was de weg geplaveid met Duits afweergeschut. Had je 

de heenreis overleefd, dan volgde ook nog de terugreis met dezelfde gevaren. Het was echt 

zoiets als spitsroeden lopen, maar dan in de lucht. De vliegers hadden ook veel last van Duitse 

nachtjagers. De schutters op de Lancasters hadden hun handen vol, maar een bommenwerper 

is nu eenmaal niet zo wendbaar als een nachtjager. Het zou een rampnacht worden. 

 

We geven nu de officiële rapportage weer zoals, die in Engeland werd vastgesteld: 

 
A.S.O. Smmmary NO: 1339   22 JUL.1944    S E C R E T 

 

HOMBERG (MEERBECK) Synthetic Oil Plant. 

 

 145 aircraft, comprising 139 Lancasters and six Mosquitos, attacked dropping approximately 

730 tons of H.E. (including 139 x 4,000 lb.) 8 x 1,000 lb.  and 8 x 250 lb. marker bombs, between 0115 

and 0127 hours. 

 Weather at the target was clear with some haze below. Markers were concentrated and 

bombing was good, resulting in a number of large explosions and fires, with smoke rising to a 

considerable height. 

 Flak was intense at the target and enemy fighters were very active en route. Three enemy 

aircraft are claimed as destroyed, two probably destroyed and one damaged. 

 20 Lancasters are missing. 

 Preliminary interpretation of photographs reveal that very heavy damage can be seen 

throughout the entire plant. The vital parts of the plant are damaged, some of them very severely. 

 

Van de 139 vertrokken Lancasters keerden er dus 20 niet terug! De “Popeye” crashte  volgens 

de officiële gegevens om ongeveer 01.45 uur in Papendrecht en dus na het bombardement. 

Het is nog lang de vraag geweest of de “Popeye” op zijn heen- of terugweg zou zijn geraakt. 

Bij de latere berging is niets gebleken van een bommenlast. Wij kunnen ons dus maar beter 

houden aan de conclusie, dat de “Popeye” op zijn terugweg ergens tussen Nijmegen en 

Gorinchem is geraakt. Niemand zal de ware toedracht weten. Een feit is dat het toestel 

brandend neerstortte aan het Oosteind en dat de hemel hierbij rood kleurde. Eén 

bemanningslid zou nog geprobeerd hebben zich met een parachute te redden, maar deze vloog 

in brand. Van de zeven bemanningsleden werd er maar één compleet aangetroffen, de overige 

lagen in stukken verspreid over het weiland en in het wrak. Het moet een vreselijke aanblik 
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zijn geweest. Het neergestorte vliegtuig liet een diepe krater achter. Het wrak kon niet geheel 

worden gelicht. Er werd volstaan met de uitstekende delen te verwijderen en er verder zand 

over te storten.  

 

 

 
 
Overzicht van de te bombarderen doelen. Geheel links bovenaan zie u de vliegbasis Witchford en het in het 

midden het doel Homberg, niet verwarren met Homburg. 
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In het boek “Gevleugeld Verleden” van AB. A. Jansen trof ik het volgende gedicht aan van  

John Masefield, Engelse ‘Poet Laureate’, dat misschien wel de spanning van de nachtvliegers 

het beste weergeeft. 

 

Nachtvlucht 

 

 Rondzwervend in het middernachtelijk duister 

   zie ik soms de verlichte vleugeltippen 

   der bommenwerpers, die naar ’t Oosten razen 

   in fonkelende vaart. 

 

   Dan, in gedachten, zie ik hoe zij doven 

   hun seinlicht, als zij het gevaar inglijden  

   boven de zee, boven Europa’s duister 

   dat hen ontvangt met vuur.  

 

   Kom veilig weer, gij die het donker uitdaagt! 

   en dageraad, kom! waarin de jeugd der aarde 

   even fel streeft, om dan te vervolmaken 

   ’t leven dat ons vereent!  

 

 
Eén van de vier machtige Rolls-Royce Merlin motoren, zoals deze momenteel staat opgesteld in het museum van 

de Stichting  Dorpsbehoud als stille getuige. Jaarlijks komen er schoolklassen langs om het verhaal van de 

Lancaster te horen en te zien en wel onder de deskundige leiding van de heer Jan van Wijngaarden van de 

Stichting Popeye.  Na afloop van zo’n rondleiding door de geschiedenis verlaten de kinderen in stilte de kamer, 

die ter nagedachtenis van het voorval is ingericht. 
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Ooggetuigen vertellen hun verhaal 

 

De verhalen van de ooggetuigen zijn zeker zo belangrijk. Zij ondersteunen met hun 

waarnemingen de ware toedracht of geven er soms een extra diepte aan. Er bestaat nog een 

versie volgens Majoor R. de Jong, dat het toestel boven Rotterdam door luchtafweergeschut 

zou zijn besloten en brandend is doorgevlogen. Om jagers af te schudden of luchtafweer te 

omzeilen zou hij zijn gaan zwerven.  

 

We laten nu de ooggetuigen aan het woord. Het tijdstip 04.00 uur staat bij mevrouw P. 

Hardam-Veth in het geheugen gegrift. Ze is één van de weinige getuigen en beleefde als 

negenjarig meisje angstige momenten. “Wij woonden in een boerderij aan de andere kant van 

wat nu de A15 is. Midden in de nacht - het was nog donker - werden ik en mijn zussen door 

onze ouders uit ons bed getrommeld. Mijn vader riep dat we naar buiten moesten, voordat de 

boerderij in vlammen op zou gaan. De hemel was fel verlicht. Boven ons huis vloog een 

brandend vliegtuig over. Het maakte nog een scherpe bocht en viel toen loodrecht naar 

beneden.” 

Ze weet zich nog goed te herinneren dat ze de volgende morgen langs het vliegtuig kwam, op 

weg naar school. “Het stak met één vleugel recht in de lucht. Voor de rest was er niet veel van 

over. Veel mensen zijn bij het wrak geweest en hebben bijvoorbeeld het plexiglas van de 

cockpit meegenomen. Dat materiaal kende je niet. Er werden hangertjes van gemaakt. Mijn 

neef vond nog een laars, met bont gevoerd. Snel daarna werd het terrein afgesloten. (Bron: De 

Drechtstreek van  9-10-2002). 

 

De geboren en getogen Papendrechter Arend Versteeg was 13 jaar, toen de Britse 

bommenwerper als een grote brandende vuurbal in het weiland neerstortte. Hij weet het nog 

precies. “We woonden in het dijkhuis daar achter die hijskraan,”wijst hij wanneer hij en de 

verslaggeefster Petra Blonk op de plek van de opgraving staan. “Ik sliep. Het moet een uur of 

vier ’s morgens zijn geweest. Mijn vader was in die tijd net een waakhond. Alles hoorde hij. 

Hij zag het brandende toestel vanaf de rivier zo vlak boven ons huis vliegen. We waren met 

zeven kinderen en iedereen moest naar beneden. Het eerste wat je denkt is: ‘Daar gaan we. 

Het is afgelopen.’ Ik zag het vliegtuig neerstorten,. Het boorde zich als een bulldozer in de 

drassige veengrond, vlakbij ons landje. Je zag alleen nog de staart. Met mijn vader en mijn 

broers renden we de dijk op richting die plek. Ik was eigenlijk hartstikke bang en over mijn 

toeren, maar toch moest ik het zien. Je rent gewoon achter je broers aan.” 

Later is hij met zijn broer en een vriendje stiekem naar het wrak gegaan. “De eerste dagen 

mocht je er niet bij van de Duitsers. Wij gebruikten als smoes dat we naar ons land moesten. 

Zo kon je er komen. Het wrak smeulde nog na. We klommen overal op en onder en vonden 

van alles; meters, knopjes, munitie. Mijn hele fietsstuur zat er vol mee. We maakten een 

vuurtje, verstopten ons in een greppel en gooiden patronen in de vlammen. Dat gaf me een 

knal. Prachtig vonden we het. Gelukkig zijn er nooit ongelukken gebeurd, want het was 

natuurlijk levensgevaarlijk. We vonden ook ‘plastic glas’. Niemand kende dat. Mijn oudste 

broer maakte er ringen en hangertjes van, voor de meisjes. (Bron: Rotterdamsch Dagblad 3-

12-2001) 
 

Ook bij Jan Terlouw uit Alblasserdam staan de beelden van toen op zijn netvlies gegrift. “Ik 

was 14 jaar en had de slechte gewoonte om naar buiten te gaan als het luchtalarm afging. Dan 

kon ik alles zien. Ik klom op het platte dak van de keuken en zag de zoeklichten en granaten 

die ontploften. Toen het toestel achter een wolk vloog, lichtte die wolk op als een bloedrode 

vlammenzee. Een machtig gezicht. Daarna vloog hij achter ons huis langs en met een grote 

vuurstaart achter zich aan, viel hij steil naar beneden.”  Hij weet heel zeker dat hij na het 
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neerstorten geen ontploffing heeft gehoord. “Wel een soort rammelend, kletterend geluid.” 

Zodra het zes uur was (‘je mocht niet eerder de straat op”) sprong hij op de fiets naar 

Papendrecht. Eenmaal in de Oostpolder wist hij bij het wrak te komen. “Overal lagen 

brokstukken. Ik vond er zelfs een deel van een voet met een blauwe sok. Die heb ik toen naar 

de moffen gebracht. Een politieagent heeft met ene kistje het hele gebied afgespeurd op zoek 

naar menselijke resten. Ik vond ook bontjasjes, laarzen en een leren cap. Alleen die cap kon ik 

in mijn jas meesmokkelen. Ik droeg ‘m later als ik op de brommer reed.” De fascinatie voor 

oorlogsvliegtuigen is hij niet kwijt geraakt. (Bron: Rotterdamsch Dagblad 3-12-2001) 

 

Voor de Stichting “Popeye” heeft hij een Lancasterkunststuk gemaakt, dat heden nog in het 

museum van de Stichting Dorspbehoud is te bezichtigen. Zo lang hij kan houdt hij het 

kunststuk zelf schoon. Hij verschijnt daar regelmatig met een kwast. 

 

Het is jammer dat laatstgenoemde ooggetuige geen tijd noemt. De eerste twee getuigen 

noemen allebei 04.00 uur. Dit zou er op duiden dat het vliegtuig ongeveer 4½ uur in de lucht 

is geweest. Volgens Majoor R. de Jong van de Koninklijke Luchtmacht zou de gemiddelde 

vliegduur van dit squadron ruim vier uur bedragen! 

 

De vliegenierskap 
 

Op 26 oktober 1994 begon Peter van der Giessen zijn zoektocht naar de vliegenierskap, zoals 

die in het boek ‘De waard in oorlogstijd’ deel 2 van Korpel stond afgebeeld. Hij zocht contact 

met de schrijver om erachter te komen wie die kap misschien nog in zijn bezit kon hebben. De 

heer Korpel verwees hem door naar Jan Terlouw uit Alblasserdam.  

In een brief van 10 november 1994 verzocht hij deze afstand te willen doen van de 

vliegenierskap en een para-

chuteharnasgesp om deze 

spullen aan de kinderen van 

de piloot, de flying officer 

Colin Mervyn Clarey, te 

kunnen overhandigen. 

 

Op 25 november 1994 

kwam het antwoord van 

Terlouw. Met het aan de 

nabestaanden ter beschik-

king stellen van de in mijn 

bezit zijnde kap en gesp heb 

ik  zoals u wel zult kunnen 

begrijpen nog de enige 

moeite. Mocht ik hiertoe 

overgaan dan is het duidelijk dat ik dan deze spullen persoonlijk aan hen wil overhandigen. 

Later zou blijken, dat het moeilijk is een nabestaande aan te wijzen. Van welk bemanningslid 

was deze kap? 

Momenteel is de kap te bezichtigen in een vitrine van het museum, van de Stichting 

Dorpsbehoud. Een betere oplossing had niet gevonden kunnen worden. 
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In gesprek met Jaap Versteeg 

 

Op dinsdagmiddag 10 maart 2009 ondernam ik een 

‘busreis’ - want het was regenachtig weer - naar de 

Beltmolen waar Jaap Versteeg met zijn vrouw woont. 

Het was weer even zoeken, de woning bleek helemaal 

achterin te staan vanuit mijn richting gezien 

natuurlijk. Het zou een ontmoeting met een eerste 

ooggetuige worden. We zaten nog maar net aan de 

thee toen  het gesprek al gauw over de Lancastercrash 

begon. Hij kon het zich allemaal nog goed voor de 

geest halen. “Dat vergeet je nooit meer,” aldus 

Versteeg. Zij woonden destijds aan het Oosteind 75. 

“Het vliegtuig kwam met brandende motoren over ons 

huis gevlogen. Het hele zolderkamertje werd er door 

verlicht. Ik was toen 17 jaar. Mijn jongere broer 

Arend (13 jaar) en ik schoten in onze kleren en rende direct naar de plek van het ongeluk. Er 

was nog niemand te zien. We zagen het vliegtuig met zijn neus in de modder steken met de 

vleugels schuin omhoog. Het vuur was kennelijk terstond gesmoord in de modder. Ze zag 

alleen maar een kuil met een groene drap want er stond al water in. Het ergste wat ik zag, was 

een man staande in de modder, in elkaar gedrongen met een parachute bij zich. Dat vergeet je 

nooit meer. Verder lagen er naast laarzen allerlei menselijke delen rond het wrak, maar die 

ene man, die aanblik vergeet je nooit. De begrafenisondernemer Van der Linden kwam al 

spoedig om de lichaamsdelen in kisten te doen. Achter onze woning had mijn vader een 

tuintje aan de sloot die grensde aan het weiland waar het vliegtuig was neergestort. Het 

vliegtuig scheerde zo laag over ons tuintje en veroorzaakte kennelijk zo’n zucht, dat de 

bonenstaken, die op het tuintje stonden scheef gewaaid waren.” 

Op mijn vraag hoe laat of hoe vroeg het was toen het vliegtuig neerstortte, antwoordde hij 

spontaan: “Het was een uur of vier of half vijf, het was al volop dag.” Dit had weer een 

belangrijke aanwijzing kunnen zijn voor de vraag of er wel of geen bommen aan boord 

zouden zijn. 

 

Niet lang na dit voorval ging hij meedoen aan de zogenaamde ‘crossings’ . Hij wilde meedoen 

aan het verzet. Aan de overkant (Brabant) aangekomen werd hij natuurlijk eerst ondervraagd. 

Hij werd naar het gebouw ‘De Heuvel’ Tilburg gebracht, alwaar hij zich bij het Bureau 

Oorlogsvrijwilligers ging aanmelden. Natuurlijk was hij te jong, maar een dag later werd hij 

toch ingeschreven als vrijwilliger. Vervolgens ging hij naar Laken onder Brussel voor een 

spoedopleiding onder de Engelsen. Na deze korte opleiding vertrok hij in een goederenwagon 

naar Goch in Duitsland. De compagnie werd over het hele dorp verspreid in gewone huizen. 

Het geweer moest je altijd bij je dragen. Het was nog oorlog en er werd geregeld op je 

geschoten. Na de oorlog ging hij terug naar Holland waar hij naar de eerste kaderschool voor 

niet-dienstplichtigen in Harderwijk ging. Hij werd bevorderd tot sergeant. Vervolgens 

solliciteerde hij naar de Luchtmacht waarop hij een bureaufunctie kreeg op de vliegbasis 

Woensdecht waar met Tigermots les werd gegeven. Hierna wilde hij als vrijwilliger naar 

Nederlands Indië, maar hij werd afgekeurd vanwege een te smalle borst. Hij werd hierom zo 

boos, dat hij de dienst de rug toekeerde. Hij begon werk te zoeken in de meubelindustrie en 

werd stoffeerder en later zelf verkoper bij gerenommeerde zaken als Buijtink en De Klerk en 

is dat gebleven tot aan zijn pensioen toe. 
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Identificeren en begraven 
 

In de wijde omtrek van café De Witte Ballon lagen de stukken van wat eerst een vliegtuig met 

zeven bemanningsleden was. De Duitsers zetten onmiddellijk het gebied af en begonnen 

zodra het licht was geworden met het verzamelen van de stoffelijke resten van de bemanning. 

Van slechts één bemanningslid kon een vrij gaaf lijk worden geborgen, maar van de overige 

zes kon men slechts delen terugvinden. De aangetroffen papieren en identificatieplaatjes 

werden door de Duitsers in beslag genomen. Volgens hun mededeling zijn de namen van vier 

bemanningsleden bekend, namelijk S.E. Kirkland met registratienummer 158273 (dat later 

1581273 bleek te zijn), C.M. Clarey met registratienummer 426312, D. Hancock met 

registratienummer 1337525 (dat later 1337513 bleek te zijn) en sergeant C.A. Barlow 

waarvan het registratienummer onbekend was (dat later 427790 bleek te zijn). Op de overige 

stoffelijke resten vond men geen sporen, die tot identificatie zouden kunnen leiden. 

Toen de Duitsers het gebied in de loop van de dag weer vrijgaven, bleek dat nieuwsgierige 

jeugd toch nog delen van menselijke lichamen tegen kwamen. De Papendrechtse politie kreeg 

de opdracht de omgeving af te zoeken naar afgerukte lichaamsdelen. 

 

De volgende dag werden op de Algemene Begraafplaats van Papendrecht zes kisten ter aarde 

besteld, met waarschijnlijk zeven bemanningsleden. Bij de begrafenis waren aanwezig: 

burgemeester Van Rees, het hoofd van de luchtbeschermingsdienst A. A. Visser en zijn 

collega W.C. Vink, de wachtmeesters Vonk, Bakker, Van ’t Hart en de De Labeye, de 

begrafenisondernemer Van der Tak, de doodgraver Van der Linden en dominee I. van der 

Knijff. De predikant las enkele bijbelgedeelten voor en bad het Onze Vader voor de zeven 

jonge mannen, die op zo’n gruwelijke wijze de dood vonden. Op de graven werden zes 

eenvoudige houten kruisen geplaatst. De namen van alle bemanningsleden waren nog niet 

bekend waardoor er drie in anonimiteit werden begraven. 

 

Uit een schrijven van de heer Jan van Wijngaarden uit de Kerkbuurt 23 aan de familie Luton 

in Engeland lezen we onder andere, dat dokter Rietveld van Papendrecht de morgen na de 

begrafenis al een mooie krans heeft neergelegd, ondanks dat hem dit ten strengste was 

verboden. Een echte verzetsdaad!  

 

Een week later vond het personeel, dat belast was met de berging van het vliegtuigwrak, in de 

ontstane krater de romp van het zevende bemanningslid. Een herkenningsteken werd niet 

aangetroffen. In opdracht van de gemeente Papendrecht werd de romp nog diezelfde dag 

gekist en bijgezet op de Algemene Begraafplaats naast de zes andere kisten. 

 

Op 27 november 1945 gaf het informatiebureau van het Rode Kruis de drie ontbrekende 

namen door: sergeant E.J. Line met registratienummer 1579769, sergeant A. W. Middleton 

met registratienummer 1569017 en sergeant H.C. Luton met registratienummer 542814. 

 

In maart 1946 kwam de identificatiedienst van de RAF naar Papendrecht en werden de graven 

voor identificatie geopend. Hierna werd officieel vastgesteld dat onderdaad de gehele 

bemanning van de Lancaster bij het ongeluk om het leven is gekomen. 

 

Nog eenmaal zouden de graven worden gestoord. Bij de berging van het wrak in 2002 werden  

namelijk alsnog menselijke resten aangetroffen. Deze zijn verzameld in een kist, die in 2006 

ceremonieel werd bijgezet. Eindelijk waren de zeven bemanningsleden compleet. 

Bron: De waard in oorlogstijd, deel 2, van Korpel. 
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Bovenstaand procesverbaal is later gedeeltelijk door de feiten achterhaald. Wel merkwaardig is dat ook in dit 

document het tijdstip van 1.45 uur wordt genoemd, waarmee het raadsel nog niet geheel lijkt te zijn opgelost. 
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De laatste logboekbladen  

 

Enkele pagina’s uit het logboek dat Colin Mervyn Clarey bijhield op de luchtbasis Witchford 

in de buurt van Cambridgeshire. Als allerlaatste aantekening staat er: 

 

Duty nobly done. Dear God, grant him eternal happiness above, Mother.  

(het gebed van een moeder) 

 

Die woorden waren opgetekend door de moeder van Clarey, die het logbook na zijn dood van 

de luchtmacht kreeg. (Bron: De Dordtenaar 16-10-2002) 
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De Avro Lancaster ND 913 A4-M (Mk III) 
 

De Avro Lancaster is van goede komaf. Hoewel dit type niet overduidelijk superieur was aan 

zijn voorgangers was hij snel volledig inzetbaar, omdat hij beter vloog, betrouwbaar was en 

gemakkelijker te besturen. Deze drie elementen maken hem toch een bijzondere 

bommenwerper. De afmetingen waren formidabel. De spanwijdte van de vleugels bedroegen 

31,09 m, de lengte van het vliegtuig 21,18 m, de hoogte 6,25 m. 
  

 

Bovenstaand een foto van een overeenkomstig type dat in de Oostpolder neerstortte 
 
 

Er zijn nog meer gegevens. De max. snelheid bedroeg 440 km/u, de kruissnelheid 320 km/u, 

het plafond (max. vlieghoogte) 5.800 m, vliegbereik met bommenlast van 3.200 kg: 4.000 

km. 

 

De Lancaster werd voor één specifiek doel ontworpen, namelijk het vervoer van een zo groot 

mogelijke bommenlast over een zo groot mogelijke afstand. Aan dit doel werd alles 

ondergeschikt gemaakt en, hoewel de Lancaster bewapend was en was uitgerust met door 

elektrische of hydraulische motoren gedreven geschutskoepels, bleef die bewapening toch 

steeds ondergeschikt aan de bomlading.  

Zoals alle militaire vliegtuigtypes, heeft de Lancaster in de Tweede Wereldoorlog een hele 

ontwikkelingsfase doorlopen, maar fundamenteel is de machine gelijk gebleven aan het 

prototype. Het type werd zowel met Bristol lichtgekoelde ‘Hercules’ stermotoren als met 

Rolls-Royce ‘Merlin’ vloeistofgekoelde motoren uitgerust. Onze Avro Lancaster ND 913 was 

in ieder geval uitgerust met Rolls-Royce ‘Merlin’ motoren. De rompneus onderging enige 

veranderingen, evenals de bewapening. 
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Op een gegeven ogenblik heeft men de Lancaster zelfs willen gebruiken voor het uitvoeren 

van bomaanvallen overdag en op 17 april 1942 werd dan ook Augsburg door een formatie 

Lancasters aangevallen. De verliezen waren echter veel en veel te hoog. Het experiment werd 

daarom niet meer herhaald en de Lancaster bleef het Britse vliegtuig voor nacht-

bombardementen. 

Er werden meer dan 7.000 machines van dit type gefabriceerd en dit hoge aantal is voor een 

niet gering deel te danken aan het feit, dat wijlen Roy Chadwick, de chefconstructeur van 

Avro, zeer veel aandacht had besteed aan de constructiedetails met het oog op snelle en 

gemakkelijke fabricage. 

Vanuit militair oogpunt bezien bezat deze machine verder het voordeel, dat het bommenruim 

zo was geconstrueerd, dat de verschillende types zware bommen zonder moeite konden 

worden meegenomen.  

Wat de constructie betreft, was de Lancaster een geheel metalen vrijdragende middendekker 

met een rechthoekige romp. De vleugels hadden twee liggers en een lichtmetalen dragende 

huid. De vier motorenwaren in de vleugelneus gemonteerd en werden gevoed uit zes in de 

vleugel liggende benzinetanks. Het middendeel van de romp was ten dele gepantserd en dat 

was ook het geval met de stuurhut. De bewapening van de ND 913 bestond uit negen 12,7 

mm machinegeweren. Het onderstel was intrekbaar in de binnenste motorgondels, het 

staartwiel was niet intrekbaar. 

Bron: Brochure Uitgeverij Atlas en Vliegende Vleugels (deel1) C. van Steenderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het enorme bommenruim 

van een Lancaster. De 

maximale bommenlast be-

droeg 10 ton afhankelijk 

van de afstand 
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Bemanning Lancaster Popeye 
 

Achter de namen en registratienummers van de bemanning gaan mensen schuil en het is goed 

dat wij u de foto’s kunnen tonen.  Met deze gezichten in gedachten krijgt het drama meer 

diepte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C.M. Clarey, eerste piloot     C.A. Barlow, staartschutter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S.E. Kirkland, bommenrichter    D. Hancock, boordmecanicien/schutter 
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De bemanning vormde één geheel, ieder had zijn eigen taak. Ze waren ook één met het 

vliegtuig, waarmee ze dagelijks naar verschillenden doelen vlogen, o.a. Franrijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

E.J. Line, navigator     H.C. Luton, tweede piloot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A.W. Middleton, middelkoepelschutter    Gehele bemanning achter de staart van hun toestel  

   (helaas geen duidelijke foto) 
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Luchtfoto A15 - Oosteind 

 

 
 

 

 

Bovenstaande luchtfoto werd een week voor de operatie “Market Garden”, de slag om Arnhem, genomen. Deze 

foto toont de A15 bij Papendrecht  met o.a. de Oostpolder. Rechts bovenin zou de krater van de neergestorte 

Lancaster te zien moeten zijn, maar die was intussen gevuld met zand. Er is wel een lichte vertekening van het 

landschap te zien. 
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De luchtfoto nader bekeken 

 
Uit de overzichtsfoto is op het eerste gezicht moeilijk iets te destilleren van een wrak. De 

fototechniek staat niet stil en met behulp van een uitvergroting kunnen wij iets (zie 

gemarkeerde gedeelte) ontwaren. De uitsnede is genomen uit de rechterbovenhoek van de 

overzichtsfoto. 

 

 

 

 

 

 

Met en beetje puzzelen is de uitsnede wel te plaatsen. 
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Tussen hoop en vrees 
 

Onderstaande brief is een goed voorbeeld van hoe de vrouwen van de bemanning met elkaar 

omgingen. Mevrouw Line, zelf in onwetendheid of haar man nog in leven is en bovendien in 

verwachting, bemoedigt mevrouw Kirkland, die inmiddels het slechte bericht heeft 

ontvangen. Bij de herdenking en viering van 50 jaar bevrijding in 1995 zal zij in Papendrecht 

aanwezig zijn. 

 

 

Northampton, 27-11-1944 

 

Lieve mevrouw Kirkland, 

 

Ik kan niet zeggen hoe droevig ik was toen ik uw zeer slechte nieuws ontving. Ik ontving op 

hetzelfde moment een brief van het Rode Kruis waarin zij zeiden dat er vier namen zijn 

doorgekomen, hoewel de vijand verklaarde, dat vier hun leven verloren in het vliegtuig. Het 

lijkt hoopgevend. De drie niet geïdentificeerde bemanningsleden zijn de ‘Engineer’, de upper 

‘Gunner’ en Ted.  Er is geen gewag gemaakt van wat er gebeurd is, maar wij zullen dat later 
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horen. Ik hoop hardnekkig dat Ted heeft mogen ontkomen. Ik weet het lijkt aardig hopeloos, 

maar ik verwacht in februari een baby en ik kan me vooralsnog niet veroorloven het van de 

zwarte zijde te bekijken. 

Ik weet geen woorden te vinden die je verlies  kunnen verlichten, maar geloof me ik ben 

uiterst bedroefd te horen dat Tich één van de vermiste bemanningsleden was. Soms wens ik 

dat ik het niet geweten had van al de bemanningsleden, omdat zij allen goede kameraden 

waren en dat maakt het zo dubbel erg te weten dat het ergste is gebeurd. 

Probeer als het u belieft opgewekt te blijven, omdat het kan leiden tot een ziekteverschijnsel 

dat kwelling heet. Ik weet dit uit eigen ervaring. 

Ik moet nu eindigen, maar ik hoop eens iets van u te horen en als u in de toekomst in de 

gelegenheid bent mij eens te bezoeken om kennis te maken of misschien is het  mogelijk u te 

bezoeken. 

God zegene u en probeer naar de lichtzijde te kijken voor uw eigen belang. 

 

Uw zeer toegenegen 

 

Marie Line 
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 Het Klaprooscomité afdeling Papendrecht 

 

Al direct na de Tweede Wereldoorlog waren er enkele inwoners van Papendrecht, die de 

herinnering aan het gebeuren levend wilden houden. In 1946 werd hier ter plaatse een 

Klaprooscomité opgericht, dat deel uitmaakte van het Nederlands Oorlogsgraven Comité. Het 

comité bestond uit de Thijs Kloot, Krijn van Wijngaarden, Jan van Wijngaarden sr, Cor van 

der Waal en mevr. Moolhuijzen. 

Het Klaprooscomité: v.l.n.r.  Krijn van Wijngaarden, Thijs Kloot, Cor van der Waal,  Jan van Wijngaarden sr en 

mevrouw  Moolhuijzen. 
 

Het comité verzorgde de graven en zorgde ervoor dat er houten kruizen op de oorlogsgraven 

kwamen te staan en ontving enkele nabestaanden in Papendrecht. Inmiddels was al getracht 

contact te krijgen met nabestaanden. Omdat er in die tijd weinig kennis bestond van de 

Engelse taal, verzorgde de vrouw van dokter Moolhuijzen de brieven en vertalingen. 

Adressenmateriaal was in die tijd niet direct voorhanden en moest dus op een vindingrijke 

manier worden gezocht. De overigens zeer ontroerende brief van Jan van Wijngaarden (van ’t 

winkeltie van Jan en Anna op ’t Zand) van 2 december 1945 is hiervan een goed voorbeeld. 

 

Beste familie Luton (in Engeland), 

 

Wij zullen hun steeds blijven herdenken 

We hebben uw brief ontvangen en waren blij te horen dat u de foto van de rustplaats van uw 

zoon ontvangen heeft. Ja wij kunnen ons die nacht nog goed herinneren. Er werd druk 

gevlogen en veel geschoten toen opeens een vliegtuig erg laag over ons huis vloog en toen al 

gelijk neerstortte. Onze eerste gedachte was, het is een Duitsch toestel omdat het zoo laag 

vloog maar al spoedig hoorde we den anderen morgen dat het een Engelsch toestel was ten 

spijt van allen bewoners van Papendrecht, wat moet het voor jullie wel een zware slag zijn dat 

je zoon ook bij de vermiste vliegers was, wij kunnen ons dat zoo goed indenken, den anderen 
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dag zijn ze allen op de Algemene begraafplaats begraven op een appart graf bij nog 3 

oorlogsslachtoffers van Papendrecht. De Burgemeester heeft daar ook nog gesproken in het 

Engelsch. Jammer mochten er geen burgers bij, daar er ook twee Duitschers bij waren. Den 

andere morgen lag er al een mooie krans bij van Docter Rietveld van Papendrecht, ondanks 

het ten strengste verboden was om kransen teleggen bij hun vijanden. 

Maar daar zijn we Hollanders voor, wij hebben steeds meegeleefd met jullie Engelschen die 

voor ons de bevrijding brachten anders was ons leven hier niets meer geweest. Vijf jaar 

hebben wij onder dien druk geleefd, toen vrij. Had uw zoon dat ook eens mee mogen maken, 

hij die voor ons ook ten strijde ging, hij mocht die vreugde niet delen maar wij zullen hun 

steeds blijven herdenken. 

 

Kransen 

Die foto’s hebben wij na de bevrijding laten maken en toen drie kransen gelegd, later heeft 

men nog kransen gelegd, daar waren ook Engelschen bij vertegenwoordigd. Nu hebben wij 

drie foto’s meegegeven aan die groepscommandant, meer konden wij er niet krijgen, maar 

daar u misschien die adressen van die andere kent die in Engeland wonen, kunt u dan geen 

afdruk van die foto laten maken en naar die adressen opsturen, die families zijn dan ook 

gerust dat zoons of man nog een mooie rustplaats heeft. 

U doet daar ons, maar zeker die andere families een grooten dienst mee, wij hebben ook uit 

Australië een brief gehad. Sgt. Barlow die heeft een foto en die heb ik verzocht om er een 

naar Clarey ook uit Australië te sturen. Verder wenschen mijn vrouw en mijn drie kindweren 

u het beste toe, in de hoop als u naar Papendrecht komt, dat u onze gast zal zijn, u bent ten 

allen tijde welkom. 

J. van Wijngaarden, Kerkbuurt 23, Papendrecht. (Holland) 

Op 11 november 1945 schreef de heer L.G. Luton (uit Engeland) het volgende: 

 

Waarde Heren, 

Ik heb juist de foto’s ontvangen van de rustplaats van mijn zoon, toegestuurd via het 

luchtvaartministerie. Ook hoorde ik het van de commandant van het regiment, dat 

Papendrecht bevrijdde en ik en mijn familie wensen de inwoners van uw dorp te bedanken 

voor de vriendelijkheid om ons zulk een mooie dienst te bewijzen en ook voor de liefdevolle 

krans, die op het graf geplaatst was. 

Het waren 7 fijne kerels, allen helden, die hun leven gaven, zodat wij beter konden leven. Wij 

hopen in staat te zijn Papendrecht te bezoeken, wanneer er toestemming om te reizen wordt 

gegeven. 

U te  samen dankend en dat God een ieder van u moge zegenen. 

Ik ben u zeer erkentelijk, L.G. Luton 

 

Uit deze onroerende brief blijkt dat het meegeven van foto’s aan de regimentscommandant 

heeft gewerkt. De familie heeft de foto en het comité in oprichting het adres. 

Vanaf dat moment nam de correspondentie een vlucht met een stroom die zou voortduren tot 

1955. Daarna ontstond er een soort pauze, maar vanaf 1994 begint de stroom weer op gang te 

komen mede door de enthousiaste leden van de heren Jan van Wijngaarden  jr en Peter van 

der Giessen, die later de Stichting Lancaster Popeye zullen oprichten. Jaarlijks worden nog 

steeds Kerst- en Nieuwjaarswensen verstuurd.  

 

In 1950 werd het Klaprooscomité opgeheven, omdat de verzorging van de graven werd 

overgenomen door de Imperial War Graves Commission, maar de contacten met de 

nabestaanden werden levend gehouden. 
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Eerste herdenking in 1945 

 

Voor het verslag van deze eerste herdenking op 15 mei 1945 verwijzen wij naar het gesprek 

met Arie Kloot hierna volgend. 

 

         Mevrouw Moolhuijzen lid van het Klaprooscomité leest een tekst voor. Waarschijnlijk deed zij dat 

         in het Engels. Zij was immers de vertaalster van de brieven. 

  

         Er waren niet minder dan twee predikanten aanwezig, namelijk Zwiers en Welmers 
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In eerste instantie stond er maar één groot kruis, dat later vervangen werd door zeven 

houten kruizen. 

 

 

 



 34 

 
In gesprek met Adrie Kloot 

 

Vrijdagavond 19 februari 2009 had ik een ontmoeting met de heer Adrie Kloot, zoon van 

wijlen Thijs Kloot, destijds lid van het Klaprooscomité. Als Papendrechter weet hij veel, dus 

ook over de Klaproosperiode. Hij verhuisde met zijn vrouw in 1967 naar Wijngaarden en 

1980 weer naar elders, maar sinds acht jaar woont hij met zijn vrouw weer in Papendrecht en 

wel aan het Erasmusplein. 

 

Hij weet nog precies hoe de eerste Stille Tocht in 

Papendrecht verliep. Zo snel mogelijk na de bevrijding, 

namelijk op 15 mei 1945,  werd de eerste tocht 

georganiseerd. Het was een hele optocht, alle klassen 

van de lagere scholen liepen mee. Bij de Oude 

Molenstraat op ’t Zand werd gestart, vervolgens ging 

het de dijk uit richting Grote Kerk, langs de Grote Kerk 

naar het kerkhof. Bij de graven van de omgekomen 

bemanningsleden stond een erehaag van Engelse 

militairen, die nog in Holland waren. Na de 

dodenherdenking gingen we terug naar de Grote Kerk, 

waar een herdenkingsdienst werd gehouden. De kerk 

zal stampvol, gerekend naar de toen beschikbare 

plaatsen waren er zeker 900 mensen aanwezig. Voor 

deze gelegenheid was dr. Gravemeijer uit Den Haag uitgenodigd een herdenkingsrede uit te 

spreken. Zijn thema was: Het drievoudig snoer, God, Nederland en Oranje. “Ik weet dit nog 

zo goed, omdat mijn vader dit thema regelmatig herhaalde”, aldus Adrie Kloot.  

Wat heeft Adrie Kloot gemerkt van de activiteiten van zijn ouders? Toch aardig wat. Zo 

moest hij in de periode dat er gecollecteerd moest worden voor het Klaprooscomité met de 

bus langs de deur. En als er nog een wijkje over was, was het steevast “Doe jij die ook maar 

even”.  Van de opbrengst werden de oorlogsgraven onderhouden, dus een eervolle taak om 

geld op te halen. Van bezoeken van nabestaanden heeft hij ook het een en ander gemerkt, 

zoals van de Middeltons en Clareys. Toen hij al in Wijngaarden woonde werd hij in 1973 

gevraagd de Middletons de Alblasserwaard eens te laten zien, want hij kon zich wel 

verstaanbaar maken in het Engels. “Maar ze spraken echt van dat steenkolenengels, dat het 

vaak moeilijk was te begrijpen wat ze bedoelden”, aldus  Adrie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij die eerste dodenherdenking in 

1945 waren ook Engelse soldaden 

aanwezig, die nog niet naar hun 

basis waren teruggekeerd. Een 

ontroerend eerbetoon aan hun 

makkers, die de oorlog nooit meer 

zouden navertellen. 
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Tweede Stille Tocht 

 

Er kwam meer structuur in de stille tochten. De route werd gewijzigd. Als startpunt werd de 

Eilandstraat (bij de muziektent) gekozen. Vervolgens ging het over de Oude Veer, Bosch, 

Kraaihoek, Kerkbuurt en Kerkhof. Alle klassen van de scholen liepen mee en het werd dan 

ook een hele stoet. 

 

       
        Het Bosch. Onder begeleiding van tambourmaitre Adrie Twigt en Excelsior. Links: café Hillegeman.       

 

 

Kraaihoek. Pie Verbree begeleidt de klassen van de oostelijke school, de Prinses Juliana School. 

Rechts:   drogisterij Van Beets. 
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         Begraafplaats 

 

 

 

 

         Het grote houten kruis is vervangen door zeven houten kruizen, die later weer werden vervangen 

         door zerken. 
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Heldenmoeder schrijft 

 

In het vorige hoofdstuk hebben we de reactie kunnen lezen van de ouders van sergeant H.C. 

Luton (25 jaar) uit Engeland. Nu volgt een brief, gedateerd 18 november 1945, van de moeder 

van sergeant C.A. Barlow (19 jaar) uit West Australië. 

 

Aan J. en C. van Wijngaarden en M. Kloot, 

 

Uw brief gedateerd 28 mei ontvangen en ik kan jullie, vriendelijke mensen, niet genoeg 

bedanken. Ik denk er steeds aan hoe mooi het van jullie is om te doen, wat je deed voor onze 

lieve jongens, die ons zo dierbaar zijn. Ik kan mijn gevoel ten opzichte van jullie allen niet op 

papier uitdrukken. Ik wou dat ik jullie kon ontmoeten om u te bedanken. Ik zie tegen jullie op 

en ben er zeker van dat jullie Christenen zijn. 

 

Wel beste vrienden ik stel het zo op prijs en ben zo tevreden, dat je me hebt willen schrijven, 

nu deze verschrikkelijke oorlog voorbij is. Mijn gedachten waren altijd bij jullie, waar er ook 

slag werd geleverd. Wij hier in Australië kunnen niet indenken, wat jullie hebben moeten 

doorstaan, dan de gewaarwording, dat de oorlog onze jongens geëist heeft. De kleinste 

gemakken werden aan jullie ontnomen. 

 

Mijn jongen was erbij toen de invasie begon, die voor jullie zoveel betekende. Maar de weg, 

die jullie hadden te gaan en waarvan ik las in onze kranten, deed het bloed in mijn aderen 

stollen. Dank God, dat het alles voorbij is en ik ben er zeker van, dat des te eerder jullie dit 

trachten te vergeten, des te beter, maar laten we hopen, dat onze jongens hun leven gaven, 

zodat er voor een ieder een betere wereld zal zijn om in te leven. 

 

Nu iets over mijn zoon. Hij was sergeant boordschutter, Charles Alfred Barlow, oud 19 jaar 

en 11 maanden toen hij sneuvelde. Voor een enige zoon kon niemand een betere wensen. Ik 

heb een dochter, nu 19 jaar. Ik weet zeker, dat ze u ook zal schrijven, want ze aanbad haar 

broer toch zo. Hij was de jongste in het vliegtuig. Van 6 werd er verslag uitgebracht, van de 

andere 7
e
 hebben we nooit iets gehoord. Daar u misschien het vliegtuig in uw dorp zag 

neerkomen, kunnen jullie er waarschijnlijk wel iets van vertellen. Brandde het of hebben onze 

jongens geleden. Ik hoop, dat u mij begrijpt, dat een moeder zo ver weg, tracht uit te vinden, 

wat er gebeurde. We krijgen geen inlichtingen van de luchtmacht; alleen dat ze gesneuveld 

zijn en in Papendrecht begraven. Het was een grootse gewaarwording om een foto van zijn 

graf te ontvangen en ik ben er zeker van, dat zij onder u allen fatsoenlijk zijn begraven. Ik 

tobde er steeds over of hij netjes ter ruste was gelegd of misschien, als in de verschrikkelijke 

gevallen, waar we over lezen en waarvan we de foto’s kunnen zien. Ik voel heel zeker, dat u 

zo goed zal zijn mij alles, wat u kan, van mijn jongen te zenden. Hij droeg een ring en een 

kettinkje met zijn initialen rond zijn nek. Dat was een aandenken. Ook de ring om zijn vinger. 

Hebt u er misschien enig idee van wie dit alles heeft, ook zijn portefeuille. Het is niet de 

waarde van deze dingen, maar we hebben nooit iets wat aan hem behoort gekregen en een 

moeder verlangt altijd naar enige kleine dingen als aandenken. Ik weet natuurlijk niet of die 
dingen mee begraven zijn, maar ik zou graag willen weten, of het mogelijk is voor u, hiernaar 

voor mij eens te informeren. 

 

De jongen Clarey, was de piloot. Zijn moeder woont ook in Australië, maar ver van mij 

verwijderd, namelijk in Brisbane. De andere jongens waren allen Engelsen. Laat me eens 

weten of u nog meer van de jongens weet. Ik hoop, dat ik niet te veel van u vraagt, maar ik 

weet zeker, dat je weet hoe hunkerend ik ben om wat van mijn zoon te horen. 
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Ik zou het fijn vinden in de toekomst meer aan u te schrijven over ons Australië. We hebben 

hier in Karratta een veld met oorlogsgraven. Als u daar eventueel een vriend begraven heb, 

laat het mij dan weten. Ik zal er dan voor u heengaan. Het is ongeveer zes mijl van hier. Al de 

jongens zijn hier in het Westen op dezelfde plaats  begraven. 

 

Ontvang verder van mij mijn hartelijk dank voor alle mensen van het dorp Papendrecht, dat 

zo vele mijlen van mij verwijderd is. Ik wist niet, hoe ik u moest aanspreken, als mevrouw, 

juffrouw, mijnheer, maar wat u ook moge zijn, mijn gedachten zijn steeds bij jullie, 

vriendelijke mensen en schrijf mij alstublieft terug en vertel me meer. Ik hunker er naar iets 

van u te horen. Charles nummer ontbrak in uw brief, het was 427790. 

 

Ik moet eindigen in de hoop, dat dit u in handen komt en dat de inwoners van het dorp 

verheugd zijn over de vrede en dat we nooit meer zulk een oorlog moeten doorstaan. 

Veel geluk en alle goede wensen van een heldenmoeder, 

 

B. Lindsey 

 

 
Bovenstaande generatiefoto werd in november 1947 gemaakt en naar de vrienden in Papendrecht gestuurd. 

Geheel links de heldenmoeder (43 jaar), haar moeder (73 jaar), haar dochter Beryl (21 jaar) en haar kleinzoon 

John (10 weken) 
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De heldenmoeder schrijft verder 

 

Het zou te veel worden om de gehele correspondentie tussen Lindsey en de vrienden in 

Papendrecht weer te geven, maar enkele opmerkelijke brieven willen wij u niet onthouden 

daar zij een aanvulling zijn op de voorgaande brief. De eerste brief die ik wil weergeven is 

ongedateerd, maar zal omstreeks begin 1946 geschreven zijn gezien het slot van de brief. 

 

Aan mijn beste vrienden, 

 

Ik ontving jullie brief, die bij mij altijd welkom is en ik weet werkelijk niet hoe ik mijn dank 

moet uitdrukken voor uw liefdadigheid en goedheid. Ik weet dat jullie mensen zijn van groot 

formaat en ik zou het werkelijk heerlijk vinden eens in staat te zijn u, je vrouw en familie te 

ontmoeten, want jullie hebben een grote last van mijn hart genomen, als je weet wat mij zoon 

voor mij betekende (mijn enigste jongen) en een fijnere kerel kon je niet ontmoeten, maar de 

dood is iets waaraan we niets kunnen veranderen. Bovendien vind ik, dat, daar er zoveel jonge 

levens zo snel zijn afgesneden, de oorlog een verschrikkelijk iets is. U weet dat mijn 

gedachten in die tijd steeds bij jullie waren, bij jullie die in handen van de vijand waren 

gevallen. En toch kan ik me nog natuurlijk niet alles indenken, wat jullie hebben moeten 

doorstaan, maar laat ons God bidden, dat u voor al uw lijden terugbetaald zal worden in een 

voorspoedige gezondheid en een lang leven. Moge het uw deel worden. 

 

Ik weet nu heel zeker, dat mijn ziel zal rusten in de wetenschap, dat mijn zoon een eervolle 

begrafenis heeft gekregen en dat bloemen zijn graf bedekten, zoals ik het gedaan zou hebben 

als ik bij hem had kunnen zijn,wat nu gedaan is door mijn goede vrienden zo ver weg van mij. 

 

Ja, het vliegtuig verliet zijn basis in Ely Cambridge (Witchford, red.) met zeven man 

bemanning. De andere, die vermist is was genaamd Line, een pas gehuwde Engelsman, wiens 

vrouw een dochtertje kreeg, enige maanden nadat zij gesneuveld waren. Zij heeft nooit enig 

nieuws van hem vernomen, alleen dat hij vermist was en natuurlijk nu, dat hij dood is. Maar 

zij vernam slechts dat er zes waren begraven, hij kon dus nog voor de val uit het vliegtuig zijn 

gekomen en ontsnapt of in het andere geval neergeschoten en nooit gevonden of verbrand. We 

dachten dat het vliegtuig misschien wel vlam gevat had en dat hij daarbij verkoold is. Maar u 

heeft niet waargenomen, dat de machine brandde. 

 

Ik heb natuurlijk ook naar mevrouw Clarey geschreven en een afschrift van uw fijne brief 

gestuurd en ik heb afdrukken van de foto’s laten maken, die ik haar ook heb gestuurd. Zij 

woont in Brisbane, Queensland, aan de andere kant van Australië. Colin, de piloot, was 

gehuwd en had drie kinderen. Ik heb nooit geweten waar zijn vrouw woonde, maar zijn 

moeder schreef mij verschillende keren toen onze jongens verloren waren. Ik weet zeker, dat 

u een brief van mevrouw Clarey zal ontvangen. Het zijn heel aardige mensen en mevrouw 

Clarey vertelde me, dat ze een reis zal maken naar Holland en Papendrecht zal bezoeken om 

het graf van haar zoon te zien, wanneer zij in staat zal worden gesteld deze reis te 

ondernemen. Ik weet zeker dat u het een geweldig aardig mens zal vinden en ik hoop, dat u 

het genoegen zal hebben haar te ontmoeten. Onze jongens waren de enige Australiërs in het 

vliegtuig. De jongens noemden de machine “Popeye”. 

 

Wel beste vrienden ik weet niet of jullie moeilijkheden hebben met het vertalen van mijn 

brieven, maar hoewel ik geen woord Hollands kan lezen, heb ik geen moeite om jullie brieven 

te laten vertalen voor mij. 
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Ik ga maar naar de Hollandse club in onze stad. Ik vond daar namelijk een zekere Dr. Van 

Hencel, die gaarne aan mij voorlas en er zelfs een Engelse vertaling van schreef en hij zei, dat 

hij genegen was dit voor mij te doen op elk willekeurig ogenblik van de dag. Dr van Hencel is 

nooit in Papendrecht geweest, maar kende de plaatsnaam wel. Hij werkte gedurende de oorlog 

voor de ondergrondse geheime dienst in Holland. 

 

Ik sluit hierbij een foto in van mijn zoon, genomen op de veranda van mijn huis, de dag 

voordat hij het huis verliet om er nooit weer terug te keren. Je kunt zien wat een fijne 

gelukkige jongen hij was, bekijk hem maar eens oplettend. Hij was schutter in de achterste 

koepel van de machine. 

 

Wel vrienden schrijf mij weer eens vlug terug. Ik vond het heerlijk veel van jullie te horen en 

ook van jullie familie en vrienden. Ik hoop dat u deze brief in goede gezondheid zal mogen 

ontvangen en dat dit Nieuwe Jaar 1946 een beter jaar voor jullie zal zijn. Mijn vriendelijke 

groeten voor jullie allen en mijn liefde voor uw kinderen. Ik hou van allen en weer veel dank. 

 

Van uw verre vriend, 

 

B. Lindsey 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergeant C.A. Barlow op de veranda van zijn 

ouderlijk huis, de dag voordat hij het huis 

verliet om er nooit weer terug te keren. 
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De volgend brief is gedateerd 24 maart 1946. Hieruit willen we een gedeelte citeren. 

 

Mijn beste vrienden, 

 

Nu beste vrienden, ik hoop dat het mij niet kwalijk wordt genomen, maar ik heb uw laatste 

brief naar Engeland gezonden naar de vrouwen wier man met het vliegtuig ook moeten zijn 

omgekomen. Sergeant Line en de andere in het onbekende graf moet de middenschutter, een 

zekere Middleton zijn. De Luchtmacht laat niet veel van zich horen over deze mensen. Zij 

weten niet wie de zesde was, die begraven is en ze weten ook niet waar de zevende is. Jullie 

brief vertelde mij echter dat het mogelijk is, dat er nog in het vliegtuig zit en dat heldert veel 

op. Het is verschrikkelijk genoeg, als je weet waar onze beminden zijn, maar afschuwelijk dit 

niet te weten. Daarom stuurde ik jullie brief op, dan kunnen zij het lezen en het zal dat zijn 

wat ze nu zoeken. Zij hebben al veel naar de Luchtmacht geschreven, maar kunnen niets van 

hen te weten komen. Ik heb verschillende  afdrukken van de foto’s van het graf, die jullie mij 

toezonden laten maken en deze naar de anderen verstuurd. 

 

Ik weet zeker dat het niet lang meer zal duren voor u iets hoort van mevrouw Line, want zij 

vroeg mij uw adres. De arme schat had een dochtertje van 6 maanden toen haar man om het 

leven kwam. (Deze laatste informatie is niet juist, omdat zij pas in februari 1945 zou bevallen 

volgens haar eigen schrijven, red.)  Zij waren beiden zo jong. 

  

Ik heb hier een aardige Hollandse familie ontmoet, die niet ver van hiervandaan woonachtig is 

en die mijn brief las. Haar man kent Papendrecht, maar kent geen van de inwoners. Zij wonen 

ongeveer 18 jaar in Australië en het zijn goede mensen. Ze vinden het goed, wanneer ik uw 

brieven naar hen toe breng om ze mij voor te lezen. Ze doen dit graag voor me, daar zij het 

ook fijn vinden een brief te lezen uit hun geboorteland. 

 

Het is ontzaglijk aardig van jullie dat je een onderzoek hebt willen instellen naar verschillende 

dingen. Natuurlijk zouden we zeer blij zijn maar iets van die dingen terug te krijgen als 

aandenken, maar lezende dat alles begraven is, is er weinig hoop meer. Ja, het lijkt vreemd, 

dat de burgemeester mogelijk niet aan de goede kant stond. Al hij voor de gemeente zo’n 

goede man was, moet het wel voor geld zijn geweest. Het is prachtig om er aan te kunnen 

denken, dat hij voor onze jongens in het Engels sprak, maar ik weet zeker, dat de Hollandse 

predikant de geestelijke zijde goed verzorgde en wij zijn trots in staat te kunnen zijn te 

denken, dat onze jongens in zulk een geweldig land van humane mensen als jullie liggen 

begraven. We konden niet beter wensen, dan ze weer bij ons te hebben. Jullie zijn Gods 

kinderen en wij weten uw gevoelens voor onze dierbaren, die wij moedig gaven voor de 

vrijheid. En ik ben zeer trots te kunnen denken, dat ik in staat ben jullie te schrijven en te 

mogen bestempelen als mijn vrienden, al kunnen we elkaar niet anders ontmoeten dan in onze 

gedachten.  

 

Zo beste vrienden, ik ga weer eindigen en ik dank jullie nogmaals uit de grond van mijn hart 

voor jullie eindeloze moeite, die jullie zich voor mij hebben getroost. Ik wens alleen nog, dat 

ik op zekere dag mijn dank niet op papier, maar persoonlijk aan jullie kan uitdrukken.  

 

De beste groeten van jullie ver verwijderde vriendin, 

 

I. Lindsey en gezin. 
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Uit deze brief blijkt heel duidelijk dat de achtergebleven vrouwen grote moeite hebben met de 

vermissing, niet wetende waar de slachtoffers zijn terechtgekomen. Nog in dezelfde maand 

als deze brief is geschreven zou de RAF naar Papendrecht komen om de graven te openen en 

de slachtoffers te identificeren. Hierna werd officieel vastgesteld, dat de gehele bemanning is 

omgekomen en dus bij elkaar liggen begraven. 

 

Een gedeelte uit de laatste brief van dit hoofdstuk is gedateerd 28 december 1946. 

 

Mijn beste vrienden, 

 

Eindelijk heb ik dan eens tijd om jullie brief, die mij altijd weer blij maakt, te beantwoorden. 

Ik ben namelijk met vakantie geweest en heb daarna veel visite gehad. Ik was buitengewoon 

verheugd weer iets van jullie te horen en ik hoop, dat het nieuwe jaar jullie veel geluk zal 

brengen en bovendien buitengewoon veel geluk met jullie kruidenierszaak (Van Wijngaarden 

op het Zand). Ik vind het jammer te moeten horen, dat jullie voedsel nog niet van goede 

kwaliteit is. Een dame hier vandaan ging haar familie in België, maar zij mocht slechts zes 

maanden daar blijven, want met het voedsel is het nog krap. Bezoekers mogen dan ook niet 

langer dan zes maanden blijven. 

 

Ja, ik ben zo onnozel, dat ik jullie, twee dierbare vrienden, telkens verwissel, maar ik 

bewandelde nu de zekerste weg, want deze keer schreef ik direct nadat de brieven aan mij 

waren voorgelezen, de goede naam op de brieven. 

 

Dan aangaande het zakje, dat jullie hebt gevonden en behoorde bij het vliegtuig van de 

jongens het volgende.  

Als het een rode kruis zakje is, zoals jullie denken, zal het wel niet aan één van de 

bemanningsleden in eigendom toebehoren, maar als het niet te veel moeite voor jullie is, 

willen jullie het dan aan mij toezenden. Ik zou het fijn vinden het te hebben als een 

herinnering, daar wij toch al niets hebben.  

Als de vliegerkap grijs is, behoort hij aan de Engelsen en indien hij marineblauw is aan de 

Australiërs. Het was namelijk nimmer toegestaan bij het vliegen iets bij zich te hebben, dan 

alleen de gegevens waar zij vandaan kwamen om te identificeren. Dit voor het geval de vijand 

hen vond. 

 

Wel beste vrienden ik ga nu eindigen en zal als ik weer schrijf enkele foto’s aan jullie sturen. 

Het zal mij een genoegen zijn spoedig weer van jullie te horen, als jullie slechts enkele 

ogenblikken tijd hebt mij te schrijven. Ik begrijp, dat jullie het wel druk zult hebben. De beste 

wensen voor 1947 van uw Australische vriendin, 

 

B. Linsey 

 

Uit deze brief blijkt dat zij graag een blijvende herinnering in handen zou hebben. 
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Een vader schrijft 

 

Niet mevrouw Clarey, de echtgenote van de omgekomen Flying Officer  C.M. Clarey (30 

jaar) schrijft, maar de vader van de omgekomen piloot. Uit latere informatie blijkt dat de 

weduwe Clarey heel veel moeite heeft met het verlies van haar man en dit eigenlijk nooit te 

boven is gekomen. Haar geestelijke toestand liet een reis naar Nederland en bezoek aan het 

graf niet toe. (Bron: De waard in oorlogstijd, deel 2, Korpel) 

 

De brief uit Queensland, Australië, is gedateerd 22 juli 1946. 

 

Beste vriend, (de brief was gericht aan de heer J. van Wijngaarden, Kerkbuurt 23) 

 

Mijn zoon, de vliegerofficier Colin M. Clarey, was de piloot van de “Lancaster” bommen-

werper, die op den 21
e
 juli 1944 te Papendrecht verongelukte; en hij en zijn bemanning zijn 

ter ruste gelegd op uw begraafplaats. 

 

U schreef zeer welwillend aan mevrouw Lindsey te Mt Hawthorn, West Australië, waarbij u 

enige bijzonderheden gaf over de droevige gebeurtenis. Mevrouw Lindsey was zo goed mij 

een afschrift te sturen van uw eerste brief en veel van wat u schreef in latere brieven. 

 

Ik schrijf nu om u te bedanken uit de rond van mijn hart voor uw weldadigheid en medeleven. 

Uw tijdige mededelingen maakte een einde aan de onzekerheid, die het gemoed van zijn 

moeder en mijzelf vulden. Wij zijn grotendeels getroost door hetgeen u ons verteld heeft. U 

hebt ons zo gevoelvol laten weten, wat er precies gebeurde en dat de dierbare jongens op slag 

dood waren en niet leden, ofschoon hun einde in zulke tragische omstandigheden kwam. 

 

Ik heb ook twee brieven ontvangen van mevrouw Moolhuijzen-Versluys, en zij vertelde ons 

zeer welwillend van de speciale verzorging van het graf na de bevrijding en dan van de 

verdere verzorging op de herdenking van de bevrijding, tevens zond ze ons enige foto’s. 

 

Wij zijn werkelijk ontroerd over de  warme hartelijkheid van u, dierbaar volk van Holland, en 

over de edele manier waarop u hebt getracht de dappere jongens te eren, die hun alles gaven 

in de strijd voor vrijheid; ook over uw zorgen en onderhoud van hun laatste rustplaats. 

 

Ik was zeer verwonderd, hoe het mogelijk was, dat niets van de kleine dingen, die mijn zoon 

toebehoorden, gevonden waren. Ik weet, dat hij een bijbel bij zich droeg en een siersteentje 

aan een kettinkje. Het steentje was gevormd als een hart, waarop de letters R.A.A.F. stonden. 

(De R.A.A.F. zijn de initialen van de Koninklijke Australische Luchtmacht).  Als ik wist, dat 

er enige persoonlijke eigendommen waren gevonden, wist ik ook zeker, dat de bommen-

werper geen vuur heeft gevat anders zouden zij vernietigd zijn. 

 

Wij hebben gehoord, dar er een voedseltekort in Europa is, en daarom heeft mevrouw Clarey  

u een pakje gezonden inhoudende enige artikelen, waarvan het meeste blikjes vlees zal zijn. 

Zij wist niet precies van welke speciale voedingsartikelen u houdt en deed maar een keus 

waarvan ze dacht, dat het meest nodige zou zijn. Ook zond zij een pakje naar mevrouw 

Moolhuijzen-Versluys. Dit is gezonden in een welwillende geest en als een vriendelijk 

gebaar, daar we nu op uw beiden neerzien als dierbare vrienden. De pakjes komen 

waarschijnlijk niet eerder aan dan in september, hoewel ze reeds twee maanden geleden 

verzonden zijn. Als u zo goed zult willen zijn ons te laten weten, welke levensmiddelen u het 
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liefste hebt, zal het ons een genoegen zijn te samen hiervan een pakje te zenden, indien hier 

(letterlijk geldig) voorradig. Ik geloof dat pakjes niet zwaarder mogen wegen dan 7 lbs. 

 

Mevrouw Clarey en ikzelf zouden zeer graag de dokter (dokter Rietveld) schrijven  om hem te 

bedanken voor het plaatsen van de eerste bloemenhulde op de graven en ook voor zijn 

boodschap dat allen op slag stierven, maar wij weten zijn naam en adres niet. Als u hem eens 

ziet, wilt u dan zo welwillend zijn hem te vertellen, welk een grote waardering wij hebben 

voor alles wat hij deed. 

 

Met vriendelijke groeten en beste wensen, 

Uw zeer dankbare, 

 

Alec W. Clarey 

 

Uit deze brief blijkt weer dat nabestaanden hechten aan een tastbare herinnering en ook dat zij 

niet precies weten wat er gebeurd is. Het vliegtuig is brandend neergestort, dus persoonlijke 

dingen zullen verloren zijn gegaan. 

 

 

 

 

 

Eindelijk kregen de slachtoffers een eervolle gedenksteen voorzien van teksten door hun nabestaanden zelf 

opgesteld. Dit moet voor de nabestaanden ook heel wat betekend hebben, getuigen de latere bezoeken aan de 

graven.  
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De houten kruizen worden vervangen door grafzerken 

 

In augustus 1950 stuurde het Imperial War Graves Commission de nabestaanden een bericht 

dat het houten kruis op het graf van hun dierbare vervangen zal worden door een steen. De 

nabestaanden kunnen opgegeven welke tekst zij op de steen gegraveerd willen hebben. Zie 

nevenstaand voorbeeld van de familie Kirkland. 

De teksten zijn als volgt vastgesteld: 

 

 

 

 

 

Flying Officer C.M. Clarey (RAAF), 30 jaar 

‘Our daddy and family hero ever remembered by his loved ones’. (Onze vader en familieheld  

zal altijd in herinnering blijven bij zijn dierbaren) 

 

Flight Sergeant C.A. Barlow (RAAF), 19 jaar 

‘Our hero. A devoted son and only brother of Beryl’. (Onze held. Een toegewijde zoon en 

enige broer van Beryl) 

 

Flight Sergeant S.E. Kirkland (RAF), 25 jaar 

‘Greater love hath no man. Ever in the thoughts of mam, dad, brothers and sisters’. (Niemand 

kent meer liefde. Altijd in de gedachten van moeder, vader, broers en zusters) 

 

Sergeant D. Hancock (RAF), 20 jaar 

‘As we loved him so we miss him shedding many a silent tear. Dad and family’. (Daar we 

zoveel van hem hielden, missen we hem en vergieten in stilte mening traan) 

 

Sergeant E.J. Line (RAF), 21 jaar 

‘Beloved husband of Marie and father of Linda ever in our thoughts’. (Beminde echtgenoot 

van Marie en vader van Linda, altijd in onze gedachten) 

 

Sergeant H.C. Luton (RAF), 25 jaar 

‘Resting until the daybreak and the shadows flee away’. (Rustend tot de dag zal aanbreken en 

de schaduwen zullen wegvluchten) 

 

Sergeant A.W. Middleton (RAF), 21 jaar 

‘In loving memory of him we hold so dear’. (In dierbare herinnering aan hem die we zo 

liefhebben) 

 

Bron: De waard in oorlogstijd, deel 2, Korpel 
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Het Lancaster pilotenlied 
 

I dream of another time, 

Of soaring wings and slipstream whine, 

Of airscrew arcs and engine drone, 

And cloudy canyons I have known. 

 

Once we were many, and we knew, 

The love of thousands, our aircrew, 

So many lovers, past recall, 

Yet we were faithful to them all.   

 

When towering columns split the night, 

With brilliant beams of searching light, 

Then in just moments we became, 

Small insects, round a naked flame. 

 

And with us then, our young men knew, 

An eighth, unwanted, crewman flew, 

He whispered, taunted, often near, 

Unseen but known, for he was fear. 

 

Time after time, we saw the cost, 

To all who fought so well, yet lost, 

For them a fiery plunge through space, 

In another time, another place. 

 

For you old lovers, youth has gone, 

Relentless, time is moving on, 

With arms outstretched, with measured pace, 

To take you all in cold embrace. 

 

Time has not marred my grim old frame, 

To your fading eyes, I am the same, 

Look well, all strangers standing there, 

For I am the mighty LANCASTER. 

 

 

Bron: Salsa Online Nieuws: 9 oktober 2002 (Jeroen Jansen) 

 

Met het verdwijnen van radio Salsa is ook deze site komen te vervallen. Hiermee is een 

waardevol elektronisch archief verloren gegaan. 
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Hoe werden nabestaanden ingelicht? 

 

Het blijft altijd een moeilijke taak voor Defensie, in dit geval de Luchtmacht, een vermissing 

aan nabestaanden door te geven. Het gevaar zit erin dat het doorgeven een routine wordt en 

dat moet in alle gevallen voorkomen worden. Het ging immers om duizenden vermisten of 

slachtoffers. Verder moet er rekening mee worden gehouden dat de communicatie 

internationaal behoorlijk verstoord was, toch lukte het in de meeste gevallen wel. 

Van de nabestaanden van de omgekomen H.C. Luton heeft de Stichting Lancaster Popeye een 

serie brieven gekregen waaruit wij ons een beeld van die berichtgeving kunnen vormen. We 

willen die serie op de voet volgen, maar volstaan met het afdrukken van enkele belangrijke 

documenten. 

 

Na de crash op 21 juli 1944 werd vanaf de basis Witchford door het 115
e
 squadron een 

telegram naar zijn vader de heer W.R. Luton verzonden waarin werd meegedeeld dat zijn 

zoon werd vermist. 

 

 

 

Zoals in het telegram is beloofd volgde er een brief. Nevenstaand drukken wij deze brief van 

22 september 1944 in het origineel af. Ook in deze brief kon de RAF weinig meer vertellen 

dan dat zij nog niets hadden vernomen van het vliegtuig, dat deel nam aan een opdracht in 

Duitsland. Gedurende zijn dienst heeft men hem als een zeer capabele Flight Engineer leren 

kennen en was een populair lid van het squadron. De Air Ministry gaf instructies de adressen 

van de overige bemanningsleden toe te zenden.  
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De mogelijkheid van ontsnapping was niet uitgesloten, maar voorzichtigheid met interpretatie 

van mogelijke berichten was geboden. Daarom was hij voorlopig onder de categorie 

‘vermissing’ opgenomen. 

 

   
    Een familiefoto, rechts sergeant H.C. Luton met zijn ouders. 

 

Op 25 juli 1944 schreef (niet getypt) de heer G. West van de afdeling geestelijke verzorging 

een warme en opbeurende brief. 

 

Op 29 juli 1944 volgde er een brief in opdracht van de Air Council waarin werd meegedeeld 

dat hun zoon als vermist was als gevolg van een operatie in de nacht van 20 op 21 juli 1944, 

toen de Lancaster terugkeerde van een bombardement op Homberg en er verder niets meer 

werd vernomen. Dit hoefde nog niet te betekenen dat hij omgekomen of gewond zou zijn. 

Indien hij gevangen zou zijn genomen zou het voor hem met de tijd mogelijk moeten zijn met 

de ouders in contact te komen. Het Internationale Rode Kruis Comité heeft de zaak in 

onderzoek. 

 

Op 29 september 1944 kwam de eerste brief van het Britse Rode Kruis. Zij waren niet in staat 

enige informatie te geven over de stand van zaken. Telegrammen kwamen constant terug van 

het Internationale Rode Kruis Comité in Geneve. Zij gaven wel de verzekering dat indien er 

nieuws ontvangen zou worden, dit direct zou worden doorgegeven. 

  

Nevenstaand drukken wij deze brief van 29 september 1994 in het origineel af. Kennelijk was 

er destijds weinig tijd om een typelint te vervangen gezien de slechte afdruk. 
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Op 24 november 1944 volgde een tweede brief van het Britse Rode Kruis. Het Internationale 

Rode Kruis Comité in Geneve had van de Duitse autoriteiten bericht ontvangen dat zeven 

bemanningsleden op 21 juli 1944 hun leven hadden verloren. Er werden slechts vier namen 

genoemd, de overige drie waren op het moment van dat bericht nog niet bekend bij de vijand. 

 

Op 25 november 1944 schreef de directeur van de Personele Zaken van het Air Ministry een 

brief naar aanleiding van de brief van het Britse Rode Kruis. Hierin stelde hij dat als de 

bemanning uit zeven leden bestond, dat het waarschijnlijk is dat hun zoon tot één van de nog 

niet geïdentificeerde bemanningsleden zou behoren. Voorlopig zou hun zoon nog als vermist 

worden gehouden, totdat van officiële zijde de dood is bevestigd. 

 

Op 15 december 1944 ontvingen de ouders een telegram van de Air Council dat hun zoon 

inderdaad is omgekomen bij de operatie op 21 juli 1944. Het telegram luidde als volgt: 

 

 

 

 

Op 21 december 1944 volgde een derde brief van het Britse Rode Kruis. In deze brief werd 

bevestigd, dat hun zoon niet langer vermist is, maar gesneuveld in een actie. Deze conclusie is 

gebaseerd op een nader te verwachten officieel Nederlands rapport, zoals dat verzonden is 

naar het Internationale Rode kruis Comité in Geneve. Verdere gegevens over de begraafplaats 

zouden via het Air Ministry of henzelf worden verstrekt. Zie nevenstaande originele brief. 
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Op 22 december 1944 werd een bevestiging ontvangen van het Air Ministry. Hierin stelde het 

Ministry dat de status “missing believed killed” voorlopig nog zou worden aangehouden 

totdat de dood officieel is vastgesteld. De accuraatheid van het Nederlandse werd niet in 

twijfel getrokken, maar de procedure moest noodzakelijkerwijs worden doorlopen. 

 

Op 22 februari 1945 volgde opnieuw een brief van het Air Ministry. Van het Internationale 

Rode Kruis Comité was verdere informatie ontvangen. Sergeant Herbert Charles Luton, 

Royal Air Force, verloor zijn leven op de 21
ste

 juli 1944 en werd begraven in graf 13, nummer 

6 op de Algemene Begraafplaats in Papendrecht, ongeveer 1½ miles noord/oost van 

Dordrecht in Holland. 

 

In aansluiting op voorgaande brief schreef het Air Ministry op 16 maart 1945 dat er actie was 

ondernomen om nu definitief vast te stellen dat hun zoon was omgekomen. 

 

Pas op 26 juni 1946 volgde de definitieve vaststelling dat hun zoon was omgekomen en niet 

in grafnummer 6 was begraven, maar in nummer 12. Elk bemanningslid werd door de RAF 

geïdentificeerd en hiervoor moesten de graven van alle bemanningsleden worden geopend. 

 

Tenslotte kwam er nog een blijk van medeleven van het Koninklijk paar (ongedateerd).  

Niet minder dan 14 berichten mochten de ouders ontvangen om te groeien naar het besef dat 

hun zoon echt was gesneuveld. 

In de Bristol Evening Post werd op 30 mei 1946 een artikeltje gewijd aan sergeant Luton met 

als titel “Cared for by Dutch people” 
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Intermezzo  

 
Na het opheffen van het Klaprooscomité in 1950 leek het erop dat de klad erin kwam. De 

brievenstroom, die van 1944 tot 1950 aanhield leek wat op te drogen en sijpelde nog door tot 

in 1955. Na het overlijden van de heer Jan van der Giessen in 1986 werden de contacten met 

de nabestaanden uitgebreid door zijn zoon Peter van der Giessen en Jan van Wijngaarden, 

vriend van de overledene en in 1994 kwam de brievenstroom weer op gang. In 2002 hebben 

zij met 14 families (directe nabestaanden, kinderen en kleinkinderen) regelmatig contact.  

Intussen werden er allerlei activiteiten waaronder het opvangen van nabestaanden, die een 

bezoek wilde brengen aan het graf van hun dierbaren, gewoon voortgezet, zij het dan als 

particuliere aangelegenheid. Zo werd ook medewerking verleend aan de Historische Optocht 

50 jaar bevrijding door zitting te nemen in het daarvoor gevormde comité. 

 

Ook werd de plek van de neergestorte Lancaster nauwlettend in de gaten gehouden. Toen de 

nog in leven zijnde Jan van der Giessen, werkzaam op het Gemeentehuis, er begin 1982 

achterkwam dat er plannen bestonden om in de Oostpolder te gaan bouwen, gingen er bij de 

groep getrouwen rode lampjes branden. Wat zou er gebeuren met het wrak. Toch zonde als er 

gewoon op gebouwd zou worden. Daarvoor waren zij te emotioneel verbonden met de 

gebeurtenis. 

Er werden zelfs plannen gemaakt om het wrak dan maar zelf te gaan lichten die zover gingen 

dat er zelfs al damwanden op het terrein werden klaargelegd. Het wrak was gemakkelijk te 

lokaliseren. Sommige wrakstukken lagen maar net onder het oppervlak. Je kon er zomaar een 

stukje van afbreken. Er bestaat nog een soort dagboekje dat werd bijgehouden.  

 

 
    Aantekeningen van Jan van Wijngaarden  
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Bij nader inzien heeft het groepje er toch maar van afgezien vanwege het gevaar dat er 

bestond. Er zouden nog bommen in het wrak kunnen zitten en bovendien werd er nog steeds 

munitie gevonden. 

Er moesten andere plannen gemaakt worden. Defensie zou moeten worden ingeschakeld. De 

toenmalige burgemeester Soetendaal, Jan van der Giessen en Jan van Wijngaarden togen naar 

het ministerie van Defensie in Den Haag. Hierop kregen we bezoek van kapitein Zwanenburg, 

die eens polshoogte kwam nemen. 

Op 19 augustus 1982 kwam Kapitein Zwanenburg van de Koninklijke Luchtmacht metingen 

doen naar de exacte plaats en diepte van het vliegtuig. Hij werd vergezeld namens de 

gemeente door Jan van der Giessen en de pachter van het land Piet Viveen. 

 

        

 

 
 

In een brief van 16 maart 1992 vroeg de heer Jan van Wijngaarden uit het Bosch 91 aandacht 

voor het bergen van het vliegtuig. Het was alweer tien jaar stil gebleven. Nabestaanden 

zouden graag nog iets persoonlijks willen ontvangen van hun omgekomen familielid. B&W 

antwoordde op 6 april 1992 waarin o.a. werd medegedeeld dat er gewerkt werd aan een nieuw 

bestemmingsplan voor de wijk Oostpolder. Het was te verwachting dat er in 1995 met 

bouwactiviteiten gestart zou worden. Te zijner tijd zou er bekeken worden of er 

mogelijkheden zouden zijn de bommenwerper te bergen. Uiteraard zou dan weer contact 

worden opgenomen. 

 

Al deze ontwikkelingen maakten het noodzakelijk wat sturing in het geheel te krijgen. De 

wens werd geboren een stichting in het leven te roepen, maar dat zou nog duren tot in 1997. 
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Bezoeken van lang geleden 

 

Het is niet mogelijk alle bezoeken van nabestaanden in kaart te brengen. De betrokkenen, die  

de eerste bezoeken regelden zijn niet meer onder ons en wij moeten het doen met enkele 

veelzeggende foto’s. 

 

Hancock 
Zo kwamen we in het archief onderstaande foto tegen zonder enige aantekening. Het feit dat 

er twee mensen recht achter het kruis van sergeant D. Hancock, de boordmecanicien/schutter, 

staan, doet vermoeden dat het hier om zijn ouders gaat. Hij was 20 jaar toen hij omkwam. 

Bovendien kan alleen een vader zo het kruis vasthouden. Wanneer deze foto is gemaakt is niet 

bekend, maar het zal wel zo snel mogelijk naar de oorlog zijn gebeurd. Het ene grote kruis dat 

in 1944 werd geplaatst is intussen wel vervangen door kleine kruizen met een naam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Line 

Uit een brief van Mrs. M. Child, vrouw van sergeant E.J. Line, van 15 juli 1950 blijkt, dat zij 

al twee jaar eerder naar Papendrecht overkwam. Helaas hebben we hier geen gegevens over.  

 

Middleton 
In juli 1973 kwamen er enkele familieleden van de omgekomen sergeant A.W. Middleton 

enkele dagen logeren bij de heer en mevrouw Kloot aan der Merwedesingel 48. De plaats 

waar hun familielid omkwam en ligt begraven bleef aantrekkingskracht houden. 

Waarschijnlijk zijn zij met de auto overgekomen, want links staat een auto met een Engels 

kenteken. 

 

 



 57 

Op onderstaande foto, die langs de Merwedesingel is genomen, staan de volgende personen: 

V.l.n.r:  Mrs. Middleton, Mark Kloot, de heer Kloot, mevrouw Kloot, Mr. Oliver man van  

Margaret, enige zuster van sergeant Middleton. 

 

 

In september kwam de moeder van Arthur Middleton over en logeerde op Merwedesngel 48. 

V.l.n.r. de heer Kloot, mevrouw Kloot, Mrs. Middleton en mevrouw Van Wijngaarden, de 

moeder van Jan van Wijngaarden, die aan het Bosch 91 woont. 
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Ouders en familie bezoeken graf 
 

Van Mr. Mrs. Alec. W. Clarey 

Brisbane, Queensland, Australië 

 

        Italië, 20 april 1955 

 

Beste vrienden, 

 

Het is nu al een tijd geleden sinds u iets gehoord heb van mij en mijn vrouw, maar wij beiden 

hopen u volgende week te zien. Wij zijn de ouders van F/O Colin M. Clarey, die in 

Papendrecht is begraven met zijn bemanning van zes. Zijn Lancaster bommenwerper stortte 

in juli 1944 in Papendrecht neer. 

Door de jaren heen hebben we gehoopt dat we op een dag in staat zouden zijn de rustplaats 

van onze lieve zoon te bezoeken en we zijn zo dankbaar dat we het nu kunnen doen. 

 
Verblijf in Italië: v.l.n.r. Mrs. Duncan (zuster van Mrs. Clarey), vrouw van zoon Donald,  zoon Donald, Mrs. 

Clarey en Mr. Clarey 

 

Deze brief is gepost in Italië en we hopen dat hij u spoedig zal bereiken. European Motorways 

Company heeft voor ons de trein geregeld van Parijs naar Dordrecht en ook de 

hotelaccommodatie in Dordrecht. We denken dat we in de namiddag van dinsdag 26 april a.s. 

in Dordrecht aan te komen en dat we woensdag de 27
e
 in staat zullen zijn naar Papendrecht te 

gaan. Bij wijziging van de plannen of andere omstandigheden zullen we bij aankomst in 

Rotterdam of Dordrecht ons best doen met u in contact te komen. 

 

Voor we Rotterdam verlaten verwacht ik de heer P.v.d. Ree van A.C. Fraser & Co, 

Eendrachtsweg 60 in Rotterdam, ontmoet te hebben, wiens firma de Orion Verzekerings Mij. 

uit Londen ik vertegenwoordig in Queensland. Hij heeft mij geholpen om de bereikbaarheid 

van Papendrecht aan te geven. 
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Mevrouw Clarey en ik, vergezeld door onze zoon Donald en zijn vrouw en Mrs. Duncan, 

zuster van mijn vrouw) zien er naar uit u te ontmoeten. We zijn u erg dankbaar voor uw deel 

in deze. 

Eindigend met vriendelijke groeten, u zeer toegenegen Alec. W. Clarey 

 

Een dergelijke brief heb ik gezonden naar Mrs. Kooyker-Romijn 

 
 

Van het bezoek zelf hebben we geen gegevens. Het is in ieder geval wel doorgegaan, want in 

een verslag over een bezoek van Judith Simpson-Clarey en John Clarey (tweeling) op 5 

december 1981 schrijft de heer Jan van der Giessen dat er herinneringen aan dit bezoek in 

1955 van de grootouders werden opgehaald.  
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Ouders vermelden hun gesneuvelde zoon op eigen grafsteen 
 

Het komt maar weinig voor dat een overledene op twee zerken staat vermeld. Dit is namelijk 

geval met Flight Sergeant Samuel Edward Kirkland, één van de omgekomen bemannings-

leden van de Lancaster. Zijn graf is op de Algemene Begraafplaats in Papendrecht. 

 

 

Zijn ouders zijn in 1954 en 1956 overleden en hadden opdracht gegeven hun omgekomen 

zoon ook op hun steen te vermelden. Zij liggen in Engeland begraven. De aanvullende tekst 

luidt: ‘hun geliefde zoon Flt. Sgt. Samuel Edward Kirkland, overleden tijdens een actie in 

1944, begraven op het kerkhof van Papendrecht Holland. Hij gaf zijn leven opdat anderen 

zouden leven.’ 
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In 1950 stelden de ouders de tekst vast voor de zerk van hun zoon op de Algemene Begraafplaats in     

Papendrecht 
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Tweeling bezoekt graf van hun vader 

 

Op 5 december 1981 bracht de tweeling Judith Simpson-Clarey en John Clarey, geboren in 1939, een 

bezoek aan het graf van hun vader Flying Officer Clarey. Zij zagen hun vader voor het laatst in 1942 

voor hij naar Europa vertrok. 

 

De voormalige gemeentesecretaris Ko van Strien en Jan van der Giessen van gemeentewerken 

vergezelden de bezoekers namens het gemeentebestuur. Het bezoek werd voor de kinderen een 

geweldige ervaring. Op de graven van de omgekomen bemanning van de ‘Popeye’ legden zij gele 

chrysanten, geel vanwege de Australische symbolische betekenis. 

 

 

Zij dronken eerst nog koffie bij mevrouw Van Wijngaarden en bezochten ’s middags de molens van de 

Kinderdijk. Zondagmorgen woonde zij in Papendrecht een kerkdienst bij in de Gereformeerde Kerk, 

die geleid werd door ds. Wielemaker en die hen in het gebed gedacht. 

 

Daarna vertrokken zij naar Parijs om het doelwit van de eerste vlucht van hun vader te aanschouwen.  

Het Parijs dat zouden aantreffen zou niet meer de stad met zijn oorlogsverschrikkingen zijn, die hun 

vader op 9 april 1944 als oorlogsdoel had opgekregen. 

 

Bron: De waard in oorlogstijd, deel 2, Korpel en Presentatie Stichting Lancaster Popeye, Peter van der 

Giesen. 
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Jongste zoon bezoekt het graf van zijn vader 

 

Op 21 juli 1994 bracht Peter Clarey en zijn vrouw Heather een bezoek aan het graf van zijn 

vader. De heer Peter Clarey is de jongste zoon van de Flying Officer Clarey. De aanleiding 

van dit bezoek was het feit dat de crash 50 jaar gelden plaats vond. Omdat hij nog heel jong 

was toen zijn vader naar Europa vertrok heeft zijn vader nooit gekend. 

 

Zijn moeder, die met drie kinderen achterbleef, is nooit hertrouwd. Zij heeft het verlies van 

haar man nooit helemaal kunnen verwerken. Ze was op dat moment 79 jaar oud. Met het oog 

op haar toestand zijn er video-opnamen gemaakt van het bezoek. 

 

De heer Peter Claerey was zelf gezagvoerder bij de Australische Luchtvaartmaatschappij 

Qantas. Tijdens de plechtigheid droeg hij het uniform van Quantas en de 

onderscheidingstekens die aan zijn vader waren toegekend. 

 

Omdat het precies 50 jaar geleden was, dat de crash plaatsvond werd er aan het bezoek een 

officieel tintje gegeven. 

Allereerst werden de heer en mevrouw Clarey ’s morgens om 10.00 uur in het gemeentehuis 

ontvangen en voorgesteld aan: 

 

de heer Wim Faasse,    wethouder en loco-burgemeester; 

de heer Johan Dijkhuis,  gemeenteambtenaar;   

ds. Jan-Anne Bos,   predikant van de Gereformeerde Kerk; 

mevrouw Leonie Kooyker,  zij heeft in het verleden bemoeienis gehad met het 

onderhoud van de oorlogsgraven en onderhield contacten 

met de familie; 

de heer Jan Frans Mulder,  gemeenteraadslid; 

de heer Jan van Wijngaarden, de overleden ouders van de heer Van Wijngaarden 

hebben eveneens bemoeienis gehad met het onderhoud 

van de oorlogsgraven en onderhielden ook contacten met 

de familie; 

de heer Peter van der Giessen, de overleden vader van de heer Van der Giessen 

vergezelde in 1981 de broer en zuster van de heer Peter 

Clarey; 

de heer Ko van Strien, oud-gemeentesecretaris, die het bezoek van Judith en 

John in 1981 regelde en dit nu op verzoek van de 

burgemeester, samen met Johan Dijkhuis deed. 

 

Mevrouw Kooyker, de familie Van Wijngaarden, Peter van der Giessen en Ko van Strien  

onderhielden nog steeds schriftelijk contact met Judith en John Clarey. 

 

De gasten werden door de loco-burgemeester onder het genot van een kopje koffie welkom 

geheten in de Gemeente Papendrecht. 

 

Aangekomen bij de graven van de omgekomen bemanning sprak de heer Peter Clarey eerst 

een woord ter herdenking. 
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 Captain Peter G. Clarey leest zijn herdenkingsspeech       Vervolgens legde hij een boeket bloemen neer bij  
 voor. (zie voor de tekst bijlage van dit hoofdstuk)          het graf van zijn vader, terwijl bij de overige 

               graven een bloem werd neergelegd. 

 
Na het leggen van de bloemen werd een ogenblik stilte in acht genomen. Hierna sprak ds. Bos 

enkele woorden van troost, las een gedeelte uit de bijbel (de zaligsprekingen uit Matth. 5) en 

ging voor in gebed. Wij geven de tekst van de woorden van troost in het origineel weer, d.w.z. 

in het Engels: 

 

Mrs. and Mr. Clarey, 

        ladies and gentleman, 

As you know all soldiers and victims of the Second World War are 

commemorated the 4
th

 of May, all over The Netherlands. 

Today we stand before the graves of a specific aircraft crew, shot down fifty years 

ago. 

In this moment WW II has become not an event, but seven names: 

 

LINE   KIRKLAND   BARLOW 

HANCOCK  MIDDETON   LUTON 

And their flying officer your father  C.M. CLAREY. 

 

We believe that we may see their names connected with the liberation of our country 

and with the liberation from Nazism. 
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People – the braves, the frightened ones: the victims; - did not succeed to stop war all 

over the world and for ever. 

While we live in peace in this part of the world other nations are in danger and 

conflicts. 

We believe that we cannot take this situation cynically. 

Because war is never an anonymous item for scientists with their books, figures, 

theories. 

But war is always: 

Human beings with names, faces, relatives; with plans and values; with a task tot 

fulfil: 

 

God everlasting dream of a creation “where they shall beat their swords into 

ploughshares, and their spears into pruning hooks: nation shall not lift up sword 

against nation, neither shall they learn war any more.” (As it is said by Isaiah 2 : 4) 

 

De tekst van de zaligsprekingen zijn te vinden in Mattheus 5. 

 

 
 

Het gebed geven wij eveneens in het Engels door: 

 

Let us pray:  

LORD, 

50 years ago this crew died; 

doing their duty; flying for freedom, 

as they believed. 

We commemorate their death, their last feelings. 
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We ask You to comfort everyone 

who suffers from war 

and its negative results: 

even still after so many years. 

Give hope to all hearts 

full of despair and sorrow. 

 

Forgive us all acting, 

all plans and motives 

that are not full of peace. 

We pray that Your Holy Spirit 

enables us to fight against all 

evil spirit that is spread over the world. 

That we will not degenerate to 

indifference for what is done to humanity. 

 

Strengthen us to believe, 

patiently and actively 

that Your Kingdom of peace shall overcome. 

Amen. 

 

Het gebed werd besloten met het Onze Vader (The Lords Prayer) 

 

Om ongeveer 11.00 uur is de plechtigheid afgelopen. Hierna splitste het gezelschap zich op. 

De heren Mulder, Van Wijngaarden en Van der Giessen gingen met de heer en mevrouw 

Clarey naar de plek waar het wrak zich nog steeds in de grond bevond. De eerst genoemde 

heren onderhielden contacten met Defensie en waren betrokken bij vragen over wat er verder 

met dit vliegtuigwrak zou moeten gebeuren. 
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Een onroerend moment, want 50 jaar geleden verongelukte op deze plaats de Lancaster.  Nu lijkt het  

een idyllisch plaatje. V. l.n.r.: Jan-Frans Mulder, Peter Clarey, Peter van der Giessen, Heather Clarey en  

Jan van Wijngaarden. 

 

 

De dag werd afgesloten met een bezoek aan het restaurant La Fontaine in Papendrecht. 
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     De speech, die Peter Clarey op de begraafplaats hield. Helaas is hij op 18 december 2000 overleden. 
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         Op 21 september 1994 schreef Peter Clarey een bedankbriefje aan de burgemeester van Papendrecht. 
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Weduwe woont herdenking bij en viert 50 jaar bevrijding mee 

 

Op 26 oktober 1994 ontving de burgemeester een fax van Intertrade-Canada. De heer B. 

Hendriks, oud marinier en oprichter van een vereniging van Oud Mariniers in Canada, 

verzocht om bemiddeling voor Mrs. Mary Child, weduwe van Sergeant E.J. Line, 

omgekomen bemanningslid van de neergestorte Lancaster in Papendrecht. 

Zij is destijds opnieuw getrouwd en wel onder de naam Child, maar is sinds 1989 opnieuw 

weduwe geworden. Volgens een in 1950 van haar ontvangen schrijven, zou zij in 1948 een 

bezoek hebben gebracht aan het graf van haar man. De naam van de familie alsmede het adres 

waar zij toen heeft gelogeerd wist zij niet meer. 

Zij zou graag de herdenkingsplechtigheden bijwonen en het bevrijdingsfeest meevieren. Het 

zou in 1995 immers 50 jaar geleden zijn dat wij werden bevrijd. De vraag was nu of er iets in 

Papendrecht zou worden georganiseerd en of er op het landelijke programma zou kunnen 

worden ingehaakt. Zij kon haar eigen ticket betalen en die van haar dochter maar zou wel 

graag gebruik willen maken van gratis accommodatie etc. 

 

Pas in januari kreeg Peter van der Giessen, als komend lid van de Stichting Lancaster Popeye, 

de brief van de gemeente waarop hij op 20 januari 1995 een reactie zond naar de heer B. 

Hendriks waarin hij de reden aangaf, waarom de brief bij hem was terechtgekomen. Ook 

vertelde hij hem dat intussen een ‘Comité optocht 50 jaar bevrijding’ was opgericht waarvan 

hijzelf deel uitmaakte. 

Op 24 januari 1995 reageerde de heer Hendriks op deze brief en sprak zijn teleurstelling uit, 

dat de Gemeente Papendrecht geen kans zag een dame voor 2 of 3 nachten onderdak te 

verlenen. In de maanden april/mei tijdens de herdenkingen werden in Nederland ongeveer 4 

tot 6.000 mensen ondergebracht voor 10 dagen en in Papendrecht zou niet één dame onderdak 

verleend worden? 

Peter van der Giessen antwoordde op 3 februari 1995 met de toezegging dat hij vast besloten 

was om van het bezoek van Mrs Child een succes te maken. Zij en haar dochter zouden bij 

hem thuis van harte welkom zijn en zo werd deze vlek weer uitgepoetst. In een schrijven van 

25 februari 1995 aan de heer Hendriks ondersteunde de heer Jan van Wijngaarden het bezoek 

van harte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Links Mrs. Child en rechts burge-

meester Bandell 

 

Op 4 mei 1995 was het dan zover. ’s Morgens om 11.00 uur werd zij en haar begeleider op 

het gemeentehuis door burgemeester Bandell ontvangen. Daar ontving zij een erespeld.  
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Museumbezoek 
Tijdens haar bezoek aan Papendrecht wenste zij de door Peter van der Giessen verzorgde 

tentoonstelling ‘Ter herinnering aan…’, handelend over de trieste gebeurtenis met het 

vliegtuig, te bezichtigen. Maar gezien allerlei activiteiten, kon alleen op 4 mei een gaatje 

worden gevonden waarbij voor haar en haar begeleiders bij hoge uitzondering werd 

afgeweken van de openingstijd van het museum. Mrs. Child en de anderen, waaronder de heer 

Ben Hendriks, die het bezoek had voorbereid, toonden zich zeer geïnteresseerd in de 

tentoonstelling. Veel van de tentoongestelde voorwerpen kwamen haar (ze was 72 jaar) heel 

bekend voor. Een emotioneel moment was, toen zij de vitrine bekeek, waarin de geschiedenis 

van het neergestorte toestel van haar man in beeld is gebracht, waarbij Peter van der Giessen 

uitleg gaf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V.l.n.r. Jan-Frans Mulder, Margré 

van Wijngaarden, Mrs. Child en 

Ben Hendriks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V.l.n.r. Jan-Frans Mulder, Flip de 

Koning, Mrs. Child, Ben Hendriks 

en een onbekende 

 

Namens Dorpsbehoud bood de voorzitter van de Stichting haar het boekje ‘Papendrecht in 

oorlogstijd’ aan, waarin deze gebeurtenis ook is beschreven. Daarnaast was een bloemetje op 

zijn plaats. Nou kun je op geen enkele manier met bloemen, hoe duur ook, vergoeden, dat 

iemand haar man heeft geofferd in de strijd voor onze bevrijding, vandaar dat gekozen werd 

voor bloemen met een symbolische waarde. Deze symbolische waarde werd aan Mrs. Child 

uitgelegd. ‘Vergeet-mij-nietjes’ zijn bloemen, die in de vrije natuur groeien, net zoals de 

generaties, die na de oorlog werden geboren, de kans kregen om in een vrij land op te groeien. 
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De naam vergeet-mij-niet wil eveneens zeggen: Wij zullen nooit vergeten, dat er voor onze 

vrijheid zulke grote offers zijn gebracht. Het was een ontroerend moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor het museum. V.l.n.r.  

twee onbekenden, Margré van 

Wijngaarden, Jan-Frans Mulder, 

Mrs. Child, Peter van der 

Giessen en Ben Hendriks 

 

Uit handen van Flip de Koning ontving ze het boek ‘Papendrecht in vogelvlucht’, het boek dat 

de Rabobank ter gelegenheid van de opening van het nieuwe pand had uitgegeven, omdat zo 

zei hij: “Uw man Papendrecht ook in vogelvlucht heeft gezien, maar dan bij nacht en met de 

gevolgen die we allemaal kennen. U kunt nu het laatste stukje van de fatale vlucht bij daglicht 

zien.” Ook met dit geschenk, maar misschien nog meer de gedachte erachter, was ze blij. 

Toen het gezelschap anderhalf uur later vertrok, was er voldoening over de wetenschap, dat 

we een aantal mensen, maar natuurlijk in het bijzonder Mrs. Child, een fijne middag hadden 

bezorgd in Museum Dorpsbehoud. 

 

Bron: Papendrechts Nieuwsblad van 9-5-1995, rubriek Ken uw dorp 

 

Stille Tocht 

Naar schatting hebben 1.000 inwoners van de gemeente deelgenomen aan de Stille Tocht. In 

tegenstelling tot voorgaande jaren was de belangstelling bijzonder groot.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Start van de Stille Tocht in de 

Seringenstraat 
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De deelname door veel jongeren was opvallend. De Stille Tocht, die om 19.15 uur in de 

Seringenstraat begon, voerde naar het monument, waar een peloton van de 12
e
 Compagne 

Korps Nationale Reserve op wacht stond. Na de twee minuten stilte werden kransen gelegd 

bij het monument voor de gevallenen. Daarna werden door velen bloemen gelegd bij de 

graven van de bemanning van de neergestorte Lancaster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onderweg naar het oorlogsmo-

nument. In de stoet loopt Mrs. 

Child mee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kranslegging bij het oorlogs-

monument door burgemeester 

Bandell 

 

Onder de deelnemers bevond zich ook Mrs. Child, echtgenote van één van de omgekomen 

bemanningsleden, en haar begeleider B. Hendriks uit Canada. Ook was aanwezig James 

Keeffe, piloot van het in H.I. Ambacht neergestorte vliegtuig, die met zijn parachute in 

Papendrecht neerkwam en warme herinneringen bewaart aan de moeite, die Papendrechters 

zich hebben getroost om hem uit handen van de Duitsers te houden.  

 

De krans- en bloemenlegging was zo massaal, dat de herdenkingsbijeenkomst in de Grote 

Kerk bijna was afgelopen toen op datzelfde moment nog kransen werden gelegd bij het 

oorlogsmonument. 

 

Bronnen: Papendrechts Nieuwsblad 9-5-1995 en De Klaroen 10-5-1995 
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In het midden Mrs. Child, 

geflankeer door Peter van der 

Giessen en Ben Hendriks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mrs. Child langs het graf van 

haar man op weg naar de 

herdenkingsdienst in de Grote 

Kerk 

 

 

Bevrijdingsfeest 

Op 5 mei 1995 vierde de familie Van der Giessen en mrs. Child ’s morgens eerst de 

verjaardag van Margit van der Giessen (vrouw van Peter). ’s Middags en ’s avonds was er een 

druk programma. 

Op het Marktplein was veel te doen. Omdat hij in het comité zat, moest Peter van der Giessen 

al in de loop van de ochtend de begeleiding aan zijn vrouw overlaten. Om ongeveer 13.00 uur 

zou ‘Keep Them Rolling’, een vereniging met oude legervoertuigen, Papendrecht aan doen.  

Om ongeveer dezelfde tijd startte de historische optocht, die op het Marktplein eindigde. Het 

weer was prachtig en dat gaf de dag extra glans. Mrs. Child wilde in dit geheel geen 

opvallende rol spelen maar zich gewoon onder de mensen begeven. ’s Avonds was er een 

groot vuurwerk waar Mrs. Child en begeleiders waren uitgenodigd dit op een boot mee te 

maken. 

 

Historische optocht 
De aanzet om te komen tot een historische optocht werd gegeven tijdens een voorjaarsdia-

avond van de Stichting Dorpsbehoud Papendrecht in 1994. Dit werd gevolgd door een oproep 

in de rubriek Ken Uw Dorp in het Papendrechts Nieuwsblad.  

Na een eerste gesprek tussen Flip de Koning en de voorzitter van de Stichting Dorpsbehoud 

werd vastgesteld dat het plan uitvoerbaar zou zijn als een aantal mensen zou willen 
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meewerken. Na een lang avondje vergaderen werd de knoop doorgehakt: er zou een optocht 

komen. Er werd een ‘Comité Optocht 50 jaar Bevrijding’ opgericht 

 

Comitéleden waren Peter van der Giessen, Flip de Koning, Jan-Frans Mulder, Geerit Rietveld, 

Margré Schot-van Wijngaarden, Herman van Wijngaarden en Jan van Wijngaarden. In deze 

namen vinden we er al verschillende terug, die later de Stichting Lancaster Popeye zouden 

vormen alsmede die van de Stichting Dorpsbehoud. Ter herinnering aan deze optocht is later 

een boekje door de Stichting Dorpsbehoud Papendrecht uitgegeven. De historische optocht 

was gewijd aan de Mobilisatie, de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding.  

 

We beperken ons in dit kader tot de wagen, die het ongeluk met de Lancaster moest 

uitbeelden.  

Op een door Aannemersbedrijf Rietveld en Zonen B.V. beschikbaar gestelde vrachtwagen 

werd zorgvuldig en zo sober mogelijk het ongeluk met de bommenwerper uitgebeeld.  De 

Chr. Scholengemeenschap De Lage Waard, vestiging Keijzerweerd stelde de ruimte 

beschikbaar. Onder leiding van leraar Luut van der Nijnatten hielpen leerlingen de bouwer 

Piet van der Linden, die aan de hand van door Peter van der Giessen geleverde documentatie 

de resten van de Lancaster nauwkeurig kon namaken. Timmerbedrijf J. Matena schonk het 

bouwmateriaal, schildersbedrijven Piet van Wijngaarden BV. en Groen B.V. de verf en 

Kwekerij ‘t Waaltje de graszoden. Wat een werk kwam er kijken bij het opmaken van één 

wagen uit de historische optocht! 

 

Bron: Boekje ‘Ter Herinnering aan Historische Optocht 50 jaar bevrijding’, uitgave Stichting 

Dorpsbehoud. 
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Op 6 mei bezocht Mrs. Child met Jan van Wijngaarden, Jan-Frans Mulder, Margit en haar 

moeder de molens van de Kinderdijk. ’s Middags brachten wij haar naar Laren, waar we een 

bezoek brachten aan een Canadese begraafplaats. Ook bezochten zij in alle rust nog eens het 

graf van haar man en de plek waar het toestel is neergestort. Zo kwam voor Mrs. Child een 

einde aan haar verblijf in Papendrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een bezoek aan de molens 

van Kinderdijk. V.l.n.r. Jan-

Frans Mulder, de moeder van 

Margit, Margit van der 

Giessen, Mrs. Child en Jan 

van Wijngaarden 
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Een bezoek met Mrs. Child 

(midden) naar de plek waar het 

toestel is neergestort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrs. Child bij het graf van haar man sergeant E.J. Line 
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Dodenherdenking 1996 

 

Peter Clarey is de jongste zoon van de Flying-officer Colin Clarey, die met zijn bemanning 

om het leven kwam, nadat het toestel in de Oostpolder neerstortte. Op 21 juli 1994, precies 50 

jaar na de crash bezocht hij met zijn vrouw Heather het graf van zijn vader en zijn makkers, 

die begraven liggen op de Algemene Begraafplaats in Papendrecht. 

 

Op vrijdag 3 mei 1996 landde de Boeing 747 van de Australische Luchtvaartmaatschappij 

Quantas, waarop Peter Clarey gezagvoerder is, in Frankfurt en zou daar een paar dagen aan de 

grond blijven staan. Hij belde naar Peter van der Giessen - die al heel lang contacten 

onderhoudt met de familieleden van de omgekomen vliegtuigbemanning - met de mededeling, 

dat hij op zaterdag ‘even’ naar Papendrecht wilde komen om het graf van zijn vader en de 

plaats waar het vliegtuig neerstortte, te bezoeken. Tevens wilde hij graag wat bekenden van 

zijn vorige bezoeken ontmoeten. ’t Was erg kort dag, maar door een paar mensen, waaronder 

oud-secretaris Van Strien, werd hem een warm welkom bereid. 

 

Het was hem niet bekend, dat de oorlogsslachtoffers ieder jaar op 4 mei worden herdacht. Hij 

verkeerde in de veronderstelling, dat de herdenking in 1995 - waarvan hij, omdat hij daar niet 

bij kon zijn, foto’s opgestuurd had gekregen - een eenmalige gebeurtenis was. Nu hij er toch 

was wilde hij de Papendrechtse herdenking wel graag bijwonen en ook meelopen in de Stille 

Tocht. We legden hem uit, dat er dit jaar niet zoveel mensen bij zouden zijn als in 1995, in 

stilte hopend, dat er toch nog heel veel mensen zouden zijn.  
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Hij was onder de indruk van de Stille Tocht en zichtbaar ontroerd, toen we bij het 

Papendrechtse Oorlogsmonument aankwamen, waar een groep Nationale Reservisten op 

wacht stond. Na de kranslegging door burgemeester Tuijnman en Arnold de Haan, voorzitter 

van het Oranjecomité, begaf de stoet zich naar de oorlogsgraven, waar nog twee Nationale 

Reservisten (waaronder Peter van der Giessen) op wacht stonden, alwaar Peter Clarey als 

eerste gelegenheid kreeg, bloemen te leggen bij het graf van zijn vader, waarna hij wederom 

zeer ontroerd zag hoe velen bloemen legden bij de oorlogsgraven. 

 

De rest van de avond werd met nog een paar mensen doorgebracht op zijn logeer4adres met 

het bekijken van foto’s en films van de herdenking en viering van 50 jaar bevrijding in 1995. 

Peter van der Giessen toonde hem inmiddels weer verzamelde gegevens over de ‘de Popeye’ , 

zoals het toestel door de bemanning werd genoemd. Van Oranjecomité-voorzitter De Haan 

ontving hij een herinneringsmedaille met de inscriptie ‘Alles is vergeefs geweest als wij 

vergeten’.  Van Flip de Koning ontving hij het Rabobank-fotoboek ‘Papendrecht in 

vogelvlucht’ waarin ook een luchtfoto van de Oostpolder staat. 

 
Toen iedereen weg was, vroeg ik hem, hoe hij deze dag had ervaren. Wat hem enorm had 

getroffen was de aanwezigheid van kinderen bij de dodenherdenking, kinderen die zelf niet 

eens de oorlog hebben meegemaakt. En verder dat er nog zoveel mensen bewust  bezig waren 

met oorlogsslachtoffers, meer dan een halve eeuw na de bevrijding en ten slotte dat de  

dodenherdenking zo’n waardige bijeenkomst was. Hij was daar erg dankbaar voor.  

De hartelijkheid, die hem ten deel was gevallen bij zijn bezoek aan Papendrecht was nog 

zoiets, wat hem had verbaasd. Daarop was maar één antwoord mogelijk: “Wij kunnen nooit 

goedmaken dat je zonder vader hebt moeten opgroeien en het allerminste, dat wij hier 

tegenover kunnen stellen is je laten merken, dat wij nog steeds niet vergeten zijn, dat ook jij 

voor onze vrijheid een  heel hoge tol hebt moeten betalen”.  

De volgende morgen om half acht vertrok hij weer naar Frankfurt, met een schat aan fijne 

herinneringen. En zo werd 4 mei 1996 ook een heel bijzondere dodenherdenking. 
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Bron: Papendrechts Nieuwsblad van 14 mei 1996, H.M. van Wijngaarden 

In gesprek met Margré van Wijngaarden 

 

Donderdagmorgen 5 maart 2009 spoedde ik mij naar het 

Oosteind om daar ten huize van Margré een gesprekje te 

hebben. Ik was wat te vroeg, maar dat mocht hem de pet 

niet drukken. We nestelden ons met een kop koffie aan de 

keukentafel. Het leuke van een dijkhuis is dat er zo veel 

hoeken en gaten zijn. “Even een potje droge koei halen”, 

zei ze en verdween plotseling in een trapgat dat ik daar 

helemaal niet verwacht had. De bedoeling van het gesprek 

was boven water te krijgen wanneer haar verbondenheid 

en die van de Stichting Dorpsbehoud  met de 

Lancastergeschiedenis was ontstaan. Natuurlijk lukte dat 

niet helemaal, want het werd eigenlijk een soort 

werkbespreking, waarbij Margré met belangstelling het 

door mij meegenomen manuscript doornam. Ze was er 

enthousiast over. Maar hoe uit te geven? Ja, dat is een moeilijk punt. Hoeveel liefhebberij zou 

er voor zo’n boek zijn. In had steeds het groene boek dat over de middenstand was uitgegeven 

voor ogen. Ik kreeg al gauw de domper opgezet, want dat zou financieel niet haalbaar zijn. 

Werden er zo’n 1200 middenstandboeken verkocht, de belangstelling voor een Lancasterboek 

zou stukken lager liggen volgens Margré. Natuurlijk wist ik dat ook wel, maar wie weet hoe 

een koe een haas vangt. Verschillende modellen werden erbij gehaald, want Margré had een 

boekenkast vol. “Kunnen we niet beter een dunner boekje met slappe kaft uitgeven, dat wij 

dan bijvoorbeeld aan schoolklassen zouden kunnen weggeven”, stelde ze voor. “En zouden 

we ook niet een Engelse vertaling van kunnen maken voor de nabestaanden?” Kortom het 

werd een brainstormen van jewelste. Wellicht zouden we het complete boek in eigen beheer 

kunnen uitgegeven. Er zijn nog mogelijkheden genoeg. Toch besloot ik maar gewoon door te 

gaan met het samenstellen/schrijven van het boek totdat het hele verhaal compleet is.  Dan ligt 

de ge-schiedenis in ieder geval gedocumenteerd vast. We zien later wel hoe we dat kunnen 

oplossen. Mijn wens is het boeken in samenwerking met de Stichting Dorpsbehoud en de 

Stichting Lancaster Popeye uit te geven. Overigens is er een duidelijke band met het museum 

waar een hele kamer aan de Lancastergeschiedenis is gewijd. 

Margré is bij de ontvangsten van de nabestaanden geleidelijk aan zijdelings betrokken 

geraakt. Dat zal zo rond 1996 zijn geweest. Zij voelt zich als voorzitter van de Stichting 

Dorpsbehoud er danig bij betrokken. “De omgekomen bemanning is niet voor niets 

omgekomen. Wij mogen nu in vrijheid onze mening naar voren brengen, al gaat dat niet altijd 

op”, merkt zij op. Van het begin weet zij weinig af, omdat zij toen nog niet was geboren. Zij 

hoefde ook niet zo nodig in een commissie van ontvangst opgenomen te worden, maar zij 

deed gewoon mee en was er vaak bij. Zo heeft zij Peter Clarey eens een onderkomen bij haar 

verleend. “Ik kwebbel wel een eind weg in het Engels, daar heb ik niet zo’n moeite mee”, zegt 

Margré. Ook heeft zij in de week van de onthulling eens een groep genodigden bij haar thuis 

uitgenodigd voor een maaltijd en dat werd stamppot. “Ze vonden het prachtig, oer-

Nederlands” lacht ze. Elk lid van de Stichting Lancaster Popey verzorgde een maaltijd. Zo 

kwamen wij die week door. 

Ik vertelde dat ik wat moeite had met het uit elkaar houden van al die families Van 

Wijngaarden. Ze blijken in vijf takken te zijn in te delen, namelijk een  transporttak,  een 

schilderstak, een aannemerstak, een automobieltak en een winkeltjestak.  
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Oprichting Stichting Lancaster Popeye 

 

Op 15 april 1997 werd de eerste bijeenkomst gehouden van de Stichting Lancaster Popeye  in 

oprichting.  De ontwikkelingen rond de bouwplannen in de Oostpolder namen zo’n vorm dat 

een stichting noodzakelijk werd. Vier mannen, namelijk Flip de Koning, Jan-Frans Mulder, 

Jan van Wijngaarden en Peter van der Giessen, zetten zich rond de tafel en kwamen tot de 

volgende besluiten: 

 

Er zal een stichting worden opgericht met de naam “Stichting Lancaster Popeye”. De naam 

Popeye is de bijnaam van het vliegtuig. De doelstelling van de stichting zal zijn het in 

herinnering houden van de Papendrechtse crossers en de omgekomen bemanning van de 

Lancaster. De exacte omschrijving zal samen met de notaris worden vastgesteld. Er zal in 

ieder geval een link worden gelegd tussen het neergestorte vliegtuig en mensen die piloten 

hebben geholpen met het ontsnappen uit handen van de Duitse bezetters. Het bestuur wordt 

als volgt samengesteld: voorzitter Jan-Frans, secretaris Peter, penningmeester Flip en Jan als 

algemeen lid. Jan Frans zal deze week de burgemeester informeel op de hoogte stellen dat er 

een stichting zal worden opgericht. Er zal gelijk een afspraak worden gemaakt om ons als 

stichting voor te stellen.  

 

Op 25 of 26 april 1997 gaan we samen met Rien van Beek van de Gemeente Papendrecht naar 

de plaats van de crash. We zullen aan hem de stand van zaken vragen met betrekking tot de 

bouwplannen in de Oostpolder. Jan Frans neemt contact op met de Koninklijke Luchtmacht 

over de juiste ligging en diepte van het toestel. Voordat we naar de burgemeester gaan hebben 

we zelf nog een bespreking. Deze zal gehouden worden op 15 mei 1997 (is later 16 mei 

geworden) in de eendenkooi van Flip. 

 

Met de burgemeester willen we het volgende bespreken: 

- Vernoemen van straten naar Papendrechtse crossers (Veth en De Koning) en de 

bemanningsleden van de Lancaster. Deze straten moeten in de nabije omgeving 

komen van de crash. 

- Het oprichten van een monument ter nagedachtenis van de omgekomen 

bemanningsleden. 

- Uitvoeren van een gedeeltelijke berging van het vliegtuig. Dit zal in eigen beheer 

gebeuren. Vermoedelijk met behulp van Gebroeders De Koning (graafmachine) en 

onder toezicht van de Koninklijke Luchtmacht. Er zal bij de gemeente niet om 

financiële steun worden gevraagd. Doel van de berging is het naar boven halen van 

een motor met propeller om deze te verwerken in het monument. 

 

De nabestaanden zullen door Peter van der Giessen worden geïnformeerd over onze plannen. 

 

Op 25 april 1997 is het bestuur in oprichting samen met Rien van Beek naar de plek van de 

crash geweest. Eind 1997 zal begonnen worden met bouwfase 1a. De plek van de crash ligt in 

fase 2 of 3. Hier zal op z’n vroegst in het jaar 2000 worden begonnen met de bouw. We zal er 

een begin worden gemaakt met het voorbelasten van de grond. Over twee weken willen ze 

hier al mee beginnen. Jan-Frans zal aan Van der Dool vragen of ze de plek van de crash 

voorlopig zo willen laten. Wij hebben dan de mogelijkheid om te beginnen met de berging. 

Rien wil wel bemiddelen met de plaatselijke aannemer om een graafmachine beschikbaar te  

stellen. De sloot rondom de crash is onlangs uitgegraven. Vele brokstukken zijn hiermee naar 

boven gekomen. Op zaterdag 26 april 1997, om 9.30 uur, zullen wij deze stukken alvast 
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bergen. De Renault expresse van Jan zal gebruikt worden om de stukken te vervoeren naar het 

terrein van Flip. Jan zal aan Rene Stout vragen om met zijn metaaldetector aanwezig te zijn. 

 

Op 16 mei 1997 vond de volgende bespreking plaats in de eendenkooi van Flip. Enkele 

belangrijke punten: 

- De stichtingsakte is bij de notaris in de maak.  

- Flip opent een rekening voor de stichting bij de Rabobank. 

- Jan-Frans neemt in week 21 (maand mei) contact op met de heer Van de Berg van de 

Koninklijke Luchtmacht. 

- Een ieder zal met een voorstel komen (tekening) over hoe hij denkt over een 

monument op de plaats van de crash. Op deze wijze hebben we in ieder geval een paar 

ideeën als we met de burgemeester gaan praten. 

 

De volgende bijeenkomst vond plaats op 12 september 1997 bij de notaris.  

 

     

         V.l.n.r. Jan-Frans Mulder, Jan van Wijngaarden, notaris Stasse, Peter van der Giessen en Flip de Koning 

 

Met de ondertekening van de statuten was de Stichting Lancaster Popeye een officiële 

organisatie geworden waar men niet meer omheen kon. De stichting had een drietal 

doelstellingen voor ogen, namelijk gehele of gedeeltelijke berging van het vliegtuig, een 

blijvende herinnering en vernoeming van de Lancasterbemanning en crossers. Flip de Koning 

herinnerde zich het ongeval met de Lancaster nog levendig. Hij was dertien jaar oud toen hij 

’s nachts opschrok van een enorme klap. “De hele handel stond in de fik. Het toestel was op 

de terugweg vanuit Duitsland. Het is onzeker of er bemanningsleden in de wrakstukken zijn 

achtergebleven. Maar als de piloot een noodlanding moest maken, zit hij er gegarandeerd nog 

in.” 

Bron: De Dordtenaar 13-09-1997 

(De heer Flip de Koning is op 10 november 2008 overleden) 
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                  De eerste twee artikelen uit de statuten 
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Echtpaar bezoekt graf vriend 

 

Mr. en Mrs. Panter uit Engeland stelden alles in het werk om het graf van hun vriend sergeant 

C.A. Barlow uit Australië te vinden. In juni 1994 bezochten zij Papendrecht en de 

begraafplaats en met behulp van de heer Werkman, beheerder van de begraafplaats, werden 

zij geholpen. Op 29 november 1994 stuurden zij een brief naar de heer Werkman waarin zij 

hem hun excuses aanboden omdat zij niet eens zijn naam wisten. Bij een contact tussen Jan 

van Wijngaarden en de heer Werkman op 24 december 1997 vertelde deze laatste over het 

bezoek en toonde de bewuste brief, wel drie jaar later! 

Hieronder volgt de bewuste brief in het Engels: 

 

I will first explain the reason for writing to you. Our names  are Geoff and Ethel Panter. We 

came to your town and to your Cemetery in June. We are the couple who were looking for the 

grave of the Australian Airman Fl. Sg. Barlow and with your assistance found the grave and 

also the graves of the other brave fliers . 

On that day everything went with a rash. We did not ever know your name, but your help, 

your invitation tot your office for coffee, your help in trying to find the house and your kind 

friendship and understanding meant so mutch to us. 

It has taken a long time to rite to you. I hope you will forgive that, but I have been trying tot 

find out more about the aircraft where it took off from in England, where it was going on its 

mission, where it crashed and what Squadron it belonged to. I am still waiting for a letter 

about this. I am also trying to trace Fl. Sg’s Barlows sister in Australia  if she is still alive 

after all these years. I hope so.  

May I on behalf of my wife and myself offer you our tanks and gratitude for your help and 

your kindness on that day. It is also nice to know that someone like you and your friends are 

looking after the graves of our friends, long may this continue. 

I enclose photograph you took of us for you tot put in your office album, we may be back 

again one day who knows. We also wish to thank all the Dutch people it was so nice to stay in 

your country. I will write  again if I receive any information on the aircraft etc. 

Thank you once again and I hope you and your family have a Merry Xmas and a very happy 

New Year. 

 

Yours Sincerely  

 

Geoff and Ethel Panter 

 

Uit deze brief blijkt dat het echtpaar Panter nogal wat energie stopt in het verkrijgen van 

gegevens over de verongelukte Lancaster en het vinden van de zuster (Beryl) van zijn vriend. 

Het lijkt misschien wat vreemd dat Barrow een vriend was van Panter, de één woonde immers 

in Australië en de ander in Engeland. Die vriendschap zal ontstaan zijn in Engeland tijdens de 

stationering van Barrow aldaar. 

 

De heer Van Wijngaarden vond het jammer, dat hij dat pas nu hoorde. Het enige wat hij kon 

doen was alsnog een brief naar het echtpaar Panter schrijven en wel direct. Op 25 december 

1997 schreef hij een brief aan het echtpaar waarin hij vermeldde dat zijn ouders na de 

bevrijding in 1945 vele brieven naar verscheidene families hebben geschreven. Ook 

vermeldde hij dat recent was gestart met een Stichting Lancaster Popeye met de bedoeling het 

vliegtuig uit de grond te krijgen en een herinneringsmonument op te richten. De serie brieven 

en foto´s van november 1945 tot heden zijn allemaal bewaard gebleven en wordt bijgehouden. 
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Deze bescheiden zouden steeds belangrijker  worden voor de historie van Papendrecht. (De 

brief werd door zijn dochter vertaald) 

 

Op 15 januari 1998 volgde al een reactie van het echtpaar. In deze brief beschreven zij hun 

eerste avontuurlijke tocht naar Papendrecht. Van te voren hadden zij geen idee hoe ze bij de 

graven konden komen. Zij verbleven in Noordwijk aan Zee, vandaar gingen zij per bus naar 

Leiden, vervolgens met de trein naar Rotterdam en tenslotte per bus naar Papendrecht waar ze 

werden begeleid door Dirk Werkman. Ze waren verder benieuwd naar de vorderingen op het 

gebied van de berging. Zodra het wat warmer weer zou worden en langer licht zou blijven 

hadden zij het voornemen om weer naar Papendrecht te komen om te vernemen wat er alzo 

werd ondernomen. Intussen probeerden zij informatie los te krijgen van de RAF.  En die 

informatie kwam los en was een welkome aanvulling op het archief van de stichting.  

 

Uit een brief van 13 september 1999 blijkt dat zij inderdaad een bezoek hebben gebracht in 

Papendrecht en de contacten bleven gaande. 

 
V.l.n.r. Dirk Werkman, Ethel Panter, Jan van Wijngaarden en Geoff Panter 
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Nicht bezoekt graf van oom 

 

Het kan soms vreemd gaan. In het Museum Dorpsbehoud worden regelmatig bijzondere 

bezoekers ontvangen. Eén van die bezoeken kwam in 2000 op een wel heel ongebruikelijke 

manier tot stand via de secretaris, mevrouw Kitty Donker-Schoonhoven, die regelmatig 

telefoondienst deed voor huistarts mevrouw Van Egmond, gevestigd aan het Bosch 17. 

Er was een brief bezorgd uit Engeland op het adres Bosch 17 te Papendrecht, geadresseerd 

aan mevrouw Moolhuijzen. Iedere oudere Papendrechter weet, dat dokter Moolhuijzen (1932-

1946) op dit adres zijn praktijk had. De voorzitter werd verzocht of via Dorpsbehoud het 

adres kon worden achterhaald en of mevrouw Moolhuijzen nog in leven was. Zij bleek echter 

reeds lang te zijn overleden evenals haar man. 

De brief was afkomstig van Mrs. Janet Fletcher uit Warwichshire, een nicht van Flight 

Sergeant Sergeant Samuel Edward Kirkland. Zij zou op 11 en 12 augustus 2000 met andere 

leden van het Britisch Legion in Nederland zijn en zocht iemand, die haar zou kunnen helpen 

in contact te komen met betrokkenen bij het onderhouden van het graf. Museummedewerker  

Peter van der Giessen, tevens lid van de Stichting Lancaster Popeye, werd ingeschakeld en de 

zaak werd opgelost. En zo kwam zij op 12 augustus 2000 naar Papendrecht om het graf van 

haar oom te bezoeken. De ouders van Kirkland waren al lang overleden. Het adres Bosch 17 

had mevrouw Fletcher gevonden in de correspondentie van haar oma met mevrouw 

Moolhuijzen, die destijds deel uitmaakte van het Klaprooscomité. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrs. Fletcher werd vergezeld door drie bestuursleden 

van de Stchting Lancaster Popeye, die o.m. contacten 

onderhoudt met de nabestaanden en zich beijvert voor 

de totstandkoming van een herdenkingsmonument op 

de plaats van de ramp. V.l.n.r.: Jan-Frans Mulder, 

wethouder, thans  burgemeester van Axel,  Mrs. Janet 

Fletcher, Peter van der Giessen Jzn en Jan van 

Wijngaarden Jzn. 

 

Mrs. Fletcher bracht ook een bezoek aan ons museum. Onze museumwerker Barend 

Vogelesang had die middag dienst en wist zich het neerstorten van het vliegtuig nog goed te 

herinneren. Zij vond ons museum ‘lovely’ en ‘fantastic’. Ze wilde bij ons om 15.00 uur nog 

geen thee, want het was nog geen’tea-time’.  
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V.l.n.r. Peter van der 

Giessen, Mrs. Fletcher, Jan-

Frans Mulder en Jan van 

Wijngaarden 

 

Met het ontvangstcomité ging zij nog een bezoek brengen aan de molens in Kinderdijk. 

Wellicht was het daar inmiddels wel ‘teatime’. Aldus het verslag van de museumsecretaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mrs Fletcher bij het graf 

van haar oom. Rechts 

Peter van der Giessen 

 

 

Peter van der Giessen, die Mrs. Fletcher een dag daarvoor had opgehaald in Berg en Dal, liet 

weten, dat het bezoek aan de begraafplaats voor allen een emotionele gebeurtenis was. Het 

was voor het eerst dat er iemand van de familie van Kirkland zijn graf bezocht.  

 

Het bezoek aan het museum was een aangename afwisseling na de emotionele ochtend. Later 

schreef Mrs. Fletchter nog een brief om iedereen te bedanken voor de onvergetelijke dag en 

dat ze zeker nog een keer terug hoopt te komen, aldus Peter. 

 

 

Bron: Papendrechts Nieuwsblad 3 mei 2000, rubriek Ken uw dorp. 
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Nabestaanden vliegramp onder indruk Dodenherdenking 

 

Het was koud die vierde mei 2002 en het dreigde te gaan regenen, somberder kon het niet. 

Hoeveel mensen zouden er dit keer meedoen aan de Stille Tocht, waarbij onder anderen 

nabestaanden van de omgekomen bemanning van de neergestorte Lancaster in de Oostpolder 

zouden zijn, zo vroeg de schrijfster van deze rubriek, mevrouw H.M. van Wijngaarden zich 

af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op weg naar het monument bij 

de begraafplaats. Op de voor-

grond de kleindochter van de 

omgekomen piloot Clarey en 

familie van het omgekomen 

bemanningslid Kirkland 

 

 

Gelukkig trotseerden velen de kou en konden we met een groep mensen de tocht beginnen 

richting begraafplaats, begeleid door het monotone, enigszins droevig klinkende tromgeroffel 

van de Tamboers van Excelsior. Onderweg voegden zich nog meer deelnemers in de stoet en 

ook bij de begraafplaats stonden mensen te wachten om gezamenlijk de twee minuten stilte in 

acht te nemen. Er werd geluisterd naar The Last Post, meegezongen met het Wilhelmus en er 

werden kransen en bloemen gelegd bij het oorlogsmonument. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De stoet nadert de begraaf-

plaats 
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Daarna werden de oorlogsgraven bezocht, waarbij eerst de familieleden van de vlieg-

tuigbemanning in de gelegenheid werd gesteld bloemen te leggen. Een lange rij mensen 

bracht vervolgens een groet aan de oorlogsgraven. Een mooi moment was het saluut, dat door 

de soldaten van de Nationale Reserve werd gebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
De familie van Kirkland bij het 

graf van hun oom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Belinda Anderson-Clarey en 

haar man Paul bij het graf 

van hun opa 

 

 

 

Ontroerd 

Na afloop van de plechtigheid werden de Australische en Engelse familieleden gastvrij 

ontvangen in het huis van Peter en Margit van der Giessen. 
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Mrs. Janet Fletcher, die al eerder in Nederland was geweest en Mrs. Jean Kedwards, waren 

beiden uit Engeland gekomen om het graf van oom Sam(uel) Kirkland te bezoeken. Zij waren 

onder de indruk van het aantal mensen, dat naar de herdenking was gekomen. 

 

Alan Stockley en zoon Ray hadden de reis uit Australië ondernomen, eveneens voor oom 

Sam. Zij waren niet alleen ontroerd, maar trokken tevens de vergelijking met de Australische 

Armistice, de jaarlijkse herdenking van het eind van de Eerste Wereldoorlog op 11 november. 

Bij deze oorlog hebben heel veel Australiërs het leven verloren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De nabestaanden werden bij 

Peter en Margit van der 

Giessen gastvrij ontvangen 

 

Belinda Anderson-Clarey, kleindochter van piloot Colin Clarey en dochter van Peter Clarey, 

die op 18 december 2000 is overleden, was in Papendrecht met haar man Paul. Belinda was al 

onder de indruk omdat zoveel mensen de vlag halfstok hadden hangen. De tocht met het 

tromgeroffel en het zingen van ons volkslied hadden haar zeer ontroerd. Toen ze vertelde over 

de vele mensen die een groet brachten aan het graf van haar opa, kreeg ze tranen in haar ogen.  

 

Naast dit alles ontroerde het haar ook dat zij voor het eerst bij het graf van haar opa stond,  

ook met de wetenschap dat haar overleden vader (Peter) zo vaak op diezelfde plek had 

gestaan om het graf van zijn vader te bezoeken, die omkwam toen hij nog maar een kleine 

jongen was. Namens alle familieleden bedankte zij de bevolking voor het eerbetoon. 

 

Het was heel bijzonder dat de familie vanuit Engeland en Australië allen het graf van hun 

oom kwamen bezoeken. Ze hadden er heel wat kilometers voor over! 

 

Bron: Papendrechts Nieuwsblad, rubriek Ken uw dorp, d.d.16-5-2002, H.M. van Wijngaarden 

 

Naast alle emotionele gebeurtenissen was er ook ruimte voor ontspanning. Met de hele club 

gingen ze een dagje op stap en zo te zien was dat per waterbus naar Rotterdam. 

 

Belinda en haar man bleven nog wat langer en konden genieten van het prachtige gezicht op 

de molens aan de Kinderdijk. Een bezoek aan één van de molens vonden zij geweldig. Ze 

zouden er zo wel willen wonen. 
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Zo te zien zat de sfeer er goed 

in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belinda en Paul in het 

molenhuis. Roman- 

tischer kon het niet 
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In gesprek met Jan van Luijk 

 

Ik had voor donderdagmorgen 12 februari 2009 een 

gesprek met ir. Jan van Luijk afgesproken. Het was even 

zoeken in de Torenstraat voor ik de flat had gevonden 

waar Jan van Luijk woont. Met behulp van een passant 

werd ik verwezen naar een flatgebouw, daar waar de 

Torenstraat begint en de Noordendijk eindigt. Een 

vriendelijke Jan van Luijk stond mij op te wachten en we 

waren spoedig in een gesprek gewikkeld waarbij de koffie 

soms vergeten werd. Jan van Luijk woont nu ongeveer 10 

jaar in Dordrecht. Voordien had hij een architectenbureau 

in Papendrecht en wist veel over de Lancaster te vertellen. 

Hij toonde ook veel interesse voor geschiedenis en in het bijzonder die van de Tweede 

Wereldoorlog. Hij begon zijn relaas met het verhaal over het ontwerp van het 

oorlogsmonument in Papendrecht. Na de oorlog ontving hij een verzoek van de gemeente 

Papendrecht een ontwerp te maken voor een oorlogsmonument. Het mocht niet te veel kosten 

en de uitvoering moest geschieden door leerlingen van de technische school. Het bleek al 

gauw dat dit te hoog was gegrepen voor die leerlingen. Uiteindelijk zorgde Linge Beton voor 

de bekisting en de letters werden vervaardigd bij Aviolanda. In zo’n geval blijken relaties zeer 

waardevol te zijn. Het monument werd in 1970 door burgemeester M. Soentendal onthuld. De 

uiteindelijke plaquette werd pas in 2003 aan het monument toegevoegd. De tekst luidt als 

volgt: 

 
‘TER NAGEDACHTENIS AAN ALLE MILITAIREN 

EN VERZETSSTRIUJDERS DIE IN DE 

TWEEDE WERELDOORLOG HUN LEVEN GAVEN 

VOOR HET VADERLAND 

EN AAN ALLE BURGERSLACHTOFFERS 

TER NAGEDACHTENIS AAN ALLE MILITAIREN 

VERZETSSTRIJDERS EN BURGERS 

IN HET VOORMALIG NEDERLANDS INDIE 

DIE – IN EN BUITEN DE KAMPEN – HUN LEVEN LIETEN 

TIJDENS DE OORLOGSPERIODE  

8 MAART 1942 – 15 AUGUSTUS 1945’ 

 

De basis van het gedenkteken is van massief beton en 

symboliseert de gezonde maatschappij. De kruisen, die 

vanuit de basis omhoog reiken, beelden de uiteengerukte 

samenleving uit. In het gedenkteken kan een vuurschotel 

gezet worden, die de louterende werking weergeeft en het 

herstel van de samenleving na de oorlog uitbeeldt. 

Het monument is geplaatst bij de ingang van de aula van de Algemene Begraafplaats aan de 

Admiraal de Ruyterweg te Papendrecht. Bron: Site Oorlogsmonumenten 

 

Vanwege dit ontwerp kreeg hij het verzoek van de Stichting Lancaster Popeye een ontwerp   

voor een monument van de omgekomen bemanningsleden te maken. Ook hier speelden de 

kosten weer een rol. De stichting had slechts een beperkt bedrag beschikbaar voor het 

monument en de onthullingfestiviteiten. De wens van de Stichting dat het geheel uitgevoerd 

werd in gewapend beton en dat lange teksten opgenomen konden worden, was bepalend voor 

de vormgeving. Het eerste ontwerp werd te duur bevonden. Na wat aanpassingen ontstond het 

definitieve ontwerp. Er is een eenvoudig ontwerp ontstaan dat de vluchtbeweging van de 
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‘Popeye” in de nacht van 21 juli 1944 gestileerd weergeeft. Het vlak bekleed met 

granietblokken stelt de startbaan voor aan het begin van de vlucht die het donkere gesteente, 

dat er loodrecht op staat en de wijziging van de hoofdrichting aangeeft, als het ware 

doorklieft. De gemeente had verordineerd dat de vlaggenmasten verwijderd moesten kunnen 

worden na een herdenking. Hiertegen maakte de architect schriftelijk bezwaar. De masten 

(verticale richting), maakten een vast bestanddeel uit van het monument. Zo zie je, dat je als 

ontwerper alert moet blijven op de uitvoering en achter je ontwerp moet blijven staan. Hij kan 

terugzien op een geslaagde onthulling. Het is alleen jammer, dat het plateau verzakt. Er zijn 

drie palen geslagen: twee onder het gedeelte waar de vlaggen op staan, waarvan 1 paal te 

samen met de derde het monument met de tekst ondersteunen.  

Hoewel zij er zich niet op voor laten staan hebben  de heer Van Luijk en zijn vriendin (Engels 

georiënteerd) bij de onthullingsactiviteiten hun bijdrage geleverd aan een Engelse inkleuring. 

Zo hebben zij bemiddeld bij de Australische en Engelse ambassades met het verzoek om bij 

de onthulling vertegenwoordigd te zijn. Tijdens het gesprek met de Adjudant van de Engelse 

ambassade werd de nadruk gelegd op de nabestaanden van de omgekomen manschappen. Een 

kerkdienst in het Engels was daar ook het gevolg van om een en ander gemakkelijker te 

maken voor gasten en sprekers. Protocol was dat de Stichting Lancaster Popeye en de 

Gemeente Papendrecht de nabestaanden hadden uitgenodigd en dat die dus als ‘gasten en 

VIP’s’ moesten worden gezien. Gezien hun verbondenheid met de Anglicaanse kerk in 

Rotterdam werd er contact gemaakt met Father Michael, die zijn medewerking toezegde. Hij 

vond dat voor een herdenkingsdienst er wel een bloemetje in de kerk zou moeten staan. Dit 

was niet eenvoudig voor de Grote Kerk waar men dit niet gewoon is, maar uiteindelijk werd 

voor deze gelegenheid een uitzondering gemaakt. Catharina Donk heeft als belangstellende de 

kosten voor de bloemen aangeboden, die werden opgemaakt door Tineke van Dalen. 

 

Ik vond het een voorrecht dit gesprek met Jan van Luijk te mogen hebben. Hoewel hij ernstig 

ziek is en er weinig perspectief voor hem overblijft, straalde hij het te tegenovergestelde uit! 
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Aanloop berging met nodige vertragingen 
 

De Stichting Lancaster Popeye was nu een aanspreekpunt geworden voor de Gemeente 

Papendrecht. Sinds de brief van de gemeente 6 april 1992 gericht aan de heer Jan van 

Wijngaarden was een lange periode van stilte voorbijgegaan. Toch was er door de gemeente 

en de stichting wel wat voorwerk verricht via Defensie en de Koninklijke Luchtmacht.  

 

Circulaire berging uitgaande van ministers van Defensie en Binnenlandse  Zaken 

Zo verscheen er op 11 april 1996 een circulaire van de ministers van Defensie en 

Binnenlandse Zaken betreffende het bergen van vliegtuigwrakken en vermiste bemannings-

leden uit de Tweede Wereldoorlog; opsporen en ruimen van andere explosieven dan 

geïmproviseerde. 

 

Uit de Inleiding van de circulaire citeren wij het volgende:  

In de Nederlandse bodem bevinden zich nog veel restanten uit de Tweede Wereldoorlog. Zo 

liggen er naar schatting nog 2000 vliegtuigwrakken. In ongeveer 400 van die wrakken zijn 

waarschijnlijk nog stoffelijke resten van bemanningsleden aanwezig. De identiteit van deze 

bemanningsleden is in veel gevallen niet bekend. In de vliegtuigwrakken zijn meestal 

explosieven aanwezig. Ook buiten de vliegtuigwrakken liggen op veel plaatsen nog 

explosieven en kunnen stoffelijke resten worden aangetroffen.  

 

Uit de Samenvatting van de circulaire het volgende:  

De beslissingsbevoegdheid voor het al dan niet laten uitvoeren van bergingen van wrakken en 

stoffelijke resten en opsporingen of ruimingen van explosieven berust bij het gemeente-

bestuur. Het rijk voert geen actief beleid. 

Het daadwerkelijk bergen van vliegtuigwrakken dient te geschieden onder verantwoorde-

lijkheid van de Bergingsdienst van de Koninklijke luchtmacht. Omdat particulieren 

waardevolle bijdragen kunnen leveren aan delen van het bergingsproces ligt het in de rede 

waar mogelijk samen te werken met particuliere organisaties bij bergingen.  

Het bergen en identificeren van stoffelijke resten is voorbehouden aan de Bergings- en 

Identificatie Dienst van het Explosieven Opruimings Commando van de Koninklijke 

landmacht. 

De ruiming van explosieven is voorbehouden aan de Explosieven Opruimingsdiensten van het 

ministerie van Defensie. 

 

Uit de Leidraad citeren we het volgende: 

De werkzaamheden van particulieren zullen met name bestaan uit: 

a. het verrichten van vooronderzoek dat er toe dienst om zo volledig mogelijk informatie 

bijen te brengen over de betreffende vliegtuigcrash in het algemeen en over het lot van 

de bemanning en de mogelijke explosieve lading in het bijzonder 

b. het houden van een buurtonderzoek om aan de hand van eventuele getuigen de 

gevonden gegevens te verifiëren 

c. het verrichten van archief- en literatuuronderzoek naar gegevens over de mogelijke 

plaats van het wrak, de nationaliteit van de inzittenden, het type vliegtuig, de lading 

e.d.; 

d. het doen van veldonderzoek om inzicht te verkrijgen in de plaatselijke omstandig-

heden waaronder de vliegtuigcrash destijds heeft plaatsgevonden en om bijvoorbeeld 

met diepte-peilapparatuur de juiste plaats van het wrak vast te stellen. 

Verder kunnen particulieren in overleg met gemeenten procedures opstarten ter voorbereiding 

van de door de defensiediensten uit te voeren werkzaamheden. 
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In het natraject van een berging kan in overeenstemming tussen het land van herkomst en de 

Nederlandse staat, waar het om opgegraven vliegtuigonderdelen gaat en in overeenstemming 

tussen genoemde partijen én de nabestaanden waar het om persoonlijke bezittingen gaat, 

besloten worden of opgegraven zaken naar particulieren in eigendom overgaan, (tijdelijk) ter 

beschikking worden gesteld of in bruikleen worden gegeven. 

 

De ingangsdatum van deze circulaire was 15 april 1996 en zou maar drie jaar geldig blijven. 

De berging zou bij ons pas plaatsvinden in 2002, zodat deze circulaire niet meer van 

toepassing zou zijn. Wanneer wij echter het verloop van de berging volgen, kunnen wij niet 

tot een andere conclusie komen dan dat conform deze circulaire is gehandeld. 

 

De stichting steekt de handen uit de mouwen 

De handen van bestuursleden begonnen te kriebelen. Zouden ze niet heel voorzichtig een 

beginnetje kunnen maken aan het opgraven, gewoon aan de rand van het terrein langs de 

sloot. Daar was namelijk al meer materiaal gevonden. In mei 1997 besloot het bestuur de stap 

te wagen. Het was wel buiten alle regels om, maar ach, als je overal op moet wachten begint 

het enthousiasme te dalen en dat moet worden tegengegaan. Gewapend met schop en riek 

reden de bestuursleden naar het terrein. 

 
Het voltallige bestuur van de Stichting Lancaster Popeye komt polshoogte nemen om daarna de handen uit de 

mouwen te steken. 
 

De stichting treedt ook naar voren in de pers 

In het Kerstnummer van Het Kontakt 1997 verscheen een artikel onder de titel “De 

herinnering blijft levend”. In dit artikel legden de leden van de Stichting Lancaster Popeye 

hun doelstellingen uit. Eén van die doelstellingen was de berging. Het leek wat laat om pas na 

53 jaar met concrete plannen te komen voor de berging van het toestel. Dat had echter zo zijn 

redenen. Tot voor kort rustte er namelijk pacht op de grond. Maar een groter probleem was 

dat het wrak van de Lancaster al die tijd in zachte veengrond had gelegen en daardoor was  
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De bestuursleden aan het werk 

 

gaan zakken. Door het bouwrijp maken van de grond in de Oostpolder kon het wrak nu 

gemakkelijker worden benaderd. Samen met de Koninklijke Luchtmacht onderzocht de 

stichting de beste manier om het toestel te bergen. De concrete datum was op dat moment nog 

niet bekend en zou nog zeker minstens vier jaar op zich laten wachten. Dat was vooral te 

wijten aan de onduidelijkheid rond de invulling van de tweede nieuwbouwfase in de 

Oostpolder. Pas wanneer hierover duidelijkheid was gekomen zouden verdere plannen 

kunnen worden gemaakt en de benodigde vergunningen worden aangevraagd. De heer Jan-

Frans Mulder verwachtte geen problemen indien er maar een degelijk voorstel zou worden 

ingediend. Ook over de financiering van het project maakte hij zich geen zorgen.  

 

De Bergingsdienst komt metingen verrichten 

In april 1999 kwam de Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van 

kolonel Hans Spiering metingen verrichten om zo meer informatie over het wrak los te 

krijgen. Natuurlijk was het bestuur van de stichting daarbij aanwezig. 
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          Bergingspersoneel van de Koninklijke Luchtmacht aan de slag 

                      
                                Bestuur van de stichting met bergingspersoneel 
 

Voorinformatie stichting 

Op 8 oktober 2001 werd Peter van der Giessen uitgenodigd voor een gesprek op het 

gemeentehuis met mevr. W. de Koning (wethouder) en de heer J. de Boer. Het dossier was 

naar hun zeggen nog niet compleet. Ze hebben opnieuw contact gezocht met Hans Spiering 

van de Luchtmacht. Ook hij scheen nieuwe gegevens te hebben. Volgens hem was het nu wel 

mogelijk dat het toestel op de heenweg is neergeschoten. Dit na een nieuwe tijdberekening 

(Engelse-Duitse tijd). Het gevolg was dat het 99% zeker was dat dit jaar nog met de berging 

zou worden begonnen. In december zouden namelijk de eerste palen van de nieuwbouw de 

grond in moeten. Er werd afgesproken dat de stichting op de hoogte zou worden gehouden 

van de komende ontwikkelingen. De heer De Boer zou ons aanspreekpunt zijn. Het verzoek 

van de gemeente was om deze kennis voorlopig binnenkamers te houden. 

 

Besluit tot berging 

Op 7 november 2001 deelde de burgemeester C.J.M. de Bruin in een brief aan de stichting 

mee dat het college van burgemeester en wethouders 6 november 2001 heeft besloten tot 

onderzoek en berging van de Lancaster. Mocht uit het onderzoek naar voren komen dat er in 

het wrak nog explosieven aanwezig zijn, zou de stichting zo snel mogelijk worden ingelicht. 

 

Tegelijkertijd deed de gemeente een persbericht uitgaan. Dit luidde als volgt: 

Op dit moment treft de gemeente voorbereidingen om in november/december in 

samenwerking met de Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht een Britse Lancaster 

bommenwerper in de Oostpolder te bergen. De berging wordt uitgevoerd in samenwerking 

met de Explosieven Opruimingsdienst van de Luchtmacht en de Bergings- en Identificatie 

Dienst van de Koninklijke Landmacht. 

Omdat binnenkort voorbereidingen starten om de bodem betreffende locatie geschikt te 

maken voor woningbouw en daarbij ieder risico uit te sluiten, wordt onderzocht of mogelijk 

explosieven in het vliegtuigwrak aanwezig zijn. Uit veiligheidsoogpunt zal het terrein worden 

afgesloten en wordt het permanent bewaakt. Tijdens de berging verstrekkende gemeente en de 

Koninklijke Luchtmacht regelmatig informatie over de voortgang van de werkzaamheden en 

veiligheidsmaatregelen. Ook worden, als de omstandigheden dit toelaten, vertegenwoordigers 

van de pers in de gelegenheid gesteld zich ter plaatse te laten informeren over de voortgang 

van de werkzaamheden. Nog niet bekend is hoelang de werkzaamheden duren, dit is namelijk 

afhankelijk van de aard van het materiaal dat wordt aangetroffen. 
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De berging betreft een Britse bommenwerper van het type Avro Lancaster Mk3 die tijdens de 

Tweede Wereldoorlog in juli 1944 door Duits luchtafweergeschut werd neergeschoten. De 

zeven bemanningsleden zijn bij de crash om het leven gekomen en hebben hun laatste 

rustplaats gevonden op de Algemene Begraafplaats in Papendrecht. 

    Plattegrond locatie berging in de Oostpolder 

 

Mochten in het vliegtuigwrak explosieven worden aangetroffen, dan worden alle maatregelen 

getroffen om deze explosieven op verantwoorde wijze te bergen.  

De bewoners werden schriftelijk met dezelfde tekst op de hoogte gebracht.  

 

Voorzichtigheid troef bij bergen bommenwerper 

Op 26 november 2001 startte de Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht met de 

voorbereiding van de berging van de Lancaster. Volgens de bergingsdeskundigen bestond de 

mogelijkheid dat er nog bommen en munitie zouden worden aangetroffen. De komende dagen 

zou meer bekend worden. In ieder geval werden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen. 

Het terrein bleef afgesloten voor het publiek en werd permanent bewaakt. Mochten er 

explosieven in het wrak worden aangetroffen, zouden in het ernstigste geval huizen en 

bedrijven in een straal van 600 meter rond het wrak worden ontruimd. Om technische redenen 

werd de berging op 28 november gestaakt. (Bron: Salsa Online nieuws november 2001) 
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Grondwater bemoeilijkt berging Lancaster 

Tot nu toe heeft de Bergingsdienst nog geen werk kunnen verzetten, omdat de bergingsplek 

eerst ‘watervrij’ gemaakt moest worden. “Het kost meer tijd dan verwacht om de pompen te 

slaan en aan te sluiten”, aldus majoor R. de Jong. Er moesten negen tot elf pompen worden 

geslagen om op een diepte van vijftien meter het grondwater weg te pompen. “We gaan er 

vanuit dat we maandag 3 december 2001 daadwerkelijk met de berging kunnen beginnen.” 

Toch waren er nog tal van factoren die de berging zouden kunnen bemoeilijken. Wanneer er 

explosieven worden gevonden, zou het de vraag zijn of er wel voldoende politie beschikbaar 

was om de omgeving te beveiligen. “Dus kan er misschien wel niet gedemonteerd worden,” 

stelde De Jong. Hij sloot niet uit dat met het oog op de veiligheid tijdens de montage 

bijvoorbeeld de A15 tijdelijk zal moeten worden afgezet. Een maatregel die alleen in overleg 

met Rijkswaterstaat en de gemeente Papendrecht genomen kan worden. (Bron: De Dordtenaar 

29 november 2001) 

 

Uitstel berging vanwege grondwater en stabiliteit bouwput 

Het traject van besluit tot berging zou nog een lange weg worden. Op 3 december 2001 

werden de bewoners door middel van een brief op de hoogte gesteld dat de bergingsoperatie 

zou worden uitgesteld. Na overleg met de Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht, 

politie en overige instanties heeft het college van Burgemeester en Wethouders hiertoe 

besloten. Het onderzoek naar de meest optimale manier van berging vergde meer tijd dan 

aanvankelijk werd gedacht. Uit zorgvuldigheid dienden aanvullende maatregelen te worden 

genomen.  

 

De stabiliteit van de ‘bergput’ - omvang 30 bij 65 meter en acht meter diep - was één van de 

technische problemen waarop de bergers zijn gestuit. “De geslagen damwanden moeten 

natuurlijk wel de druk van de grond aan kunnen”, lichtte burgemeester C. de Bruin toe. 

Tijdens de maandelijkse persbijeenkomst maakte hij bekend dat de gemeente in overleg met 

de bergingsdienst en andere instanties had besloten de berging voorlopig uit te stellen tot deze 

en andere technische problemen zouden zijn opgelost. Vorige week werd bekend dat de 

bergers veel last hadden van grote hoeveelheden grondwater. Met een tiental pompen werd 

geprobeerd de put droog te krijgen, maar dat verliep ook niet volgens verwachting. “Het is 

een zeer complexe operatie”, stelde De Bruin over de berging. Hij benadrukte dat de extra 

maatregelen op het gebied van veiligheid alleen het bergingspersoneel betreffen. “Dit staat los 

van de eventuele aanwezigheid van explosieven in het vliegtuig”, zei hij. (Bron: De 

Dordtenaar 5-12-2001) 

 

Opgraving Lancaster zwaarste klus in 50 jaar 

Maandagavond 21 februari 2001 werd bij de rondvraag van de vergadering Abea 

geïnformeerd naar de stand van zaken met de opgraving van de Lancaster in de Oostpolder. 

Burgemeester De Bruin vertelde dat nog steeds wordt gezocht naar de beste technische 

oplossing voor de berging. Daarbij zijn zeer veel instanties ingeschakeld omdat het “de meest 

ingewikkelde klus in 50 jaar opgraven blijkt te zijn”. De oorspronkelijke bedoeling was om 

een put van 30 x 30 meter watervrij te maken. Toen bleek dat dit 40 x 65 meter moest 

worden, ontstonden andere problemen. Zo vraagt de druk van het water dat uit de put moet 

worden weggepompt onaanvaardbare druk buiten de put. Anderzijds heeft verlaging van het 

grondwaterpeil in een veel groter gebied - waar nu aan gedacht wordt - mogelijk gevolgen 

voor de A15. Het is duidelijk dat verzakkingen daar niet alleen onaanvaardbare risico’s zijn, 

maar ook dat er zeer veel instanties bij moeten worden betrokken alvorens voor een bepaald 
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systeem  kan worden gekozen. De Technische Universiteit Delft was ingeschakeld om naar de 

mogelijke risico’s te kijken. (Bron: De Klaroen 23-1-2002) 

 

Provincie verleent op korte termijn geen vergunning voor grondwaterbemaling 

Op 11 februari 2002 deed de gemeente een persbericht uitgaan waarin het besluit van de 

Provincie Zuid-Holland over vergunningaanvraag in het kader van de Grondwaterwet en het 

direct starten van grondwaterbemaling werd medegedeeld. 

 

Op basis van afgerond civiel technisch onderzoek, veelvuldige contacten met belang-

hebbenden en vergunningverlenende instanties, waaronder de provincie, en een goede 

afstemming met diverse diensten zoals de politie, brandweer, GGD, de Koninklijke 

Luchtmacht, de Explosieven Opruimingsdienst, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

ander gemeenten, was het te veronderstellen dat de bergingswerkzaamheden van de Lancaster 

spoedig zouden beginnen. 

De gemeente Papendrecht is dan ook teleurgesteld over het besluit van de Gedeputeerde 

Staten van Zuid-Holland, geen toestemming te geven voor de grondwaterbemalingen in de 

Oostpolder, noodzakelijk voor de berging van het vliegtuig. De berging van de Lancaster 

loopt hierdoor vertraging op. 

Voor de aanvraag van de vergunning/gedoogbeschikking heeft de gemeente Papendrecht de 

formele weg gevolgd volgens de Grondwaterwet/Provinciale Nota Gedogen in Milieu- en 

Waterzaken 2001, met het besef dat de gemeente ter voorbereiding alle gewenste en 

noodzakelijke inspanningen heeft geleverd. 

De provincie geeft aan circa acht maanden nodig te hebben om de formele procedure van de 

vergunningaanvraag af te wikkelen. De datum waarop de bergingswerkzaamheden 

uiteindelijk daadwerkelijk kunnen starten is op dit moment niet nader in te schatten omdat 

daarbij de inzet van de overige diensten van belang is. 

De gemeente Papendrecht benadrukt dat zij zich binnen de daartoe gestelde kaders blijft 

inspannen voor een voortvarende berging. 

 

Berging op z’n vroegst pas in de zomer van 2002 
De berging van de Lancaster zou niet voor de zomer plaatsvinden. De provincie weigerde dus 

de gemeente toestemming te verlenen de bommenwerper te bergen zonder vergunning. 

Papendrecht had daarvoor bij het provinciebestuur een gedoogverzoek ingediend. De 

gemeente stond op het standpunt dat vanwege de ‘bijzondere spoedeisendheid, openbare orde 

en veiligheidsaspecten’ de bommenwerper zo snel mogelijk weg moest uit de Oostolder. Ook 

achtte het gemeentebestuur het niet ondenkbaar dat er schadeclaims zou komen, omdat er op 

de plek van het wrak woningbouw was gepland.  

Volgens een provinciewoordvoerder vormen de door het gemeentebestuur van Papendrecht 

aangevoerde argumenten echter geen reden van de regelgeving af te wijken. “Gedogen is niet 

wenselijk en moet voorkomen worden.” 

Dat de bommenwerper wellicht explosieven bevat, is voor de provincie niet van 

doorslaggevende aard. “Op grond van onze informatie, acht de provincie de situatie niet 

dermate ernstig dat ze overgaat tot gedogen,” zei de woordvoerder. 

Als de gemeente het hele vergunningentraject zou moeten doorlopen, zou de berging pas aan 

het begin van de zomer van start kunnen gaan. “Normaal gesproken duurt het zes maanden 

voor de vergunning wordt afgegeven,” aldus de woordvoerder. De provincie bood 

Papendrecht wel de gelegenheid om in samenspraak met het ministerie van Defensie te bezien 

in hoerverre het mogelijk zou zijn om direct na afronding van de vergunningprocedure het 

vliegtuig te kunnen bergen.  (Bron: Salsa Online Nieuws februari 2002) 
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Locatie berging in de Oostpolder, een natte boel. 

 

Locatie berging in de Oostpolder, rechtsboven 
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Kopersperikelen rond berging 

 

Toch blijkt er een schaduw over de aanvraagprocedure voor de grondbemaling te liggen. De 

eerste contacten tussen de gemeente en de provincie dateren van 13 september 2001. Toen 

vond een telefonisch onderhoud plaats, waarin een ambtenaar van de gemeente de procedures 

kreeg uitgelegd die gevolgd dienden te worden bij de berging van de bommenwerper. Op 13 

november 2001 werd de provincie opnieuw benaderd. Dit keer was het de aannemer die de 

berging ter hand zou gaan nemen. “De gemeente was startklaar voor de ruiming,” zei 

Schouten over dat contact. “Wij wisten echter van niets, er was zelfs nog geen melding 

gedaan.” De provincie had van de gemeente slechts een rapport ontvangen dat als basis moest 

dienen voor een vergunningaanvraag, aldus de woordvoerder. “Maar er ontbraken dermate 

veel gegevens, dat we het traject voor de vergunning niet konden starten.” De provincie heeft 

dat 23 november 2001 per brief laten weten aan de gemeente Papendrecht. Volgens Schouten 

was er voldoende tijd voor de gemeente om daadkrachtig te handelen. “Ze hadden al het 

voorzienbare kunnen doen, maar het bleef een paar maanden stil. ”Pas op 9 januari 2002 deed 

de gemeente voor het eerst formeel een verzoek voor een vergunning de bommenwerper te 

mogen bergen, inclusief een gedoogbeschikking voor de bemaling van de Oostpolder. De 

drooglegging van de polder was noodzakelijk voor de daadwerkelijke berging zou kunnen 

beginnen. De provincie besloot echter niet te voldoen aan dat verzoek, omdat de provincie 

geen reden zag van de regels af te wijken. De gemeente wilde niet ingaan op de 

gebeurtenissen van het afgelopen half jaar.  

(Bron: Rotterdams Dagblad van 12-2-2002) 

 

Kopers eisen nu helderheid 

De verlate berging van het wrak zou de gemeente zwaar kunnen opbreken. Papendrecht loopt 

het risico van zo’n vijf miljoen euro aan schadeclaims volgens een door de ChristenUnie  

berekend bedrag op basis van door haar ingewonnen informatie. Zij wilde van het College 

van Burgemeester en Wethouders weten of dit verhaal reëel was. Ze diende ook schriftelijke 

vragen in over de problemen, die rond de berging zijn ontstaan. Projectontwikkelaars Van der 

Vorm en ProNet kunnen een deel van hun koopwoningen, resp. 56 en 25 niet bouwen. Kopers 

zitten met de handen in het haar en bellen massaal naar alle partijen die bij de kwestie 

betrokken zijn. Defensie heeft laten weten pas na de zomervakantie eventueel tijd voor 

berging te hebben. De kopers eisen nu helderheid over de toekomst van hun aankoop in de 

Oostpolder.  

(Bron: De Dordtenaar van 23-2-2002) 

 

Uitblijven vergunning brengt kopers in beweging 

“Ik heb dagelijks kopers aan de lijn die meer willen weten”, zegt P. van Breugel, directeur 

Van der Vorm Bouw, die 56 koopwoningen en 35 huurwoningen wil bouwen. ProNet uit 

Dordrecht wil er 102 huizen neerzetten, waarvan er tot nu toe 25 niet gebouwd kunnen 

worden. Directeur K. Nederlof, die voor ProNet de woningen verkoopt, zegt: “Maar een klein 

deel van ons plan ligt in het gebied van de Lancaster. We kunnen echter niet meer huizen 

bouwen, omdat het technisch gezien niet mogelijk is alleen dat kleine gebiedje te ontzien.” 

Van der Vorm en Nederlof zijn niet de enige die telefoontjes krijgen. Majoor R. de Jong van 

de Luchtmacht Voorlichting vliegbasis Woensdrecht en D, Schouten van de provincie Zuid-

Holland zijn eveneens door kopers gebeld. Bij hen komen vooral detailvragen over de berging 

en de benodigde vergunningen binnen. Van Breugel zegt: “Juist vanwege die veelvuldige 

vragen hebben we al onze kopers maandagavond 25 februari 2002 uitgenodigd voor een 

bijeenkomst, waarop zij hun vragen kunnen stellen.  



 103 

Ook hebben we wethouder W. de Koning en burgemeester C. de Bruin uitgenodigd. We 

hebben regelmatig overleg met de gemeente en andere betrokken partijen.” 

ProNet is niet bij de avond betrokken. “Wij hopen op korte termijn een oplossing gevonden te 

hebben, zodat de 25 woningen wel gebouwd kunnen worden.”  

(Bron: De Dordtenaar 24-2-2002) 

 

Ondanks tegemoetkomingen toch cynisme bij kopers 

Op 25 februari 2002 was de informatiebijeenkomst voor de kopers van Van der Vorm Bouw. 

60 kopers waren gekomen. De directeur P. van Breugel stelde de kopers voor de keus: 

ontbinding van de koopovereenkomst zonder enige kosten of verlenging van de opschortende 

voorwaarden. 

Per 1 maart 2002 lopen de opschortende voorwaarden in het koopcontract af. Op die datum 

kunnen kopers hun contract laten ontbinden of hun opschortende voorwaarden verlengen tot 1 

oktober 2002. Van der Vorm Bouw neemt dan de stijgende kosten voor zijn rekening. Wie 

zijn hypotheek heeft geregeld via de makelaar Kooyman Eigen Huis hoeft een eventuele 

rentestijging niet te betalen. Hierbij werd er vanuit gegaan dat op 1 oktober 2002 met de bouw 

van de 56 woningen kon worden begonnen. Toch was niet iedereen geholpen. Sommige 

kopers hadden hun oude huis verkocht omdat ze vrij nauwkeurig wisten wanneer zij hun 

nieuwe huis konden betrekken. Deze kopers zullen het er niet bij laten zitten en claims zijn 

niet uitgesloten. 

Op de bijeenkomst waren ook burgemeester C. de Bruin en wethouder Ruimtelijke Ordening 

mevrouw W. de Koning om de kant van de gemeente te belichten. De toehoorders konden 

maar niet begrijpen hoe het mogelijk was dat pas december 2001 bekend werd dat er mogelijk 

nog bommen in het wrak zouden kunnen zitten. ‘Voortschrijdende inzichten’ verklaarde de 

gemeente. ‘Onzin’ menden veel bewoners. “Het is al sinds 1991 bekend dat er in de 

Oostpolder gebouwd gaat worden. Waarom is er toen niet uitgebreid gekeken?” Dergelijke 

vragen tekenden de sfeer van de bijeenkomst en niet iedereen ging  tevreden naar huis. 

(Bronnen: De Dordtenaar van 26-2-2002, De Drechtstreek van 27-2-2002 en De Klaroen van 

27-2-2002) 

 

De ChristenUnie stelt kritische vragen aan B&W 

Enkele van de vragen geven wij in extenso weer: 

 

1. Bijna 58 jaar (sinds 20 juli 1944) is bekend dat zich een vliegtuigwrak bevindt in de 

grond van de toekomstige wijk Oospolder. Sinds tenminste 15 jaar is bekend dat in de 

Oostpolder de laatste nieuwbouwwijk zou worden gebouwd. Wat is de reden geweest 

dat u bij de start van de bouw van deze wijk niet bent gestart met de procedure die zou 

leiden tot het verwijderen van het vliegtuigwrak?  

 

2. Wanneer hebt u de Koninklijke Luchtmacht verzocht om een onderzoek naar de 

mogelijke aanwezigheid van explosieven in het wrak? 

 

3. Is het juist dat de mogelijkheid aanwezig is dat reeds vele tientallen jaren vele 

bommen en munitie zich in de bodem van het wrak bevinden en dat berging van het 

wrak een zeer complexe berging (de moeilijkste uit de geschiedenis van de 

Luchtmacht) zal gaan betekenen? 

 

4. Was het de gemeente bekend dat t.b.v. de berging een onttrekkingsvergunning, 

afgegeven door de provincie Zuid-Holland vereist is? Zo nee: waarom niet? 
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5. Was de gemeente bekend met de regelgeving m.b.t. het doen van een melding of het 

aanvragen van een onttrekkingsvergunning? Zo ja: waarom is er dan zo laat actie 

ondernomen? Zo nee: waarom niet? 

 

6. In de pers wordt gewag gemaakt van een gedoogbeschikking. Heeft de gemeente op 

een gedoogbeschikking gerekend mede gelet op het feit dat de aannemer in november 

reeds met het slaan van de damwand was begonnen en de betreffende bewoners al 

over een eventuele aanstaande tijdelijke woningontruiming werden geïnformeerd? 

 

7. Is ‘gedogen’ tussen overheden na Volendam, Enschede, Tiel en Hardenberg 

(Slagharen), naar uw mening niet slechts mogelijk als ‘niet gedogen’ in strijd zou zijn 

met een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur? 

 

8. Mocht u die mening zijn toegedaan, baseert u dit dan op de financiële consequenties 

of is er sprake van een bijzondere situatie of een calamiteit? 

 

(Bron: De Klaroen van 27-2-2002) 

 

Bouw in Oostpolder wéér later 

De bouw van 56 koopwoningen in de Oostpolder, op de plek waar zich het vliegtuigwrak in 

de grond bevindt, gaat zeker niet voor oktober 2002 van start, hoewel Van der Vorm Bouw 

zijn kopers 1 oktober 2002 als uiterste datum had genoemd. Op een enkeling na, konden de 

kopers daarmee leven. Nu blijkt dat de berging wederom langer gaat duren dan de gemeente 

voor ogen had. Het werk kan op z’n vroegst op 1 oktober 2002 beginnen, maar mogelijk pas 

volgend jaar. Dat schrijven burgemeester en wethouders aan de fractie van de ChristenUnie, 

die hierover vragen had gesteld. De stafofficier vliegtuigberging heeft op 14 januari 2002 

schriftelijk laten weten, dat om organisatorische redenen de eerstvolgende gelegenheid tot 

berging pas in 2003 kan plaatsvinden. Inmiddels is bekend, dat er wellicht een mogelijkheid 

bestaat dat in het vierde kwartaal alsnog aan de berging kan worden begonnen, aldus het 

college. 

(Bron: De Dordtenaar van 14-3-2002) 

 

Bouw rond wrak mag op 35 meter afstand 

Er is goed nieuws voor de bouwers in de Oostpolder: op 35 tot 40 meter afstand van het wrak 

mag gestart worden met bouwen. Twee deskundige bureaus hebben aangegeven dat de toe te 

passen funderingsmethoden geen ontoelaatbare trillingen opleveren voor eventuele 

blindgangers. De gemeente heeft kennisgenomen van de adviezen en hierover overlegd met 

de Koninklijke Luchtmacht. De betreffende projectontwikkelaars zijn per brief geïnformeerd.  

 

De bouwers moeten bij de start van de bouw wel voldoen aan bepaalde voorwaarden en de 

veiligheid in acht nemen. Eventuele consequenties van de bouwwerkzaamheden blijven 

geheel voor rekening en verantwoording van de bouwers. 

Als de bergingswerkzaamheden eenmaal starten, wordt de cirkel waarbinnen niet gewerkt 

mag worden groter; binnen 50 meter vanaf de damwand mogen dan geen andere activiteiten 

plaatsvinden dan de berging zelf. Hei- en bouwwerkzaamheden binnen die afstand moeten 

dan stilliggen totdat de Koninklijke Luchtmacht het ‘sein veilig’ heeft gegeven. 

Het bouwbedrijf Van der Vorm Bouw blijft vertrouwen houden bij de voortgang van de bouw 

van huizen in de Oostpolder. Dat laat het bedrijf de komende dagen per brief ook weten aan 

de potentiële kopers van woningen in het gebied. 

(Bron: Rotterdams Dagblad van 15-3-2002 en Het Kontakt van 19-3-2002) 
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Bouw koophuizen bij bommenwerper begint 

Projectontwikkelaar ProNet begint op 1 mei 2002 met de bouw  van 102 woningen, waarvan 

er 24 staan op een afstand van zo’n vijftig meter van de plek waar het vliegtuigwrak in de 

grond zit. Om trillingen tegen te gaan die eventuele bommen in het wrak tot ontploffing 

kunnen brengen, worden de palen van de woningen geschroefd in plaats van geslagen. Deze 

techniek is duurder en de meerkosten komen voor rekening van de ontwikkelaar. Makelaar C. 

Nederlof meldt dat de belangstelling voor de woningen nauwelijks minder is geworden, nadat  

gebleken is dat de bouw kan doorgaan. 

 

De ontwikkelaar Van der Vorm Bouw begint een week later met de bouw van de eerste 

veertig van 91 woningen in hetzelfde gebied, meldt F. Homburg van dit bedrijf. Ook het 

merendeel van deze woningen is verkocht. Burgemeester C. de Bruin sloeg de eerste paal. De 

bouw van de resterende woningen begint pas in het najaar, na de berging. Zij staan te dicht op 

het vliegtuigwrak. 

(Bron: De Dordtenaar van 27-4-2002 en De Drechtstreek van 15-5-2002) 

 

Huizenkopers laken gemeente en aannemer 

Het kopersleed is kennelijk nog niet geleden, althans zeker zeven kopers, voelen zich al 

maanden van het kastje naar de muur gestuurd door de gemeente en Van der Vorm Bouw, 

totdat ze maandagmiddag 26 augustus 2002 ‘spontaan’ een telefoontje ontvingen van de 

project-ontwikkelaar.   

 

Eerder op de dag verklaarde directeur P. van Breugel van Van der Vorm absoluut nog geen 

zicht te hebben op een eventuele bergingsdatum. Navraag bij de Koninklijke Luchtmacht 

wees uit dat het bergingsteam maandag 29 september 2002 als startdatum voor Papendrecht 

had staan. De heer Van Breugel verbaasde zich hierover, omdat de afspraak met de gemeente 

was dat Van der Vorm als één van de eerste zou worden geïnformeerd. Nog diezelfde middag 

stuurde de gemeente het nieuws rond dat aannemersbedrijf Saricon uit Heerjansdam maandag 

2 september 2002 start met de voorbereidingen van de berging. De vergunning van de 

provincie zou al twee maanden geleden zijn afgegeven. Het is niet duidelijk waarom de 

vergunning twee maanden op het gemeentehuis heeft gelegen. 

 

“Het is allemaal vreselijk teleurstellend”, zegt de heer Spaninxs, één van de zeven verontruste 

kopers. “Niet alleen het feit dat je als koper zelf achter je informatie aan moet. Navraag bij de 

provincie leerde me enkele weken geleden ook dat er al een vergunning was. Waarom 

beginnen ze dan niet? En dan krijg je geen antwoord. Terwijl je wel de financiële 

verplichtingen bent aangegaan voor een huis van zo’n € 250.000. Persoonlijk zit ik financieel 

gezien nog niet in het schip, maar het moet niet al te lang gaan duren.” 

 

De kritiek dat toekomstige bewoners slecht op de hoogte zijn gehouden door het bouwbedrijf 

wuift Van Breugel weg. “Ik kan moeilijk elke keer melden dat er niets te melden is.” Het 

belangrijkste is volgens hem dat de kopers ondanks de vertraging in de bouw van tien tot 

twaalf maanden niets extra betalen. “Het meest vervelende is voor hen dat ze extra lang 

moeten wachten. Maar het product wordt niet duurder.” 

(Bronnen: De Dordtenaar van 27-8-2002 en Rotterdams Dagblad van 28-8-2002) 
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           Overzicht bergput, het water wordt weggepompt (foto: Koninklijke Luchtmacht) 

 

 

 

    

            Diverse pompen aan het werk (foto: Koninklijke Luchtmacht)     
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Voorbereidende werkzaamheden berging gestart 

 

Het is lang stil gebleven sinds de vergunningsaanvraag bij de provincie Zuid-Holland was 

gedeponeerd. Maar nu is er licht aan het einde van de tunnel. 

Op 28 augustus 2002 deed de gemeente een schrijven uitgaan naar de Stichting Lancaster 

Popeye en de bewoners: 

 

De afgelopen maanden is het stil geweest rond de informatievoorziening betreffende de 

mogelijke bergingsactiviteiten van het vliegtuigwrak in de Oostpolder. De vergunning van de 

provincie Zuid-Holland is vrijgekomen over onttrekking van grondwater door toepassing van 

retourbemaling. Mede naar aanleiding van deze vergunning is gestart met de voorbereidingen 

van de bergingswerkzaamheden van het vliegtuigwrak. 

 

Met de bij de bergingswerkzaamheden betrokken organisaties hebben inmiddels de eerste 

voorbereidingsgesprekken plaatsgevonden. Besloten is dat in de week van maandag 2 

september (2002) met de voorbereiding van de civieltechnische werkzaamheden wordt 

begonnen. Nadat deze werkzaamheden zijn afgerond start de Koninklijke Luchtmacht met de 

berging van het vliegtuigwrak. Niet bekend is hoelang deze werkzaamheden duren, dit is 

namelijk afhankelijk van wat men aantreft. 

Als tijdens de berging daadwerkelijk explosieven worden aangetroffen, dan worden alle 

maatregelen genomen om deze explosieven op verantwoorde wijze te bergen. Voor zover 

deze maatregelen in directe zin gevolgen voor u hebben, ontvangt u daarover bijtijds nadere 

informatie. 

Tevens informeert de gemeente via de pagina Gemeentenieuws in het Papendrechts 

Nieuwsblad en via der website (www.Papendrecht.nl) 

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw G.J. Stegeman of met de 

heer mr. M.C. van Es. 

 

Aldus de burgemeester van Papendrecht, C.J.M. de Bruin 

 

Nog onduidelijkheden 

Voor de projectontwikkelaar Van der Vorm Bouw, die zestien woningen in de nabije 

omgeving wil realiseren, bieden de huidige omstandigheden geen duidelijkheid, terwijl de 

kopers van de betreffende woningen al helemaal geen zicht hebben op de termijn waarop ze 

hun woning kunnen betrekken. Contractueel is het bouwbedrijf verplicht voor 1 oktober 2002 

duidelijkheid aan de kopers te verschaffen. Als die duidelijkheid er dan niet is, zou dat 

vergaande consequenties kunnen hebben voor de uiteindelijke realisatie van de woningen. 

Ook over de financiële afwikkeling van het project bestaat nog onduidelijkheid. ‘Voorop staat 

dat het toestel verwijderd moet worden. Daar kunnen we niet langer mee wachten’, aldus de 

zegsvrouw. De verdeelsleutel van financiële bijdragen is nog onduidelijk, zodat het met geen 

mogelijkheid te zeggen is hoeveel geld de operatie de gemeente Papendrecht gaat kosten. 

(Bron: Dordts Centraal van 28-8-2002) 

 

Start voorbereidingswerkzaamheden 

De afgelopen periode is gebruikt om de werkzaamheden en planningen van de verschillende 

organisaties op elkaar af te stemmen. Het is dus niet zo dat er in de maanden juli en augustus 

niets gebeurd is, zoals werd gesuggereerd. Bij deze voorbereiding zijn betrokken: 

civieltechnisch bedrijf Saricon, de Koninklijke Luchtmacht, de politie, de regionale 

brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen, Rijkswaterstaat en 

http://www.papendrecht.nl/
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de gemeente. Zodra het ontrekken van het grondwater is afgerond, start de Koninklijke 

Luchtmacht met de berging van het vliegtuigwrak. 

(Bron: Papendrechts Nieuwsblad van 29-8-2002) 

 

Datum berging blijft onduidelijk 

Het is nog altijd een groot vraagteken wanneer de berging begint. Hoewel de laatste 

voorbereidende werkzaamheden door het bedrijf Saricon uit Heersjansdam vorige week al wel 

begonnen zijn, waagt niemand zich meer aan een voorspelling over de datum waarop de 

berging daadwerkelijk van start kan gaan. 

Woordvoerder Stegeman van de gemeente Papendrecht heeft geen idee hoe lang de 

voorbereidingen duren. “Er wordt nu grondwater weggepompt. Daarnaast moeten er 

bouwketen neergezet worden, allerlei pijpen gelegd worden en meer van dat soort zaken. Ik 

durf echt niet te zeggen hoe lang het gaat duren.”  Het wegpompen van het grondwater is 

nodig om te voorkomen dat de acht meter diepe bergput vol loopt. Uit andere bron wordt 

vernomen dat de voorbereiding drie tot vier weken in beslag zullen nemen. 

Vooralsnog is maandag 30 september 2002 in de drukbezette agenda van het bergingsteam 

van de Koninklijke Luchtmacht ingeruimd voor Papendrecht. “Dat is slechts een richtdatum, 

maar je moet toch ergens van uitgaan”, zegt R. de Jong van het bergingsteam, dat op dit 

moment in Wilnis bezig is met de berging van een ander vliegtuig. “Wij moeten tenslotte ook 

plannen. Alles is erop gericht om eind september, begin oktober in Papendrecht te beginnen. 

Maar eerst moet het werk hier af.” 

(Bronnen: De Drechtstreek van 4-9-2002 en De Dordtenaar van 10-9-2009) 

 

Datum berging komt naderbij 

Door middel van een brief aan de Stichting Lancaster Popeye en de bewoners gedateerd 20 

september 2002 liet de gemeente Papendrecht weten dat zij bericht had ontvangen van de 

Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht dat de bergingsactiviteiten op maandag 30 

september van start zouden gaan. De gemeente had zich intussen verzekerd van de 

noodzakelijke medewerking van de verschillende organisaties. De berging zou plaatsvinden 

in samenwerking met de Explosieven Opruimingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht en de 

Bergings- en Identificatie Dienst van de Koninklijke Landmacht. 

De mogelijkheid bestond namelijk dat de bommenlast (een 4000 ponds “high capacity” bom 

en zestien 500 ponds “high explosive” bommen) zich nog in het wrak bevinden. Deze 

mogelijkheid was gebaseerd op verkregen informatie van de vlieguren, die echter niet 

kloppend was te krijgen, gezien de verschillende opgaven van de crashtijd. Het was daarom 

niet geheel zeker te krijgen of het toestel zijn bommenlast al dan niet had laten vallen. 

Daarnaast zou er waarschijnlijk boordwapenmunitie worden aangetroffen. Indien de EOD van 

de luchtmacht daadwerkelijk explosieven zou aantreffen, zouden deze in nauw overleg met de 

gemeente Papendrecht veilig worden gesteld. 

 

Op donderdag 26 september 2002 zou door de gemeente en de Koninklijke Luchtmacht een 

voorlichtingsavond over de daadwerkelijke bergingsactiviteiten worden gehouden, waarbij de 

Stichting Lancaster Popeye een korte presentatie zou houden. Belangstellenden waren van 

harte welkom in theater ‘De Willem’.  

Verder zouden er vanaf 1 oktober dagelijks tussen 16.30 en 17.00 uur voorlichters van de 

Luchtmacht en de gemeente aanwezig zijn op de plaats van berging. Door de mogelijke 

aanwezigheid van explosieven, stoffelijke resten etc. zou de toegang tot de plaats van de 

opgraving niet kunnen worden gegarandeerd. De bergingsofficier zou dagelijks bepalen of 

toegang mogelijk zou zijn. 
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Verslag van de voorlichtingsavond 

Een boeiend verslag van de voorlichtingsavond, geschreven door Matthijs Timmers, is de 

moeite waard geheel weer te geven. Het geeft duidelijk de sfeer aan. 

 

“Eerst zaten we al met onze kapotte verwarming en nu dit weer. Het is ook altijd wat,” blikt 

een vrouw terug op het eerste deel van de voorlichtingsavond over de berging van de 

Lancaster bommenwerper, die maandag aanvangt. Ze zit samen met haar buurtgenoten aan 

een tafel in de foyer van theater ‘De Willem’ in Papendrecht. Het is negen uur en 

burgemeester C. de Bruin heeft zojuist een pauze ingelast. Tijd om een kopje koffie te 

drinken, even de benen te strekken en vooral de spectaculaire opgraving te bespreken. 

Eerder heeft de burgemeester, samen met de politie, een aannemersbedrijf, de Koninklijke 

Luchtmacht en de Stichting Lancaster de ongeveer veertig belangstellenden uitgelegd hoe de 

berging van de Lancaster uitgevoerd zal worden. Daarbij werd een parallel gelegd met de 

berging van een soortgelijk vliegtuig in de gemeente De Ronde Venen, die woensdag werd 

afgerond. 

Het is ijzig stil in de zaal als bergingsofficier Hans Spierings van de Koninklijke Luchtmacht 

de microfoon ter hand neemt. Hij laat pakkende dia’s van de berging in De Ronde Venen 

zien. Het vliegtuig was in de Tweede Wereldoorlog neergestort op een boerderij waar een 

gezin van negen personen woonde. Vader, moeder en twee kinderen kwamen om het leven. 

“Op de eerste dag dat we begonnen met de opgraving stond vijf ‘grijze muizen’ aan de poort,” 

vertelt Spierings. “Het waren warempel de overlevenden. Ze zijn er elke dag geweest. Zo 

hebben ze de ramp na 56 jaar verwerkt. De kans is aanwezig dat we hier in Papendrecht ook 

stoffelijke resten zullen vinden.”  

Daarna flitsen de bevindingen voorbij. Een zaklampje, een portemonnee, een parachute, 

bankbiljetten en zelfs een abonnement op een Canadese krant. “Allemaal heel herkenbaar,” 

vertelt Spierings. De bewoners knikken instemmend. Ze beginnen nu eindelijk een indruk te 

krijgen hoe de bergingsoperatie van de Lancaster in de Papendrechtse polder zal verlopen. 

Het wordt voor de Koninklijke Luchtmacht de grootste en meest ingewikkelde berging die ze 

ooit heeft gedaan. Het wrak ligt ongeveer zes meter diep en het grondwaterpeil moet over een 

oppervlakte van 2400 vierkante meter gereguleerd worden. Daarnaast is de kans op het 

aantreffen van stoffelijke resten en explosieven reëel, hetgeen de berging kan bemoeilijken. In 

de nacht van 20 op 21 juli 1944 stortte in de Papendrechtse polder de Britse bommenwerper 

van het type Avro Lancaster neer. Het vliegtuig had die nacht, samen met 146 andere 

bommenwerpers (volgens het officiële rapport van de RAF betrof het een luchtvloot van 

totaal 145 vliegtuigen waaronder 139 Lancaster en 6 Mosquitos, schrijver), een Duitse 

oliefabriek als doelwit. De Lancaster vloog als laatste mee in een reeks en was derhalve 

kwetsbaar. Duits afweergeschut zorgde dat de Lancaster met zeven bemanningsleden crashte 

in de Oostpolder. Geen van de zeven overleefden de ramp. 

 

Bij het horen van het woord ‘evacueren’ schrikken de meeste aanwezigen op. P. van 

Bennekom van de politie Zuid-Holland Zuid had de reactie verwacht. Hij grinnikt. Als er 

explosieven tijdens de opgraving van de bommenwerper gevonden worden, dan ligt er bij de 

politie een evacuatieplan klaar. De bewoners die dichter dan 600 meter bij de vindplaats 

wonen, worden geëvacueerd. Daarnaast zal de verkeerspolitie het verkeer op de nabij gelegen 

A 15 omleiden. “Geen reden om je ongerust te maken. Wij verwachten geen explosieven aan 

te treffen,”zegt Van Bennekom. “Bovendien hoef je niet gelijk je huis uit, want de 

Explosieven Opruimingsdienst kan de ontmanteling gecontroleerd uitvoeren.” 

Mevrouw Romeijn is niet bang. Samen met haar buren is ze naar de voorlichtingsavond 

gekomen. Ze woont op de Watersnip in Papendrecht. Dichterbij kan haast niet. Vanuit haar 

tuin kan ze de bewuste plek zo zien. Echt druk om een mogelijke evacuatie maakt ze zich niet. 
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De grondwaterstand en de funderingen baren haar meer zorgen. Misschien verzakt de hele 

wijk wel. Ze vraagt zich af hoe lang de berging van de Lancaster eigenlijk duurt. Ze wendt 

zich tot bergingsofficier Spierings. “We denken in vier weken klaar te zijn, maar ik heb het 

bijna altijd fout,’ antwoordt hij. Ze lacht wat. “O ja,” zegt ze, “zes weken dus.” 

(Bron: Rotterdams Dagblad van 27-9-2002) 

 

 
Overzicht omvang put  (foto Koninklijke Luchtmacht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

In gesprek met Mieke Kooyker-Romijn 

 

De meeste Papendrechters kennen haar als de vrouw van de 

dokter. Haar man is jarenlang arts geweest in het dorp. Veel 

minder mensen weten dat zij zich jarenlang inzette voor het 

Klaprooscomité. Deze groep mensen bekommerde zich in de 

jaren na de oorlog om de graven van de omgekomen 

bemanning van de Lancaster en onderhielden ook contacten 

met de nabestaanden. Een verdienste waarmee ze zelf beslist 

niet te koop loopt. 

“Tja, hoe ging dat in die tijd? Als vrouw van de huisarts 

kreeg je automatisch van alles en nog wat om handen. Omdat 

het zo ‘hoorde’, mensen hadden een verwachtingspatroon. 

Maar daar heb ik eerlijk gezegd snel een stokje voor 

gestoken, ik wilde zelf keuzes maken. Ik was natuurlijk niet 

alleen de vrouw van de huisarts, maar ook echtgenote en 

moeder.”  

Over het verzoek van het Klaprooscomité hoefde ze niet lang na te denken. “De dames, onder 

wie mevrouw Van Wijngaarden, de moeder van Jan van Wijngaarden, die nu in de Stichting 

Lancaster Popeye zit, vroegen me of ik correspondentie voor hen wilde vertalen. Niemand 

van hen sprak een woord Engels en ik had die taal op het gymnasium geleerd. Dus ik heb de 

nodige brieven geschreven.” 

En dat terwijl Mieke Kooyker eigenlijk het liefst een blokje omging als het woord oorlog viel. 

Want zij verloor haar vader; hij stierf in een concentratiekamp. “Elke keer als de oorlog ter 

sprake kwam, kwam mijn persoonlijke pijn boven. Een pijn die niet slijt.” 

Toch twijfelde ze geen moment om nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden in 

haar huis op te nemen toen deze naar Papendrecht kwamen. 

“Ik woonde nog niet in Papendrecht toen dat drama zich voltrok, ik kwam er een jaar of zes 

later wonen. Vrijwel gelijk kreeg ik de verhalen te horen, soms tot in details. En dat is dan 

wel weer typisch, gesprekken met nabestaanden bleven oppervlakkig. Een tante van piloot 

Clarey was de eerste die bij me logeerde. Zij kwam op nadrukkelijk verzoek van haar andere 

familieleden naar Papendrecht, want ze was toch in de ‘buurt’. Ze had net daarvoor Londen 

bezocht. Daardoor was wel duidelijk dat het nog erg leefde binnen die familie, maar écht 

erover praten, deden we niet. Zij vertelde niet al te veel en ik vroeg ook niet door. Onbewust 

of bewust? Ik weet het niet meer, een stukje zelfbescherming zal zeker wel een rol hebben 

gespeeld.” 

De Papendrechtse is zeer onder de indruk van de inspanningen van de Stichting Lancaster 

Popeye. “Zoals Jan van Wijngaarden, Peter van der Giessen en Flip de Koning zich hebben 

ingespannen voor de nabestaanden. Het is goed dat het monument er nu eindelijk is, want 

daar is beslist behoefte aan. Ik proef dat wel in de contacten die ik nog met de familie heb, 

hoewel het nooit hardop wordt uitgesproken. Het monument houdt de herinnering levend en 

maakt misschien mensen weer eens bewust van welke ellende een oorlog aanricht. Zoiets 

moeten we niet vergeten.” 

(Bron: De Dordtenaar van 22 juli 2004) 

 

Vrijdagochtend 27 februari 2002 wandelde ik in de motregen naar de Kerkbuurt waar 

mevrouw Kooyker in een prachtig dijkhuis woont. De spontane ontvangst deed mij ineens de 

motregen vergeten. Gezeten aan een tafel met zicht op de Merwede, het lievelingsplaatsje van 

mevrouw Kooyker, begonnen we - onder het genot van een kopje koffie - ons gesprek. We 
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waren het er gauw over eens bovenstaand interview uit 2004 nagenoeg integraal over te 

nemen. 

Mevrouw Kooyker had er weinig aan toe te voegen. Wie mevrouw Kooyker kent, wellicht 

onder schuilnaam Leonie Kooiker, weet ook dat zij kinderboeken schrijft. Bij haar eerste 

boekje kreeg zij de gouden griffel voor het beste kinderboek. Deze gebeurtenis was een 

stimulans om door te gaan en op het moment van ons gesprek had zij al 60 kinderboeken 

geschreven en uitgegeven. Sommige boekjes voorzag ze zelfs van eigen illustraties. 

 

 

 

 

Tijdens ons gesprek bleek dat zij een boek heeft geschreven geïnspireerd op de 

Lancasterramp. Het is natuurlijk een vrije fantasie geworden, maar bij lezing ontdek je toch 

bepaalde overeenkomsten. Het boekje is getiteld “Bommen in de grond” uitgegeven in 1986 

door Leopold/Den Haag, UGI 320 / ISBN 90 258 38529.  

 

Oom Hein vertelt over de oorlog. Er is een vliegtuig neergestort. In de polder. Misschien zat 

het vol met bommen! Nel en Sietske gaan fietsen. Alfa gaat ook mee. Hij is een negerjongen. 

In de polder vinden ze iets. Zou het een vliegtuig kunnen zijn? 

 

U merkt wel aan de korte zinnetjes dat dit boek deel uitmaakt van een serie die speciaal 

geschreven is voor kinderen met een taalachterstand. Voor deze groep kinderen is een 

bijzondere aanpak nodig, zoals het gebruik van korte zinnen. 
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Dagboek van de berging  
 

Alvorens ons in de opgraving te gaan verdiepen is het zinvol eerst kennis te nemen van het 

volgende artikel (geheel geciteerd) dat tevens een goede inleiding tot de bergingsactiviteiten 

vormt. 

 

De gemeente Papendrecht vormt geen uitzondering als het gaat om de berging van 

neergestorte vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. In het Utrechtse Wilnis kon de 

luchtmacht onlangs aan de slag met de berging van een Vickers Wellington. Neergestort na 

een luchtgevecht met de beruchte Duitse jachtvlieger Frank in de nacht van 5 mei 1943 en zes 

meter diep verzonken in de vergetelheid van het zompige veen. Bergingsofficier Hans 

Spierings, die betrokken is bij de berging in Papendrecht, zwaaide ook de scepter in Wilnis. 

Geregeld denkt Spierings terug aan de bergingsklussen die hij met de mannen van het 

Logistiek Centrum KLu uit Woensdrecht verrichtte. Meestal was het anoniem en deed hij 

slechts zijn werk. Maar soms komt er uit een vliegtuigwrak een foto tevoorschijn, een 

abonnement van de metro in Montreal, een portemonneetje. “Dan knijpt het toch,” zegt de 

luchtmachtkapitein. “Want die anonieme resten krijgen dan een gezicht. Ik kan daar nog 

steeds niet aan wennen; een berging wordt dan ineens heel beladen.” De bergingsafdeling van 

de KLu bestaat al sinds het eind van de jaren veertig. De afdeling werd niet speciaal opgericht 

voor het bergen van de 6.000 vliegtuigen die in de oorlog in Nederland zijn gecrasht. Meer 

hielden de bergers zich bezig met het opruimen van de resten van naoorlogse  

straalvliegtuigen, die bij bosjes uit de lucht vielen. “De overgang van propellervliegtuigen  

naar straalvliegtuigen verliep niet zonder problemen,”vertelt Spierings. “Meteors en 

Starfighters verongelukken geregeld. Gelukkig hebben we daar geen dagtaak meer aan; 

moderne toestellen blijven meestal in de lucht.”   

Meer en meer vond bij de bergingsafdeling een verschuiving plaats naar transport van 

vliegtuigen en het bergen van gecrashte toestellen uit de oorlog. “We doen zo’n drie tot vier 

bergingen per jaar. En voorlopig zijn we nog niet uitgegraven. Ik schat dat twintig procent 

van de neergestorte toestellen nog in de grond ligt.” Als bergingsofficier is Spierings 

verantwoordelijk voor alle contacten die er zij tussen opdrachtgevers (zoals gemeenten) en de 

luchtmachtbergingsdienst, bergings- en identificatiedienst (BID) en de Explosieven 

Opruimings Dienst (EID). Voordat met het eigenlijke werk kan worden begonnen, voert de 

bergingsofficier gesprekken met alle betrokkenen partijen. Daarna bepalen Bergingsdienst en 

EOD door een veldonderzoek waar metaal in de grond zit. “Als we dat traceren, hebben we 

samen met de getuigenverklaringen een redelijk beeld. Je weet nooit precies hoe je het wrak 

aantreft, maar bijna altijd is het een hoop verwrongen staal met daaromheen veel troep,” zegt 

Spierings. 

Wat Spierings en zijn mannen precies in de grond aantreffen, is dus altijd de vraag. “Maar al 

ligt er bijna niets meer, dan blijft er die onzekerheid, zeker voor de nabestaanden. Vooral de 

vraag ‘liggen ze er nog?’ blijft ze bezig houden.”  Spierings maakt zich wel eens boos op 

mensen die hij smalend amateur-archeologen noemt. “Een neergestort vliegtuig oefent een 

onweerstaanbare aantrekkingskracht op zulke mensen uit,” weet hij. “Ze hebben geen flauw 

benul van de risico’s die dat graven met zich brengt. In de oorlog was het bijvoorbeeld 

gebruikelijk om cockpitinstrumenten met lichtgevende radioactieve verf te behandelen. Maar 

ook hittebestendig asbest werd in die tijd gebruikt, bijvoorbeeld als brandschot tussen de 

motor en de cockpit. Dat is zooi die nauwgezet afgevoerd moet worden.” En dan heeft de 

kapitein het nog niet eens over de verzamelwoede van sommige souvenirjagers. “Hoe denk je 

dat de mannen die in de oorlog voor ons streden het vinden dat de ruggengraat van hun 
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omgekomen collega ergens op een plankje op een schoorsteenmantel staat? Dat is ziekelijk, 

maar het gebeurt helaas.” (Bron: Rotterdams Dagblad van 1-10-2002) 

Maandag 30 september 2002 
 

Door de aangebrachte buizen wordt het grondwater dat zich binnen de damwand bevindt 

weggepompt en als het waterniveau voldoende is gezakt wordt er met graven begonnen. Het 

water dat zich rond het vliegtuigwrak heeft bevonden kan verontreinigd zijn, daarom wordt 

het water eerst door een waterzuiveringsinstallatie geleid voordat het buiten de damwanden 

terug de polder in loopt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De toplaag op de bergingslocatie bestaat 

uit ongeveer 1,5 meter ‘schone’ grond 

die eerder ter voorbereiding van de 

bouwwerkzaamheden in de Oostpolder is 

gestort. Deze wordt nu eerst verwijderd. 

Vervolgens wordt gericht verder ge-

graven, laagje voor laagje. Het 

vliegtuigwrak ligt naar schatting op vier 

à vijf meter diepte. 

(foto Koninklijke Luchtmacht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omwonenden en belangstellenden wor-

den ter plaatse geïnformeerd over de 

stand van zaken. De bergingsofficier van 

de luchtmacht bepaalt van maandag tot 

en donderdag om 16.00 uur of toegang 

mogelijk is i.v.m. ontdekking van  

mogelijke explosieven. 

(foto Koninklijke Luchtmacht) 
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Dinsdag 1 oktober 

 

Er hangt een benzinelucht in de Papendrechtse Oostpolder vindt Anja Broeken van De 

Dordtenaar. In eerste instantie lijkt deze te komen van de vrachtwagen die het bergingsterrein 

oprijdt. “Nee, je ruikt de benzine uit het vliegtuigwrak’, zegt kapitein Hans Spierings. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de zuidoosthoek van de bergings-

locatie zijn vanmorgen, direct onder de 

afgegraven toplaag en op een diepte van 

ongeveer 2,50 meter de eerste vliegtuig-

delen aangetroffen. 

(foto Koninklijke Luchtmacht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn delen aangetroffen met serie-

nummers, die kunnen bevestigen om welk 

vliegtuig het gaat. 

(foto Koninklijke Luchtmacht) 
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Woensdag 2 oktober 2002 

 

“De risico’s bij deze operatie moeten we niet onderschatten”, zegt De Jong tegen Ben 

Tramper van het Rotterdams Dagblad veelbetekenend. De kans is groot dat in het wrak nog 

18.000 stuks munitie aanwezig zijn. De majoor wijst naar de kuil die door kraanmachinisten 

is gegraven. Vanuit de modderige bodem welt een blauwe substantie naar boven. “Brandstof”, 

verklaart de majoor. “Op het moment van de crash zat in de tank van het vliegtuig nog 2.000 

liter.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vandaag hebben de betrokken diensten 

gebruikt om de toplaag van 1,5 meter 

opgespoten zand te verwijderen. In het 

totaal is er ruim 1.000 m3 zand verzet. 

Door zich vandaag te richten op het 

uitgraven is de crashlocatie nu klaar om 

morgen daadwerkelijk gericht te gaan 

graven. 

(foto Koninklijke Luchtmacht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de damwanden is de grond-

waterspiegel door bronbemaling kunst-

matig tot 3,5 – 4 meter onder het 

maaiveld gebracht. Hierdoor is het 

mogelijk om ‘droog’ te bergen. 

Aannemingsbedrijf Monshouwer heeft 

vandaag weer monsters genomen van de 

uitgegraven grond. Deze worden in het 

lab onderzocht op verontreinigingen. 

(foto Koninklijke Luchtmacht) 
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Donderdag 3 oktober 2002 

 

Vandaag begint het ‘schatgraven’, kopte De Dordtenaar. Majoor De Jong toont een tamelijk 

ongeschonden brandstofpomp uit de vleugel. “Kijk eens hoe intact dit apparaat nog is”, zegt 

de luchtmachtvoorlichter tegen de omstanders, wijzend op de kleine borgpennetjes en 

filtertjes die nog op hun plek zitten. Hij draait moeiteloos een metalen ring waarmee de 

brandstofleiding ooit aan de pomp vastzat, van de schroefdraad af. Alsof het apparaat gisteren 

nog werkte. De serienummers van gevonden onderdelen worden naar Engeland gemaild. “De 

Britten registreren alles wat los en vastzat aan hun vliegtuigen”, aldus de majoor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ongeschonden brandstofpomp uit de 

vleugel. Eén van de ongeschonden delen 

uit het wrak. 

(foto Koninklijke Luchtmacht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een propeller is het eerste voor iedereen 

herkenbare onderdeel van een vliegtuig. 

Deze propeller is één van gaafste, die de 

bergingsdienst naar boven heeft gebracht. 

Na in een aangepaste container te zijn 

schoongespoten, kon hij aan het publiek 

worden getoond. 

(foto Koninklijke Luchtmacht) 
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Botfragmenten aangetroffen 

Naast het naar boven halen van een ‘puntgave’ propeller en de eerste munitierestanten van de 

boordwapens (kaliber. 303) zijn er ook botfragmenten aangetroffen. Ook 58 jaar na dato liet 

deze vondst André Swarissen, lid van de Identificatiedienst, niet koud. Hij en zijn collega die 

in actie kwamen zodra de botresten waren gesignaleerd, stelden ter plekke vast dat het om 

menselijke resten ging, die vrijwel zeker van de bemanning afkomstig zijn. Swerissen: “In 

ons vak kun je niet afstompen. Het blijven mensen van wie je de resten vindt. Alles leeft nog 

een beetje.” 

Weliswaar vonden de zeven bemanningsleden al in 1944 een laatste rustplaats op het kerkhof 

in Papendrecht, maar ‘het mag duidelijk zijn dat bij een crash het een en ander gebeurt met 

een menselijk lichaam’, zoals bergingsofficier Hans Spierings het voorzichtig verwoordt. 

“Het waren de Duitsers, die hier hun vijanden hebben ‘geruimd’. Ze hebben de menselijke 

restenwaar ze bij konden, uit het wrak gehaald, maar niet alles, zoals we verwachtten en zoals 

nu ook blijkt.” Bij de klap die het neergeschoten toestel destijds in de drassige grond maakte, 

verdween het bijna meteen helemaal onder het maaiveld. 

De luchtmacht waarschuwde direct na de vondst van de stoffelijke resten de Britse 

ambassade, die op haar beurt het ministerie van Defensie inlichtte. Nabestaanden van de 

bemanning zijn inmiddels ook op de hoogte, maar de botresten zijn te klein voor een formele 

herbegrafenis. (Toch zijn er kennelijk nog meer resten gevonden want in 2006 zijn deze 

alsnog ceremonieel begraven, schrijver). De vondst vertraagt de berging voorlopig niet. Pas 

als de bergers op grote menselijke resten zouden stuiten, wordt het zoeken handmatig 

voortgezet. Maandagmorgen wordt het afgraven van de bergingskuil hervat. “Elke dag 

schrapen we zo’n tachtig centimeter van de grond weg”, zegt Spierings. “In de hogere lagen 

liggen de kleinere wrakdelen van het toestel, die bovendien over een groter oppervlak zijn 

verspreid en die vrij gaaf zijn. Als we dieper komen, zullen we grotere stukken vinden, 

dichter bij elkaar. We graven als het een omgekeerde piramidevorm uit.” Naarmate meer 

wordt gevonden, gaat het werk langzamer. Alle delen moeten worden gereinigd en gescheiden 

opgeslagen. Wanneer bommen naar boven komen, wordt het werk stilgelegd totdat ze  

onschadelijk zijn gemaakt. In totaal moet zestien à twintig ton wrakstukken naar boven 

komen. 

Er werd nog niets ontdekt dat op bommen zou duiden. 

(Bron: De Dordtenaar van 4-10-2002, Frank van den Elsen) 

 

Propeller aangetroffen 

Uit de staat van de propeller - waar één van de drie bladen is afgebroken, maar ook is 

gevonden -  leidt de luchtmacht af dat hij draaiend in de grond is geslagen. Het blad dat op dat 

moment boven was, is nog goeddeels recht, de andere twee zijn achterwaarts omgekruld. Het 

toestel had vier motoren. 

(Bron: De Dordtenaar van 4-10-2002, Frank van den Elsen) 

 

Nog eens de propeller 

De heer A.C. de Bruin uit Dordrecht heeft een andere zienswijze dan die van de luchtmacht. 

Hij meent op basis van twee observaties dat hij juist moet hebben stilgestaan. Als hij had 

gedraaid bij de inslag, had niet één van de propellerbladen recht kunnen blijven. Nog 

belangrijker is dat het blad linksonder op de foto bijna plat op de grond ligt én in de  

‘vaanstand’ stond (met de vliegrichting mee). Een piloot zet de propeller juist in die stand 

wanneer deze niet draait, om te voorkomen dat de propeller gaat ‘windmillen’.  Dat betekent 

uit zichzelf op der wind meedraaien, waardoor weerstand wordt veroorzaakt. Ik leid daaruit af 

dat de Lancaster met motorschade vloog toen hij neerstortte. 



 119 

(Bron: De Dordtenaar van 5-10-2002) 

Maandag 7 oktober 2002 
 

De Papendrechtse bodem heeft één van vier motoren van de Britse Lancaster prijsgegeven: 

een heuse Rolls-Royce, aldus Anja Broeken van de Dordtenaar. Het betreft hier een V-12  

motor van het type ‘Rolls-Royce Merlin’, die twaalf cilinders telt, verdeeld in twee rijen van 

zes en in V-vorm in het motorblok zijn opgehangen. De drijfstangen en zuigers lijken op het 

oog de enorme klap redelijk goed te hebben doorstaan. “Een deel ervan zou nog wel eens 

kunnen werken als alles goed is schoongemaakt”, zegt Hans Spierings. Van de carburator, die 

aan het oorspronkelijke blok zat, is overigens niets heel gebleven. Hij vermoedt dat het 

gevonden motorblok afkomstig is van de rechtervleugel. Het lag twee meter onder het 

oorspronkelijke maaiveld. Vandaag de dag is dit overigens ruim 3,5 meter diep. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Afgaand op plek waar vorige week 

restanten van een brandstoftank zijn 

aangetroffen, zou dit blok aan de 

rechterzijde hebben gezeten. Of het de 

binnenste of buitenste motor is, wordt 

pas helder wanneer de tweede wordt 

gevonden,” aldus Spierings. 

(Foto Koninklijke Luchtmacht) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op elke motor zaten twee koperen halon-

flessen gemonteerd. Halon, een 

blusmiddel in vloeibare vorm, trok 

wanneer het vrijkwam alle zuurstof weg 

waardoor de brand in de motor werd 

geblust. Althans, in theorie, want in de 

praktijk bleek het blusmiddel niet altijd 

afdoende. 

(Foto Koninklijke Luchtmacht) 
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Dinsdag 8 oktober 2002 

 

Journalist Herman Andriesse van het Rotterdams Dagblad concludeert dat de berging van de 

Lancaster in een beslissende fase is aanbeland. Komende dagen moet blijken of er bommen 

aan boord zijn van het wrak. Dat bleek toen 150 belangstellenden geen kijkje in de kuil werd 

gegund. Sinds het begin van de berging werd die mogelijkheid wel geboden. Bergingsofficier 

M. Bruinings vindt echter dat er te veel risico’s zijn, nu de bergers tot bijna voer meter onder 

het maaiveld zijn gevorderd. Als er bommen zijn, liggen die nog wat dieper in de grond 

verborgen, omdat ze tot de zwaarste delen van het vliegtuig behoorden en daarom het verst 

zijn ingeslagen in de veengrond. Leden van de Stichting Lancaster Popeye mochten wel bij de 

kuil komen, waar zij samen met majoor De Jong een toelichting gaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een zo goed als onbeschadigd benzine-

filter.  

(Foto: Koninklijke Luchtmacht) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ophangoog uit het bommenruim, 

eveneens in goede staat. Het aantreffen 

van een ophangoog betekent overigens 

niet dat er geen bommenlading meer aan 

boord zou kunnen zijn. 

(Foto: Koninklijke Luchtmacht) 
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Vondsten 

Volgens majoor De Jong is het vliegtuig hellend over links neergekomen. Dit is op te maken 

uit de vondst van de motoren, vleugeldelen en de eerste geborgen resten van de romp. De 

eerste motor is ongeveer 150 cm onder het maaiveld van toen geborgen. Restanten van de 

tweede motor zijn meer naar links op en diepte van ca. 250 cm aangetroffen. De eerste delen 

uit het bommenruim (wat zich onder de cockpit bevond) zijn weer meer naar links en weer 

dieper op 320 cm aangetroffen. 

Vandaag zijn er enkele opmerkelijke vondsten gedaan zoals een benzinefilter, een ophangoog 

uit het bommenruim, een boordwapen en een draagbare noodradio. Ook is een tweede motor 

geborgen, maar deze was volkomen uit elkaar geslagen, alleen de nokkenas was nog 

herkenbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tussen de brokstukken is vandaag het eerste boordwapen (kaliber .303) aan-getroffen. 

(Foto: Salsa Online) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Er werd ook een draagbare noodradio (HF Dingy transmitter T1333) gevonden. 

(Foto: Salsa Online) 
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Woensdag 9 november 2002 

 

Vandaag zijn er grotere herkenbare vliegtuigonderdelen geborgen. Alle uitgegraven grond 

wordt eerst in depot gelegd. De Bergingsdienst, Explosieven Opruimingsdienst en de 

Identificatiedienst voeren daarna een eerste onderzoek uit waarbij grotere vliegtuigwrakdelen 

en boordmunitie worden gescheiden van de overige wrakstukken. Deze manier van werken 

levert een groot voordeel op voor de gemeente Papendrecht. Pas als de crashlocatie geruimd 

is, is het namelijk zeker dat er zich geen grote explosieven meer in de grond bevinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De gecontroleerde grond valt via een 

transportband in de laadbak. 

(Foto: Koninklijke Luchtmacht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De grond die over een band rolt wordt  

met de hand gecontroleerd. 

(Foto: Koninklijke Luchtmacht) 
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Vandaag zijn enkele honderden stuks boordwapenmunitie aangetroffen en veiliggesteld. 

Daarnaast zijn vele duizenden kilo’s aan vliegtuigwrakstukken aangetroffen. Er zijn geen 

explosieven, persoonlijke bezittingen of uitrustingsstukken geborgen. Naar verwachting wordt 

hierover medio volgende week meer duidelijk verschaft. Enkele opmerkelijke vondsten van 

vandaag zijn: de derde motor, een goed herkenbare carburateur en veel elektrische en 

hydraulische apparatuur. 

De graafwerkzaamheden bevinden zich nu op een diepte van ca. 4 meter. Naar verwachting 

moet nog 2 meter dieper worden gegraven om het diepste punt te bereiken. Na het uitgraven 

van de crashlocatie is de Bergingsdienst nog zeker drie weken bezig met het doorzoeken van 

de ongeveer 4.000 m3 vrijgekomen grond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Munitie  van het boordwapen kaliber 

.303. Deze munitie is ook te bezichtigen 

in het museum van de Stichting 

Dorpsbehoud. 

(Foto: Koninklijke Luchtmacht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er werden duizenden kilo’s wrakstuk-

ken aangetroffen.  

(Foto: Koninklijke Luchtmacht) 
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Donderdag 10 november 2002 

 

Bergingsofficier kapitein Hans Spierings verwacht pas definitief uitsluitsel te kunnen geven 

op de vraag of er nu wel of geen bommen in het wrak aanwezig zijn als de twee laatste grote 

‘spots’ zijn uitgegraven. Op deze plekken liggen volgens metingen grote stukken ijzer. 

Mogelijk onderdelen van het vliegtuig, zoals de afgelopen dagen ook werden opgegraven. 

Maar Spierings wil grote explosieven nog steeds niet uitsluiten.  

“Pas als we deze twee plekken hebben uitgegraven trek ik mijn conclusies. Het enige dat de 

metingen nu uitwijzen is dat het om ijzer gaat.” Het was tijdens de tweede Wereldoorlog niet 

ongewoon dat oorlogsvliegtuigen met een deel van hun bommenlast huiswaarts keerden, 

omdat de projectielen bijvoorbeeld in het ophangsysteem bleven hangen door een technisch 

mankement. De crashlocatie is bijna tot een diepte van 5,5 meter afgegraven. 

(Bron: De Dordtenaar van 11-10-2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een carburateur in de bak om schoon-

gemaakt te worden. 

(Foto: Koninklijke Luchtmacht) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De serienummers zijn nog duidelijke te 

zien. 

(Foto: Koninklijke Luchtmacht) 
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‘Als het maar mooi blinkt’ kopte De Dordtenaar van 12-10-2002. Vandaag was het de laatste 

dag waarop deze week mensen mochten komen kijken. Er verdrongen zich veel 

belangstellenden voor het hek bij de uitstallingstafel. De hef van het Werkcentrum van de 

Bergingsdienst, adjudant Henny Teunissen, zocht steeds bijzondere en opvallende vondsten 

bij elkaar voor het publiek. “Ik probeer door ieders ogen te kijken: die van de fanaat, maar 

ook die van het kind dat met zijn vader en moeder meekomt. Voor iedereen moet er iets te 

zien zijn.” Echt moeilijk is dat volgens hem niet.  

“Je kiest herkenbare onderedelen, zoals bijvoorbeeld een carburateur voor de techneuten. 

Iedereen ziet wat een loop van het afweergeschut is, dat hoef je niet uit te leggen. En voor de 

kinderen leg je er glimmende dingen tussen. Als het maar mooi blinkt, trekt het de aandacht. 

De koperen halon-brandblusser die we met een van de motorblokken boven haalde, is dan 

ideaal.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Jong en oud luisteren ingespannen naar de 

voorlichter. 

(Foto: Koninklijke Luchtmacht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het dieptepunt nadert, dat op 7 meter 

onder het maaiveld zou moeten liggen. 

(Foto: Koninklijke luchtmacht 
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Maandag 14 oktober 

 

“We veronderstelden donderdag inderdaad dat we de spots wel bloot zouden leggen,” zegt 

luchtmachtvoorlichter Henk Huntelerslag, “Maar tijdens de graafwerkzaamheden van vrijdag 

bleek dat het ijzer veel dieper zit. Het zit zeker op zeven of acht meter. Het moeten dus zware 

dingen zijn geweest.”  

Vandaag bevinden de graafwerkzaamheden zich op het diepste punt, namelijk ongeveer 7 

meter onder het maaiveld. Alvorens deze diepte kon worden bereikt zijn er voorbereidende 

werkzaamheden verricht. Om deze reden en het slechte weer verlopen de werkzaamheden met 

enige vertraging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nog een voorbeeld van een onderdeel 

met serienummers. 

(Foto: Koninklijke Luchtmacht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een voorbeeld van een koperen plaatje, 

dat nog duidelijk leesbaar is. 

(Foto: Koninklijke Luchtmacht) 
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Woensdag 16 oktober 2002 16.00 uur: Geen explosieven aangetroffen 

 

 

Op 16 oktober deed de gemeente Papendrecht het volgende persbericht uitgaan: 

 

 

De gemeente Papendrecht heeft van de Stafofficier Vliegtuigberging van de Koninklijke 

Luchtmacht het definitieve bericht ontvangen dat op de wraklocatie van de Britse Lancaster in 

de wijk Oostpolder geen explosieven zijn aangetroffen. 

 

Op deze wijze is een stukje van de puzzel van de gebeurtenissen in de julidagen van 1944 

ingevuld. De berging heeft eveneens zeer tastbaar gemaakt welke tragedie zich destijds heft 

afgespeeld. 

Ontmanteling van eventuele explosieven is dus niet langer aan de orde. Ondanks het feit dat 

een periode van onzekerheid achter de rug is, stelt de gemeente Papendrecht dat de 

voorgenomen veiligheidsmaatregelen, de zorgvuldige voorbereiding en afhandeling van de 

procedure de uiteindelijke berging ten goed zijn gekomen. 

 

In het verleden is altijd aangenomen dat het vliegtuig op de terugweg was. Inmiddels was 

duidelijk geworden, ondanks eerdere informatie, dat er op de dag van de crash (20 juli 1944) 

geen tijdsverschil was tussen Engelse en Duitse tijd. Gezien de korte vluchtduur (2 uur en 15 

minuten) was het dan ook niet uitgesloten dat het vliegtuig nog op weg was richting zijn doel. 

Hiervan uitgaande was de mogelijkheid aanwezig dat de bommenlast zich nog aan boord 

bevond ten tijde van de crash. Er waren verder ook geen rapporten voorhanden, waaruit bleek 

dat het vliegtuig zijn bommenlast voor het neerstorten zou hebben gelost. (Wanneer men 

rekening had gehouden met de waarnemingen van enkele ooggetuigen, zou men tot andere 

conclusies zijn gekomen, omdat die een crashtijd van twee uur later noemden, schrijver). 

 

Daarnaast is door diverse deskundigen aangegeven dat explosieven na 50 tot 100 jaar 

instabiel worden en spontaan kunnen exploderen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 september 2001 besloten om tot 

bergen van de restanten van de Lancaster MKIII ND 913 (115
e
 sqn RAF) dat was gelegen in 

de Oostpolder in de gemeente Papendrecht, over te gaan na een positief bergingsadvies van de 

Stafofficier Vliegtuigberging d.d. 14 september 2001. De berging had als doel het opsporen 

van eventuele explosieven en, indien aangetroffen, het ruimen van explosieven. Hier is nu 

duidelijkheid in gekomen. 

 

Na de berichtgeving van de Stafoffcier Vliegtuigberging van de Koninklijke Luchtmacht zal 

het Aannemingsbedrijf de komende weken de werkzaamheden op het terrein, zoals de 

sanering van de grond en het verwijderen van de hekken, volledig afronden. 

 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht waarderen allen die op welke wijze dan ook 

hun inzet en professionaliteit hebben getoond tijdens de voorbereidingen en daadwerkelijke 

betrokkenheid. 

Ook constateert zij dat de bewoners van de Oostpolder veel begrip getoond hebben. 
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Woensdag 23 oktober 2002 

 

Lancaster geeft toch unieke vondst prijs, aldus Anja Broeken in De Dordtenaar 24-10-2002. 

Zij schrijft verder: ‘Fffieettt!’ Met een flinke ademstoot blaast Rinus Snijders van de 

Bergingsdienst op een klein, koperkleurig scheidsrechtersfluitje. Hij staat net buiten de 

sorteercabine van de bergingslocatie. Het kleinood is vandaag uit de enorme berg aarde 

tevoorschijn gekomen, die hij en zijn collega’s handmatig doorzoeken.  

Bergingsofficier kapitein Hans Spierings kijkt hem verbaasd aan. “Hé? Nou ja, zeg!”, reageert 

hij. “Ik heb dat fluitje gezien, net op een foto.” Nog geen vijf minuten daarvoor bekeek 

Spierings historisch materiaal van de Stichting Lancaster Popeye, gepubliceerd bij een verhaal 

in deze krant. Hij beent terug naar zijn kantoor. Snijders volgt hem op de voet. 

 

De foto toont Charles Alfred Barlow, één van de zeven bemanningsleden van de Lancaster, 

met een fluitje op zijn uniform. Snijders houdt het nu in zijn hand, bijna zestig jaar nadat de 

19-jarige Australiër het bij zich had. Of één van zijn lotgenoten, want het zou heel goed 

mogelijk kunnen zijn dat de gehele bemanning een dergelijk fluitje bij zich had. Barlow is 

echter de enige die het zichtbaar bij zich droeg. “Het moet wel te achterhalen zijn of het tot de 

standaarduitrusting behoorde,” zegt Spierings. “Maar misschien was het iets dat specifiek bij 

hun bataljon hoorde, een soort geuzenteken.” Het fluitje is de meest opvallende persoonlijke 

bezitting, die de Papendrechtse aarde prijsgeeft. 
  

 

Snijders en zijn collega Martin Snikkers en Rob Sardijn, stralingsdeskundige van de 

Koninklijke Luchtmacht, halen vooral restjes metaal en boordwapenmunitie uit de aarde, die 

onder hun ogen op een lopende band voorbij rolt. “We zijn bijna klaar,” zegt Spierings. “En 

alles wat tevoorschijn komt, wil ik zo snel mogelijk op de luchtbasis Woensdrecht hebben. 

Eenmaal boven de grond slaat de verwering snel toe.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Het fluitje ligt nu in de vitrine van het museum 
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Maandag 28 oktober 2002 

 

Rotterdams Dagblad van 29-10-2002 wist te melden, dat er asbest en licht radioactief 

materiaal in de Lancaster zou zijn aangetroffen. Dat is gebleken nadat de Koninklijke 

Luchtmacht, belast met de berging, de opgegraven grond door een zeef heeft laten gaan. 

Metingen hebben aangetoond dat er geen restmaterialen op de plaats van de opgraving zijn 

achtergebleven. Het radioactieve materiaal is afkomstig uit de cockpit van de bommenwerper. 

In de Tweede Wereldoorlog was het gebruikelijk om de instrumenten in de cockpit enigszins 

lichtgevend te maken door ze met radiumverf te bewerken, zei majoor R. de Jong. Asbest 

werd in die tijd verwerkt in remvoeringen en motoronderdelen. 

 

De berging van de Lancaster wordt naar verwachting deze week afgerond. Uiteindelijk is dan 

ruim 15 ton aan vliegtuigwrakdelen geborgen. “Alle wrakstukken worden in eerste instantie 

op Woensdrecht in een loods opgeslagen”, zegt majoor Robert de Jong. “Twee à drie 

maanden blijven de resten onaangeroerd. We laten namelijk alles eerst goed drogen. Daarna 

worden alle onderdelen, maar ook elk stukje schroot, nog eens nauwkeurig onderzocht. Dat 

kan ook pas goed wanneer alles goed gedroogd is.” (Bron De Dordtenaar van 30-10-2002) 

 

Ter afsluiting van de bergingsactiviteiten was er vandaag voor alle geïnteresseerden een 

laatste gelegenheid om de wrakonderdelen te bekijken. Hans Spierings gaf uitleg over de 

activiteiten van de afgelopen weken.  

 

Volgens majoor De Jong was de berging in Papendrecht uniek wat betreft omvang. Er moest 

in de Oostpolder een groot gebied worden doorzocht. Het bergingsteam van de Koninklijke 

Luchtmacht heeft sinds 1960 ongeveer 240 vliegtuigwrakken geborgen. Volgens De Jong 

zitten er nog wel een paar honderd in de Nederlandse bodem, maar een deel levert geen 

gevaar op. (Bron: Papendrechts Nieuwsblad van 7-11-2002) 

 

Bergingsdienst exposeert 

 

‘Het werk van de Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht’ werd van 13 januari tot en 

met 4 april 2003 geëxposeerd in het Defensievoorlichtingscentrum aan de Kalvermarkt in Den 

Haag. Het hoeft geen bevreemding te wekken dat de opgraving van de Lancaster in 

Papendrecht centraal stond. Verscheidene onderdelen, waaronder een motor en een propellor 

stonden tentoongesteld. Verder was er een foto-expositie en draaiden er twee videofilms. 

 

 
 De bestuursleden van de Stichting Lancaster Popeye lieten deze gelegenheid niet voorbijgaan. 
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Naweeën van de berging 
 

Gemeente weigert compensatie kosten Oostpolder zo kopte het Rotterdams Dagblad van 

18-10-2002. De gemeente is niet van plan Van der Vorm Bouw te compenseren voor de 

vertraging, die de nieuwbouw heeft opgelopen in verband met de berging van de Lancaster,  

zegt burgemeester C.J.M. de Bruin. Door de aanwezigheid van de bommenwerper uit de 

Tweede Wereldoorlog is de bouw van 91 woningen met tien maanden vertraagd. Nu het 

vliegtuig is geborgen en er geen bommen aan boord bleken te zijn, wordt volgens directeur P. 

van Breugel van het bouwbedrijf over twee of drie weken begonnen. Volgens De Bruin heeft 

de gemeente met de berging, die enkele tonnen heeft gekost, zich van haar taak gekweten. 

Contractueel is Papendrecht verplicht de grond bouwrijp op te leveren. Aan die voorwaarde is 

met het opgraven van de bommenwerper voldaan, zegt De Bruin. “De bouwproductie is later 

op gang gekomen. Dat vinden we vervelend voor Van der Vorm Bouw en voor de kopers. 

Daar walsen we niet overheen, maar dat wil niet zeggen dat we financieel compenseren. De 

bouwer doet het op oerhollandse wijze: kunnen we de rekening bij u neerleggen? Dat is leuk 

geprobeerd.” Van Breugel zegt nog in gesprek te zijn over het verhalen van de kosten. “We 

kijken hoe we dat doen. De tijd schrijdt voort, de kosten worden hoger.” Volgens De Bruin 

spreekt Van Breugel echter vanuit ‘de behoefte van de bouwer’. “Hij krijgt een luisterend oor, 

maar de portemonnee gaat niet open.” De directeur van het bouwbedrijf schaart de uitspraken 

van De Bruin onder de noemer tactiek. “De burgemeester heeft niet altijd het laatste woord. Ik 

weet ongeveer hoe burgemeesters in elkaar zitten.” Volgens Van Breugel kan De Bruin nu om 

tactische redenen niets anders zeggen. “We proberen alles via de normale kanalen op te 

lossen. Een rechtspraak is wat ons betreft niet aan de orde.” Van Breugel en De Bruin zijn 

opgelucht over het verloop van de  berging van de Lancaster. “Als er in een straal van 

zeshonderd meter ontruimd had moeten worden, was de vertraging nog groter gewest,” zegt 

Van Breugel. De Bruin kijkt tevreden terug op een ‘gigantische operatie’.  

 

Eindelijk bouwen ‘naast bommenwerper Lancaster’ zo kopte De Dordtenaar van 9-11-

2002. De bouw van 16 koopwoningen nabij de bergingslocatie is gisteren (dus 8-11-2002) 

gestart. Gekleed in gele regenjasjes trotseerden negen kopers het bouwterrein om op 

aanwijzingen van burgemeester C. de Bruin de eerste paal in de grond te slaan. De huizen 

worden in september 2003 opgeleverd. De datum van de bouw is meerdere keren verschoven, 

onder meer doordat de berging van de Lancaster werd uitgesteld. Die zou aanvankelijk al eind 

vorig  jaar beginnen, maar door de grote hoeveelheid grondwater bleek dat niet mogelijk. De 

bergingsput zou hierdoor onder water lopen. Om het grondwater weg te halen, moest eerst een 

vergunning bij de provincie worden aangevraagd. Ook was niet duidelijk of de Lancaster 

tijdens de crash nog een bommenlast bij zich had. Vorige maand werd de bergingskuil 

‘schoon verklaard’ en  kwam vast te staan dat het vliegtuig geen bommen aan boord had toen 

het neerstortte in de polder bij Papendrecht. “Wij zijn blij dat we nu eindelijk onze afspraken 

aan de kopers kunnen nakomen”, aldus P. van Breugel, directeur van Van der Vorm Bouw. 

De toekomstige bewoners toonden zich gisteren dan ook opgelucht. “We hebben zo lang 

moeten wachten. Vorig jaar kochten we het huis en nu zijn we inmiddels al weer een hele tijd 

verder”, zegt J. de Worst. De Papendrechtse is niet te spreken over de manier waarop de 

gemeente met de kopers is omgegaan. “Als we vragen hadden, werden we doorverwezen naar 

de projectontwikkelaar. Maar die kon ons ook niet alle antwoorden geven. Waarschijnlijk 

waren wij niet belangrijk genoeg voor de gemeente, omdat het maar om een handjevol kopers 

ging”, veronderstelt De Worst. “Het had allemaal op een nettere manier gekund.” M. van 

Oosten - één va de negen kopers – heeft van de verwikkelingen geen last gehad. Hij weet 

alleen van horenzeggen wat zich het afgelopen jaar heeft afgespeeld. “Ik heb vorige maand 

pas één van de zestien huizen gekocht. Ik kan er dus niet echt over meepraten.” 
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Waar bleven de wrakstukken en onderdelen? 

 

De wrakstukken zijn in containers naar Woensdrecht getransporteerd om daar na droging 

nogmaals te worden onderzocht. Na deze controle, die enkele maanden later is uitgevoerd, 

zijn wrakstukken vernietigd. (De uitstekende delen waren al direct na de crash verwijderd) 
 

Daarnaast hebben Jan van Wijngaarden en Peter van der Giessen van de Luchtmacht 

toestemming gekregen tijdens de berging zelf stukken uit de container te mogen halen en deze 

stukken zijn dan ook als privé eigendom te beschouwen.  
 

Ook de heer Wim Hasman uit Nieuw Lekkerland mocht hiervan profiteren. Thuis heeft hij 

een klein museum ingericht dat over de Tweede Wereldoorlog handelt. De 

Lancasteronderdelen uit Papendrecht maken hier nu deel van uit. Zo heeft hij het 

Lancasterwiel, dat privé eigendom was geworden van Jan van Wijngaarden en Peter van der 

Giessen, bij hem thuis opgesteld. Verder heeft o.a. bomklemmen, een oliekoeler, flinke 

stukken buitenhuid met de kenmerkende zwarte kleur, het restant van een dynamo, een 

rompdeel met verstevigingsbalk, een uitlaatstuk, een stuk pantserplaat,  bekabeling en diverse 

andere onderdelen. 
 

De Luchtmacht, bij monde van kapitein Hans Spierings heeft aangegeven een motor te 

schenken aan een ROC in Noord-Holland. Deze motor zouden ze gaan gebruiken voor 

technische opleidingen. Of dit ooit gebeurd is, is niet bekend. 

Verder heeft de Luchtmacht een propeller en een machinegeweer gehouden met het doel deze 

naar Engeland te sturen (115
e
 Squadron). 

 

De Stichting Lancaster Popeye heeft in een schrijven van 25 oktober 2002 aan de gemeente 

Papendrecht een verzoek gedaan om aanspraak te kunnen maken op de door de Koninklijke 

Luchtmacht geborgen vliegtuigonderdelen. In een schrijven van 7 november 2002 berichtte de 

gemeente overleg te hebben gehad met de bergingsofficier van de Koninklijke Luchtmacht en 

dat onder bepaalde voorwaarden akkoord kon worden gegaan met het verzoek. Enkele 

belangrijke voorwaarden waren: inventarisatie van de vliegtuigonderdelen, het beheer, in 

bruikleen geven aan derden enz. Deze en andere niet in deze brief genoemde voorwaarden 

dienden door de Stichting zoveel mogelijk te worden vastgelegd en aan de gemeente te 

worden voorgelegd. Mogelijk zou hier een notaris bij betrokken moeten worden. De reden om 

zoveel mogelijk schriftelijk vast te laten leggen is om te voorkomen dat de vliegtuig-

onderdelen vroeg of laat zoek zouden raken. 

 

Hierop heeft de Stichting Lancaster Popeye actie genomen en is er met de Gemeente via de 

notaris een bruikleen/beheer overeenkomst afgesloten. Hierin staat o.a. dat de stukken 

eigendom zijn van de Gemeente, dat de stukken in de Gemeente moeten blijven en dat wij 

deze stukken niet mogen afstaan of verhuren. Al deze stukken zijn vastgelegd op een foto en  

zijn op een inventarisatielijst geplaatst. Al deze stukken staan in het museum of liggen bij Jan 

van Wijngaarden in de garage. 

 

In overleg met de Gemeente benaderde op 16 februari 2005 de Stichting Lancaster Popeye de 

Stichting Dorpsbehoud om ruimte beschikbaar te stellen voor het langdurig uitlenen en 

tentoonstellen van een selectie van de geborgen restanten en onderdelen. Uit het antwoord van 

de Stichting Dorpsbehoud van 25 april 2005 blijkt, dat de onderdelen intussen al waren 

tentoongesteld en dat dit als een bijzondere aanwinst voor een permanente tentoonstelling 

werd beschouwd. 
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In de garage van Jan van Wijngaarden (Stichting Lancaster Popeye) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kunt wel alle onderdelen naar je garage 

halen, maar hoe nu verder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er was van alles te vinden, van grote tot 

kleine onderdelen.  

Langzamerhand kwam er tekening in de 

zaak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uiteindelijk werden de stukken in een 

stelling uitgestald. Een motor, die eerst bij 

de Fa. De Koning was schoongespoten,  

werd voorzien van een rijdende onder-

grond. 
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In het museum van de Stichting Dorspbehoud Papendrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een wiel van het landingsgestel           Een propellerblad en enkele onderden, ook 

        is de bemanning te zien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Een vitrinekast met onderdelen                        De herdenkingen en bezoek 
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In de expositieruimte van Wim Hasman in Nieuw Lekkerland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diverse onderdelen van de Lancaster 

(Foto: Wim Hasman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aanjager, die de motor extra vermogen 

gaf. De stukken buitenhuid zijn van de 

onderzijde van het toestel dat matzwart 

van kleur was. 

(Foto: Wim Hasman) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deel van het landingsgestel (as met 

veerpoot en remtrommel. 

(Foto: Wim Hasman) 
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Monument ter gedachtenis 

 

Al jaren voor de oprichting van de Stichting Lancaster Popeye (1997) werd er al over 

nagedacht hoe de vliegramp herdacht zou moeten worden. 

 

“Met een gedenksteen een Lancasterplein of straat in de nieuwe woonwijk Oostpolder kan je 

vrij eenvoudig een blijvende herinnering creëren. Over een paar jaar staan hier alleen nog 

maar huizen en is de plek van toen definitief weg,” aldus Peter van der Giessen tijdens een 

interview in De Dordtenaar van 15-04-1995.  

Dorpsgenoten Jan van Wijngaarden en Jan-Frans Mulder waren het destijds met hem eens dat 

daar wat aan gedaan moest worden. Het drietal had serieuze plannen om een stichting in het 

leven te roepen, die naar de koosnaam van het onfortuinlijke vliegtuig, Popeye zou moeten 

gaan heten. En zo werd in april 1997 de Stichting Lancaster Popeye werkelijkheid.  

 

In het Rotterdams Dagblad van 12-9-1997 volgde een interview met Jan van Wijngaarden. 

Het ontwerp, waar de vier motoren in moeten worden verwerkt, is in samenwerking met de 

gemeente gemaakt. Bij de motoren moet ook een gedenkplaat met de namen van de 

slachtoffers komen. En als het even kan wil de stichting ook de  namen van de bemanning 

terugzien in de straatnamen van de nieuwbouwwijk in de Oostpolder. De gemeente heeft 

echter nog geen duidelijkheid gegeven over de eventuele komst hiervan. Voorlopig geeft het 

opgraven van een deel van het vliegtuig werk genoeg, want het monument komt er zeker, 

aldus het artikel. Het zou allemaal wat anders verlopen dan gedacht. 

 

Op 18 december 2000 volgde een bespreking op het gemeentehuis tussen het bestuur van de 

stichting en vertegenwoordigers van de gemeente. Er kwamen twee hoofdzaken aan de orde, 

namelijk de inrichting van het plein en de straatnaamgeving. 

De heren De Boer en Koetschruiter lichtten de schetsen en ideeën die de gemeente had over 

de inrichting van het plein toe. Gestreefd werd naar een blijvende herinnering aan het 

vliegtuig en omgekomen bemanningsleden, die op een functionele wijze in de inrichting van 

het plein zou moeten worden ingepast. 

Er werd overeengekomen voor het inrichtingsplan de volgende zaken nader uit te werken: 

 

 Door hoogteverschillen ‘wings’ creëren op het plein. 

 Elementen aanbrengen waaruit de grootte van het vliegtuig valt af te leiden. Deze 
bedraagt ongeveer 30 x 20 meter. 

 Een plaquette aanbrengen in een taluud van de ‘wings’ langs een voetpad, waarop 
wordt uitgelegd wat er op deze plek aan de hand was en waarop de namen van de 

omgekomen bemanningsleden (en pilotenrunners?) worden vermeld. 

 De beeltenis van een propeller op ware grootte in de bestrating van het plein 
aanbrengen. 

 

Rond de zomer van 2001 zou een vervolgoverleg over de inrichting van het plein volgen. De 

realisatie van het plein stond gepland voor de winterperiode van 2002. 

 

Het vernoemen van de namen van pilotenrunners en eventueel de vliegers sloot niet bij het 

thema dat B&W had vastgesteld voor de straatnaamgeving in dit deel van de Oostpolder. 

Alleen de naamgeving van het plein zou logischerwijs kunnen verwijzen naar het vliegtuig. 

Omdat daardoor niet alle betrokkenen vernoemd kunnen worden is het het meest logisch om 

het plein naar het vliegtuig te vernoemen. De aangrenzende bushalte zal daarmee ook die 
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naam dragen. Aan B&W zal het voorstel worden gedaan het plein de naam “Lancasterplein” 

te geven. 

 

Op 28-8-2002 kopte De Dordtenaar: Papendrecht krijgt Lancasterplein met plaquette. 

Ondanks alle perikelen rond de berging wil de gemeente Papendrecht toch herinnerd worden 

aan de Britse bommenwerper. De Oostpolder krijgt daarom een ‘Lancasterplein’. De Stichting 

Lancaster Popeye zet zich al enige jaren in om de nagedachtenis aan de crash en de 

omgekomen bemanning in ere te houden. Het Lancasterplein loopt aan de zuidkant parallel 

aan het Pieter de Koninghof, vernoemd naar de Papendrechtse riet- en griendwerker, die 

tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zat. De Koning, een geboren en getogen 

Oosteinder, behoorde tot de ‘linecrossers’. Deze verzetsgroep stak met bootjes de Biesbosch 

over om uit het bezette noordelijk deel van Nederland piloten over te brengen naar het 

bevrijde zuiden. Er worden overigens geen straten vernoemd naar de zevenkoppige 

bemanning. Een afweging die bij deze beslissing een rol heeft gespeeld, is dat Papendrecht 

Engelse benamingen voor straten niet zag zitten. De gemeente Papendrecht overwoog wel een 

plaquette met de namen van de omgekomen bemanningsleden te laten maken. Peter van der 

Giessen van de stichting verwoordde het zo: “Onze insteek is vooral de herinnering levend 

houden.” 

 

In de zomer 2001 zou een vervolgoverleg volgen over de inrichting van het plein, maar het 

bleef ijzig stil. Op 31 januari 2004 wendde het bestuur van de Stichting Lancaster zich in een 

brief tot het College van burgemeester en wethouders. 

Na een korte inleiding deelde het bestuur mede, dat het 21 juli 2004 exact 60 jaar geleden is 

dat de crash heeft plaatsgevonden en dat zij van voornemens zijn op die dag officieel stil te 

staan bij het gebeuren. Dit wilde zij doen door het onthullen van een monument in het bijzijn 

van nabestaanden en diverse genodigden zoals onder andere de ambassadeurs van Engeland 

en Australië en de Koninklijke Luchtmacht. Zij verzocht hierbij het college als gastheer op te 

willen treden.  

Er was kennelijk nog geen definitief ontwerp voor het monument, want er werden als twee 

ontwerpen meegezonden. Het ene ontwerp droeg als thema ‘Het signaal’, een symbool met de 

verbintenis van de luchtvaart, het andere ontwerp had als thema ‘De vlucht’, een symbool als 

laatste rustplaats. Er werd in ieder geval gedacht aan een bescheiden monument, verwijzend 

naar de crash met plaquette, waarbij de verwerking van een herkenbaar onderdeel van de 

Lancaster tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Tevens dacht het bestuur aan het planten 

van 7 bomen, verwijzend naar de omgekomen bemanningsleden. Gezien de gedegen 

voorbereiding werd op spoedig antwoord aangedrongen. 

 

Op 6 februari 2004 stuurde Burgemeester en wethouders van Papendrecht en brief naar de 

bewoners rondom het Lancasterplein over de inrichting. Voor het plein was een ontwerp 

gemaakt waarin verschillende functies een plaats kregen. 

 

Het betrof de volgende functies: 

Het speelgedeelte (S) zou worden ingericht met een groot klimtoestel met verschillende 

mogelijkheden. De omliggende ruimte zou geaccidenteerd worden aangelegd. In het midden 

zou een verhard plein komen waarop het monument (M) een plaats zou krijgen naast enkele 

banken. Het monument is ter nagedachtenis aan het neerstorten van een Lancaster 

bommenwerper op 21 juli 1944 en de daarbij omgekomen bemanningsleden. Het trapveldje 

(T) zou worden verhard terwijl er twee minidoeltjes op zouden worden geplaatst. Tevens zou 

er een hekwerk met een hoogte van één meter omheen komen. De Noordkil zou door een 
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grondwal van maximaal één meter hoogte worden afgeschermd, waarop groepsgewijs bomen 

zouden komen te staan. 

 

Om het plein snel een groen karakter te geven, zouden er grotere bomen worden geplant. 

Deze bomen zijn afkomstig van de Weteringsingel (5 moerascipressen) en van de Ketelweg 

(14 lindes). 

 

 

 

 
            Plattegrond ontwerp indeling Lancasterplein 
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In het overleg van 5 februari 2004 tussen de gemeente en de Stichting Lancaster Popeye werd 

het ontwerp van de inrichting van het Lancasterplein aan de stichting getoond. Deze ging met 

dit ontwerp akkoord, zij het, dat zij bezwaar had tegen het plaatsen van ‘wipkip’  in de directe 

omgeving van het monument. De stichting wilde juist een plek tot bezinning geven. In eerste 

instantie was met de gemeente afgesproken dat het speeltoestel pas na de onthulling zou 

worden geplaatst. Uiteindelijk is het er nooit van gekomen! 

Tijdens dit overleg toonde de stichting een globale schets van het monument. Naar aanleiding 

hiervan werden de volgende afspraken gemaakt: 

 

 de stichting zal aan de heer J. van Luijk, ontwerper van het oorlogsmonument op de 
begraafplaats, vragen of hij, kosteloos, het monument verder wil uitwerken; 

 ook zal de stichting in overleg treden met de gebr. De Koning met het verzoek de 

materialen en werkzaamheden voor haar rekening te nemen; 

 in verband met het ontbeken van financiële middelen bij de stichting zal de gemeente 
bezien welke financiële bijdrage zij kan inbrengen; 

 de gemeente belooft haar uiterste best te doen dat het monument op 21 juli 2004 wordt 
onthuld. 

 

Tijdens het overleg op 19 februari 2004 bleek dat de heer Van Luijk bereid was het ontwerp 

en de berekeningen kosteloos te verrichten. Ook bleek dat aannemersbedrijf De Koning de 

gevraagde materialen en werkzaamheden voor haar rekening zou nemen. 

Er werd afgesproken dat de heer Van Luijk de schets verder uit zou werken en met de daarbij 

behorende berekeningen. Tevens zou hem gevraagd worden een totale kostenbegroting te 

maken. De stichting zou de heer Van Luijk voor de volgende overleggen uitnodigen. 

 

Op 5 maart werden de volgende afspraken gemaakt: 

 

 De heer Van Luijk zal met behulp van de tekening van de locatie en nieuwe schets 
maken waarop de juiste plaats is aangegeven van het monument. 

 De vlaggenmasten zullen alleen op bijzondere dagen worden geplaatst. 

 De heer De Koning zal samen met de heer Van Luijk een begroting maken van de 
totale kosten. 

 

In de bijeenkomst van 18 maart 2004 gaf de heer Van der Giessen aan de hand van een door 

de heer Van Luijk vervaardigde tekening een toelichting, waarna het volgende werd 

opgemerkt: 

 

 de maximale hoogte van het monument bedraagt 180 cm; 

 de fundering vormt één geheel; 

 een gedeelte van het monument bestaat uit een betonvlak op maaiveldhoogte, waarin 
klinkers worden gelegd; 

 het monument bevat drie ‘bussen’ voor het plaatsen van vlaggenmasten; 

 het propellerblad wordt horizontaal en ‘peutervrij’ (d.w.z. niet los te peuteren) 
aangebracht; 

 het monument wordt 50 cm ‘uit de kant’ van de bestrating geplaatst; 

 de stichting is afgestapt van het idee om lichtspots te gebruiken. 
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Hierna werden nog enkele afspraken gemaakt over de constructie van de vlaggenmastbussen, 

kostenraming met een dekkingsvoorstel voor de fundering en de vervaardiging van het 

monument, toe te passen klinkers in de bestrating en de belettering van het monument.  

 

In het overleg van 29 maart 2004 vormden de kosten van het monument wel het hoofdpunt. 

De geraamde kosten zouden ongeveer € 14.000,-- bedragen. Vooralsnog waren de kosten 

slechts gedekt tot een bedrag van € 2.500,--. De komende dagen zouden de bestuursleden van 

de stichting een inspanning verrichten om meerdere sponsors te interesseren. Van de zijde van 

de gemeente werd opgemerkt dat vastgehouden werd aan de uiterste datum van 1 april 2004 

voor het indienen van de begroting. Bovendien werd aangegeven dat de gemeente in principe 

bereid was een bijdrage in de organisatiekosten te leveren. Intussen was bij de stichting een 

verzoek neergelegd om door middel van een formele aanvraag subsidie te formaliseren voor 

de oprichting en onthulling van het monument. 

 

 
        De eerste gift kwam van Van der Vorm Bouw BV en wel ter gelegenheid van de ingebruikname van  
          een nieuw kantoorpand aan de Veerweg 165. 

 

Op 31 maart 2004 mailde Peter van der Giesssen naar Hans van Rijsbergen (ver-

tegenwoordiger van de gemeente), dat het niet lukte de begroting 1 april 2004 rond te krijgen, 

omdat verschillende sponsors nog geen beslissing hadden genomen en verzocht om verder 

overleg.  

Op 1 april 2004 mailde Hans van Rijsbergen naar Peter van der Giessen. Er was namelijk 

afgesproken dat die twee zouden de contacten tussen de gemeente en de stichting zouden 

waarnemen. 

In zijn mail deelde hij mede, dat de burgemeester aangaf het gehele project nog steeds als 

kansrijk te zien - gezien de reeds geleverde inspanningen en potentiële sponsors – maar dat 

snel handelen geboden was. Hij was dan ook bereid tot nader overleg, dat echter niet eerder 
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dan 28 april 2004 zou kunnen worden. Om dit gesprek zinvol te laten verlopen werden de 

volgende vragen gesteld: 

 

1. Is het voor de stichting mogelijk om vóór 21 april 2004 uitsluitsel te hebben over 

bijdragen van potentiële sponsors? 

2. Is het voor de stichting mogelijk om vóór 21 april 2004 een sluitende begroting te 

presenteren voor de oprichting én de activiteiten rond de onthulling op 21 juli 2004? 

3. Wie zullen namens de stichting het overleg met de burgemeester op 28 april 2004 

bijwonen? 

 

Op 10 april 2004 kopte De Dortenaar: Lancastermonument komt in zicht. De achtergrond 

van dit naar buiten treden van de stichting was de gemeenschap op de hoogte te brengen van 

financiële achtergronden. Het interview werd afgenomen door Anja Broeken, een 

gewaardeerde medewerker van De Dordtenaar. Precies zestig jaar nadat in de Papendre4ctse 

Oostpolder een bommenwerper neerstortte, wil de Stichting Lancaster Popeye een 

herdenkingsmonument onthullen op slechts enkele meters van de plek waar het toestel zich in 

de grond boorde. Allen geldgebrek kan dit voornemen nog doorkruisen. 

 

        

            Op deze plaats moet met het Lancastermonument komen 

 

‘We zullen hun niet vergeten’. Secretaris Peter van der Giessen van de Stichting Lancaster 

Popeye, verantwoordelijk voor de oprichting van het herdenkingsmonument, twijfelt of deze 

tekst letterlijk op de plaquette moet komen te staan. “Het is de letterlijke vertaling van een zin 

uit een brief die de vader van Jan van Wijngaarden schreef aan de nabestaanden van de 

bemanning. Hun in plaats van hen. Taalkundig klopt het niet, maar het heeft wel een bepaalde 

symboliek. Dat weten we nu, maar binnen de kortste keren is iedereen dat natuurlijk weer 

vergeten. En dan lijkt het niet meer dan een taalfout. Moeilijk hoor…” Van der Giessen wil 

het nog even laten bezinken. Wellicht hebben de overige bestuursleden hier ook hun mening 

over. Het monument heeft sowieso al de nodige hersenbrekers bezorgd. Hun oorspronkelijke 
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schets die ze inleverden bij de gemeente kregen ze terug. “De schets op zich was goed, alleen 

moesten we een technische tekening inleveren. Een architectonisch ontwerp, met maatvoering 

en zo erbij. Papendrecht had niemand in huis die onze schets kon vertalen. Ik heb vervolgens 

contact opgenomen met de heer J. van Luijk, de architect van het oorlogsmonument op de 

begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg. Hij is vrijwel direct met enthousiasme aan het 

werk gegaan voor ons. Een bijzonder detail is de verwerking van een blad van één van de 

originele propellers. Het komt in het beton te liggen.” De tekeningen zijn klaar. Het 

Papendrechtse Soeters Bouwtechniek berekende gratis onder meer hoeveel heipalen er nodig 

zijn om het Lancastermonument te dragen. Zelfs de datum voor de onthulling is al geprikt: 

woensdag 21 juli 2004. Precies zestig jaar nadat de bommenwerper neerstortte. Alleen blijft 

nog een belangrijk detail open: wie betaalt de bouwkosten? “Het Lancastermonument gaat  

14.000 euro kosten. De helft van dat bedrag hebben we inmiddels bijeen, dankzij enkele 

Papendrechtse bedrijven. Maar als we voor het eind van de maand het restant niet op de bank 

hebben staan, gaat het hele monument misschien niet door.” Staat de gemeente dan niet garant 

voor de Stichting Lancaster Popeye? “Nee, dat niet. Maar we hebben van de gemeente wel de 

toezegging dat zij vijfduizend euro neertelt voor de organisatie van de officiële onthulling,” 

zegt Van der Giessen. “Je mag als burger natuurlijk ook niet verwachten dat de gemeente een 

monument even betaalt. Dat mag geen automatisme zijn. Anderzijds zou je kunnen stellen dat 

er een zekere morele plicht op haar rust. Niet jegens de stichting maar tegenover de 

nabestaanden van de bemanning en inwoners, die het destijds zagen gebeuren. Het is een 

heikel punt.” Mocht de stichting het geld niet bijeen krijgen, dan wordt de teleurstelling groot. 

Niet alleen voor de stichtingsleden, die zich al jaren inzetten voor het herdenkingsteken. Ook 

voor de nabestaanden in Australië, Canada en Groot-Brittannië, die al die tijd op de hoogte 

worden gehouden van  de ontwikkelingen. 

 

Op 21 april 2004 mailde Peter van der Giessen de voorlopige begroting naar Hans van 

Rijsbergen door. 

 

Bekostiging monument 

In het totaal was er op dat moment € 13.000,-- toegezegd. 

Gebroeders  De Koning BV heeft de kosten voor het monument (heien, beton en plaatsen) 

geraamd op  € 14.000,-- (inclusief BTW). 

De kosten voor het produceren van de plaquette en de tekst in roestvrij staal zullen € 3.000,-- 

(inclusief BTW) bedragen. 

Er was dus nog een tekort van zo’n € 4.000,--. 

 

Bekostiging onthulling 

Het programma rond de onthulling met de nabestaanden zou vier dagen omvatten. Totale 

kosten  ongeveer € 5.928,--, die wellicht hoger zouden komen te liggen, omdat alle kosten 

nog niet bekend waren. Voorlopig is er vanuit gegaan dat de nabestaanden de overnachting 

zelf  zouden betalen (€ 94,-- per nacht voor een eenpersoonskamer en € 114,-- voor een 

tweepersoonskamer, inclusief ontbijt). 

 

Op 28 april 2004 vond dan het extra geplande overleg tussen de gemeente en de stichting 

plaats. Enkele belangrijke punten uit dit overleg: 

 

 Burgemeester De Bruin gaf aan niet tevreden te zijn met het beeld dat in de pers 

geschetst is ten aan zien van de bijdrage van de gemeente Papendrecht (waarschijnlijk 

werd hier gedoeld op het artikel in De Dordtenaar van 10 april 2004). 
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Hij verzocht de stichting bij het weer naar buiten treden te vermelden dat de 

oprichting van het monument ondersteund wordt door de gemeente Papendrecht. 

 De e-mail van Peter van der Giessen van 21 april 2004 werd als een voorlopige 

begroting beschouwd op grond waarvan toen werd besloten het plan tot de 

oprichting van het monument door te zetten. De leden van het stichtingsbestuur 

stelden zich persoonlijk garant voor eventuele tekorten. 

 Na deze garantstelling zegde de burgemeester toe de brieven met de uitnodigingen 
aan de ambassadeurs op donderdag 29 april 2004 de deur uit te doen. 

 De burgemeester merkte op, dat de gemeentelijke bijdrage van € 5.000,-- gezien 
moest worden als een bijdrage in de organisatiekosten. 

 De stichting blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van het monument. De heer 

Van Luijk zou in dit kader de toepassing van een coating op de gebruikte materialen 

bezien, opdat graffiti betrekkelijk gemakkelijk te verwijdweren zouden zijn. 

 De burgemeester gaf aan dat de verantwoordelijkheid voor een vlekkeloze 
uitvoering van het programma van 21 juli 2004 bij de stichting ligt. 

 Het programma voorziet in een officieel gedeelte van 9.00 uur tot 15.00 uur. De 
burgemeester verwachtte uiterlijk 18 mei 2004 een nauwgezet en gedetailleerd 

draaiboek voor de onthulling, zodat aanvullende maatregelen genomen zouden 

kunnen worden. 

 Het draaiboek zou een vertrouwelijk karakter krijgen, zodat er geen ruchtbaarheid 

aan gegeven zou worden. 

 

Op 27 mei 2004 werd een laatste bijeenkomst gehouden voor wat betreft het vervaardigen van 

het monument. Staande de vergadering reikte de heer H. de Koning een planning van de 
vervaardiging van het monument uit. Op 4 juni 2004 zou het geprefabriceerde monument 

gereed zijn, terwijl de plaatsing zou voorzien zijn in de week van 7 – 11 juni 2004. Na deze 

week zou de gemeente kunnen zorgdragen voor de afwerking van het terrein. De heer Visser 

van de gemeente gaf aan dat de twee bloembakken, die op dat moment op de rotonde aan de 

Veerweg stonden, zouden op het Lancasterplein zouden worden geplaatst. Uit alle 

overlegvergaderingen blijkt dat de heer J. van Luijk zijn steentje op meer dan één front heeft 

bijgedragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor het bestuur van de Stichting 

Lancaster Popeye waren het drukke 

dagen.  Eerst moet het monument worden 

vervaardigd en tegelijkertijd moest aan de 

onthulling worden gewerkt. De agenda’s 

werden ter plaatse getrokken om de 

volgende afspraak te maken. 
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Definitieve begroting Lancaster monument en expositie 
 

 

Donaties 

 

Van der Vorm Bouw BV        €  2.500,00 

Samenwerkende  Industrieën Papendrecht      €  5.000,00 

Bouwpastoor Projectmanagement Papendrecht     €     500,00 

Mamach Beheer         €     500,00 

Rabobank Papendrecht-Alblasserdam      €  3.000,00 

Van Wijngaarden Elektrotechniek BV      €     250,00 

De heer T. van de Graaf        €     100,00 

A.A. de Haan Stichting        €  1.500,00 

Stichting Baanhoek         €     100,00 

De heer A. Kros         €         5,00 

Van Wijngaarden Beheer        €  1.418,00 

Rotary Club Papendrecht        €     500,00 

Stork Fokker AESP BV (RVS platen)        (in natura) 

Machinefabriek Versteeg BV (masthouders)       (in natura) 

           -------------- 

Totale inkomsten         € 15.373,00 

 

 

Kosten monument 

 

Gebroeders De Koning BV (heien, beton en plaatsen)    €  14.000,00 

Preidel Graveer- en Stempelbedrijf BV (graveren RVS platen)   €    1.418,-- 

Plaatsen RVS platen (lijn e.d.)       €         41,45 

Printkosten (bouwtekeningen e.d.)       €         75,00 

Vlaggen          €       261,57 

           --------------- 

Totaal           €  15.796,02 

 

 

Kosten inrichting museum 

 

Vitrinekasten, posterlijsten, motorhouder e.d.     €       900,00 

           --------------- 

Totaal           €       900,00 

 

 

Totale kosten          €  16.696,02 

 

 

Tekort op begroting         €    1.323,02 
    

(Bedragen zijn inclusief BTW) 
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7 augustus 2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het monument wordt opgebouwd.  

Regelmatig werden vorderingen ge-

fotografeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het monument is al aardig zichtbaar 

geworden.  Een kind speelt in het 

zand.  Is er geen mooier teken van 

vrede? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindelijk is het zover dat het 

monument gereed is. De drie 

vlaggen zijn reeds gehesen. Tijdens 

de huldiging zal ook nog de 

Papendrechtse vlag erbij gezet 

worden. 
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De Stichting Lancaster Popeye heeft na de onthulling een prachtige kleurenbrochure 

uitgedeeld waarvan we de tekst in zijn geheel weergeven. 

 

HET MONUMENT 

 

Vanuit verschillende luchtbases in Engeland stijgen in de nacht van 20 op 21 juli 1944 in 

toptaal 147 Lancaster bommenwerpers en 11 Mosquito jachtvliegtuigen op voor een aanval 

op Duitsland. Boven de Noordzee wordt een formatie gevormd met achterin de “Popeye”,  

met vijf Engelse  en twee Australische bemanningsleden. Boven vijandelijk gebied is veel 

afweergeschut en het aantal Duitse nachtjagers dat de tegenaanval inzet is enorm groot. 

 

Twintig Lancasters, waaronder de “Popeye’ ken niet terug. Op de terugweg wordt het 

vliegtuig door luchtafweer ter hoogte van Gorinchem in brand geschoten. Boven 

Alblasserdam keert het toestel en stort uiteindelijk neer naast de rijksweg ter hoogte van de 

Oostpolder. Het toestel explodeert, waarbij alle bemanningsleden om het leven komen. 

 

Op een speciaal gedeelte van de begraafplaats zijn de zeven omgekomen vliegers bijgezet, de 

Flying Officier Colin Clarey RAAF in het midden, ook hier een eenheid vormend met zijn 

bemanning. Op de plaats waar de Lancaster is neergekomen zijn zeven bomen geplant. 

Reeds langere tijd bestond de wens ook een blijvend teken te plaatsen. Een teken waaruit onze 

dank voor wat zij voor ons gedurende de oorlogsjaren hebben gedaan zou blijken en vooral de 

nabestaanden van de omgekomen vliegers het gevoel zou geven dat zij hun leven niet voor 

niets hebben gegeven. Zestig jaar na die tragische gebeurtenis van 21 juli 1944 is het dan 

eindelijk zo ver. 

 

De Papendrechtse architect ir. J. van Luijk werd gevraagd een ontwerp te maken. Als basis 

voor de vorm van het monument heeft de uitgevoerde vluchtroute, symbolisch weergegeven, 

als uitgangspunt gediend. De wens van de Stichting dat het geheel uitgevoerd moest worden 

in gewapend beton en dat redelijk lange teksten opgenomen moesten worden was tevens 

bepalend voor de vormgeving. Zo ontstond dus een vorm, die gestileerd de vluchtbeweging 

van de “Popeye” in de nacht van 21 juli 1944 weergeeft. 

 

Het vlak, bekleed met granietblokken stelt de startbaan voor aan het begin van de vlucht. De 

Engelse en Australische vlaggen aan het begin van de startbaan staan symbool voor de vijf 

Engelse en de twee Australische vliegers. Op de kruising met het loodrecht op de baan 

staande vlak is de Nederlandse vlag geplaatst. De vlag en de verwijzing van hoofdrichting 

duiden aan dat hier de ramp met de Lancaster is begonnen. Het gat in dit tweede vlak en de 

brokstukken die hierop zijn aangebracht geven dit duidelijk weer. De kleur van beide 

genoemde vlakken zijn om voor de hand liggende redenen donker gehouden. 

 

De Lancaster mag dan grotendeels in de grond zijn verdwenen, de bemanning allerminst. Zij 

stijgen op naar het eeuwige licht. Weergegeven door de uit de grond oprijzende lichtkleurige 

zuil. Zij blijven voorgoed leven in ons hart, zoals de gelijke kleuren van hun namen op de zuil 

en de tekst op de grondplaat aangeven: 

 

“Wij zullen hen steeds blijven herdenken” 

 

Na een ernstige ziekte overleed op 12 maart 2009  ir. Jan van Luijk. Op 12 februari 2009 

hadden wij nog een interview met hem. Moge hij in vrede rusten.  
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Onthulling monument  kroon op werk stichting 

 

Onder de rubriek “Ken Uw Dorp” deed mevrouw Margré van Wijngaarden verslag van de 

activiteiten rond de onthulling. Het is de moeite waard dit levende verslag in zijn geheel weer 

te geven. Later zullen wij op de details ingaan, die grotendeels in de Engelse taal zullen 

worden weergegeven. 

 

Nabestaanden Lancasterbemanning ontroerd door eerbetoon (deel 1) 

(Papendrechts Nieuwsblad van 29-7-2004) 

 

Dat op 21 juli 2004 het monument is onthuld, ter nagedachtenis aan de bemanning van de in 

de Oostpolder neergestorte Lancaster, kan u bijna niet ontgaan zijn. Voor de nabestaanden 

was door het bestuur van de Stichting Lancaster Popeye een heel programma samengesteld. 

De familieleden en vrienden, uit verschillende plaatsen in Engeland en Australië, kwamen 

niet allemaal tegelijk aan. Op zondag waren de eersten gearriveerd en op maandagavond werd 

er al een groep officieel verwelkomd door het bestuur van Popeye. Op dinsdagmorgen werd 

eerst een bezoek gebracht aan een bloemenzaak, waar vast bloemen konden worden 

uitgezocht, die ’s middags op de graven zouden worden gelegd. In Museum Dorpsbehoud 

werd het gezelschap hartelijk verwelkomd. Tijdens de welkomsttoespraak werd uitgelegd 

waarom er in Museum Dorpsbehoud van harte was meegewerkt aan het verzoek van het 

Popeyebestuur om een aantal onderdelen van het vliegtuig een plekje te geven in het museum 

“Omdat wij één van hun doelstellingen (het in herinnering houden van deze fatale vlucht) van 

harte ondersteunden en dat het maar een klein gebaar was, dat nooit in verhouding kon staan 

tot de prijs, die zij en hun familie hadden betaald voor onze vrijheid.” Toen kwamen de 

zakdoeken al voor de eerste keer voor de dag, er zouden nog vele keren volgen. Het bakkie 

koffie of thee (met daarin een plons koude melk) lieten zij zich goed smaken en de 

kennismaking met de “koek met boter” beviel goed. Sommige familieleden waren al eerder in 

dit museum geweest, maar voor allemaal was het de eerste keer, dat ze oog in oog stonden 

met de onderdelen van het vliegtuig, die met foto’s en documenten te zien waren in de 

voormalige paardenstal van het museum. Ze waren daar allen zeer van onder de indruk en 

namen en kregen uitgebreid de tijd om alles goed te bekijken. Aan het eind van het bezoek 

werd de Dorpsbehoudploeg uitgebreid bedankt voor de hartelijke ontvangst. 

 

Gastvrij 

In de kantine van Voetbal Vereniging Papendrecht werd het gezelschap gastvrij onthaald op 

een broodmaaltijd. Na het ophalen van de inmiddels naar eigen wensen samengestelde 

boeketten volgde de gang naar het kerkhof. Opnieuw toonden de gasten zich zeer ontroerd bij 

het zien van de heel goed onderhouden graven. De weduwe van Edward Line, die 60 jaar 

gelden in verwachting was van dochter Linda (die haar vader dus nooit heeft gezien) had 

wegens gezondheidsproblemen op het laatste moment de reis moeten afzeggen. De later 

hertrouwde weduwe was in 1995 al in Nederland, maar voor haar dochter zou het de eerste 

keer zijn, dat ze het graf van haar vader zou zien. Namens de weduwe werd eerst op alle 

graven een boeket gelegd. Aansluitend konden allen een bloemengroet aan hun dierbaren 

brengen. Later die middag volgde de ontvangst door burgemeester De Bruin in het 

gemeentehuis. Je kon een speld horen vallen bij de vertoning van de film over de berging van 

het wrak in 2002. Luchtmachtofficier Hans Spierings was aanwezig om vragen te 

beantwoorden. Namens alle aanwezigen bedankte Colin Clarey, kleinzoon van piloot Colin 

Clarey, de gemeente, de Stichting Popeye en de inwoners van Papendrecht voor de wijze, 
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waarop de herinnering aan zijn opa en diens kameraden in ere werd gehouden en voor de 

hartelijkheid, die de nabestaanden bij hun komst naar Papendrecht ten deel was gevallen.  

 ’s Avonds konden allen even bijkomen van alle indrukken in Theetuin “De Winde”in Groot-

Ammers. In de loop van de dag en later op de avond kwamen de verhalen los. 

 

Nabestaanden Lancasterbemanning ontroerd door eerbetoon (deel 2) 

(Papendrechts Nieuwsblad van 5-8-2004) 

 

Op woensdag 21 juli 2004 vertrokken nabestaanden, genodigden en belangstellenden al vroeg 

naar de Grote Kerk aan de Kerkbuurt, voor een vrij toegankelijke herdenkingsdienst, die 

geleid werd door de Engelse dominee Michael Stark van St. Mary’s Church te Rotterdam. De 

kerkgangers werden buiten verwelkomd door een doedelzakspeler. Voor sommigen was de 

Engelstalige dienst lastig te volgen, maar bij het zanggedeelte was gekozen voor psalmen en 

gezangen, die ook bekend zijn in het Nederlands, waardoor je als je “de wijs” kende, toch kon 

meezingen. Soliste Willemijn de Bruijn zong onder andere het “Largo” van Händel. Dominee 

Stark vertelde, dat vele mannen en vrouwen van de geallieerde strijdkrachten, waaronder de 

bemanning van de Popeye, hun leven hadden gegeven. Dat we nu niet moesten rouwen, maar 

dankbaar moesten zijn voor de offers die zij brachten en dat het onze plicht was, met die 

zwaar bevochten vrijheid op een goede manier om te gaan. Hij legde in zijn preek ook nog 

even een link tussen het vliegtuig en de bijbel. De bemanning had het vliegtuig Popeye 

genoemd, de tekenfilmheld, die oersterk wordt na het eten van spinazie. Onze spinazie zou de 

bijbel moeten zijn, aldus de dominee. De dienst werd besloten met het zingen van een op 

muziek gezet gedicht, waarin de rode draad van de dienst nog eens duidelijk naar voren kwam 

(heel vrij vertaald): Het maakt niet uit wat voor rampen of oorlogen ons treffen, we hoeven 

niet bang te zijn, want God is altijd bij ons. Een indrukwekkende, ontroerende en zeer 

gedenkwaardige kerkdienst. 

 

Onthulling 

Om half twaalf begon het programma rondom de onthulling van het monument op het 

Lancasterplein in de Oostpolder. Op dit plein, met erewachten van de Koninklijke 

Luchtmacht, de Bond van Wapenbroeders en Scoutinggroep van Brederode, voltrok zich een 

onvergetelijke ceremonie, die eigenlijk niet eens goed te beschrijven valt. In de toespraken 

van de burgemeester en de ambassadeurs van Groot-Brittannië en Australië werd o.a. de nacht 

van 21 juli 1944 omschreven, met bewondering en dankbaarheid gesproken over de Popeye-

bemanning, maar ook dank gebracht aan het bestuur van de Stichting Lancster Popeye, voor 

de inspanning om te komen tot een blijvende herinnering op de plek, waar 60 jaar eerder de 

bommenwerper zich de grond inboorde. Enkele familieleden onthulden het monument door 

het weghalen van een parachute. Dominee Michael Stark verzorgde de inwijding van het 

monument. Er was muziek van de doedelzakspeler, die al eerder bij de kerk was, en van het 

Trompetterkorps van de Koninklijke Marechaussee. Het leggen van de kransen en bloemen 

was vooral voor de nabestaanden ook een heel emotioneel moment. Bij het spelen van de 

volksliederen werden de vlaggen gehesen door leden van de Scoutinggroep. De twee minuten 

stilte waren al even indrukwekkend als de andere minuten, waarin er heel veel gebeurde. Aan 

het eind van de plechtigheid bracht een laag overvliegende Spitfire een groet vanuit de lucht. 

Vervolgens werden herinneringskaarten uitgedeeld aan de aanwezigen, overigens niet genoeg 

voor iedereen. Op de achterkant van de kaart staat de uitleg van het monument (zie hoofdstuk 

‘Monument ter gedachtenis’, waarin de gehele tekst van de herinneringskaart is opgenomen 

en die werd uitgegeven door de Stichting Lancaster Popeye).  

 

Wij zullen elkaar terugzien 
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(Papendrechts Nieuwsblad van 9-9-2004) 

De afgelopen weken hebben we u verteld over de gebeurtenissen rondom de onthulling van 

het monument voor de Lancasterbemanning. Sommige waren ook voor publiek toegankelijk, 

zoals de kerkdienst en de onthulling. De overige tijd werd in besloten kring doorgebracht. 

Daarbij kwamen vele verhalen en reacties los. Niet alles leent zich voor “de krant”, zomaar 

een paar voorbeelden. 

 

Op 20 juli 2004 werd de begraafplaats bezocht, waarbij alle aanwezigen hun zelf uitgekozen 

bloemen konden neerleggen. Ethel en Geoff Panter (vriend van Charles Alfred Barlow), 

hadden ook bloemen meegenomen om op het graf van de ouders van Jan van Wijngaarden te 

leggen, een ontroerend gebaar. ’s Avonds vertelde Harry, de man van Margaret Oliver, dat 

zijn vrouw nooit tijd had gehad om het verlies van haar broer Arthur Walter Middleton te 

verwerken. De hele familie, ook Margaret, zat tijdens de oorlog in het leger, overal heen. 

Harry was krijgsgevangene geweest. Judith Simpson-Clarey (dochter van Colin Mervey 

Clarey) vertelde, dat haar vader niet eerder uit Australië naar de basis in Engeland wilde 

vertrekken dan, nadat zijn kind, Judith’s broer Peter was geboren. Judith was toen drie jaar, 

zij had haar vader nooit meer teruggezien. Janet Fletcher (haar vader Albert was een broer van 

Samuël  Edward Kirkland) had bij haar eerste bezoek, een paar jaar geleden, de wens 

ingewilligd van haar inmiddels overleden broer, dat ze ooit het graf van Uncle Sam zou 

bezoeken. Zij bracht een kleedje mee met de betekenis van de klaprozen, dat inmiddels een 

plekje heeft gevonden in Museum Dorpsbehoud, evenals de oorkonde met daarop beschreven 

de dank van de nabestaanden, die zij namens allen aan het bestuur van Popeye aanbood. 

Jonathan Luton (broer van Herbert Charels Luton) was alleen op de dag van de onthulling 

aanwezig. Tranen kwamen in zijn ogen toen hij vertelde hoe de plechtigheid van de 

onthulling hem had ontroerd. Hij beloofde volgend jaar rond 4 mei terug te komen om ook 

onze Dodenherdenking bij te kunnen wonen, als zijn gezondheid dat toelaat. 

 

Op 22 juli 2004 werd er thuis bij Peter en Margit van der Giessen gegeten en bij die 

gelegenheid vertelde David Oliver, dat ze in Papendrecht niet alleen een indrukwekkende 

onthulling hadden meegemaakt, maar dat ze er vrienden hadden gevonden. Een dag later werd 

er bij ondergetekende gegeten, kennis gemaakt met het traditionele drankje Oranjebitter en, 

omdat het voor enkelen de laatste avond in Nederland was, gezamenlijk Vera Lynn’s “We 

will meet again” (Wij zullen elkaar terugzien) gezongen. Van Heather Clarey ontvingen 

zowel de Stichting Popeye als Stichting Dorpsbehoud een gift, omdat zoals ze schreef: Jullie 

door de jaren heen zoveel voor ons hebben gedaan. Alle nabestaanden zijn met veel 

onvergetelijke indrukken weer vertrokken naar huis. De crash van de Lancaster was een 

tragedie, maar het heeft ook iets moois opgeleverd.: Een band voor het leven tussen 

Papendrechters en de nabestaanden van de bemanning, die in ons dorp z’n laatste rustplaats 

vond.  

 

Tenslotte 

Het bestuur van de Stichting Lancaster Popeye had onder andere als doel een blijvende 

herinnering op de plaats van de ramp te realiseren. Jan van Wijngaarden en Peter van der 

Giessen hadden nog een drijfveer. Het werk voortzetten van de overleden ouders van Jan en 

de vader van Peter. Jan’s vader en moeder, Jan en Anna van Wijngaarden-Finson zijn vanaf 

het begin betrokken geweest bij de contacten met nabestaanden. Peters vader Jan van der 

Giessen was er in 1981 bij, toen na een periode, waarin er praktisch geen contacten waren, 

weer nabestaanden naar Papendrecht kwamen. Na de onthulling, een plechtigheid, die met 

zoveel zorg, aandacht en liefde is voorbereid en aan het eind van die gedenkwaardige week 

durf ik wel te zeggen: Zij zouden trots op jullie zijn geweest . 
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Gedurende de hele week dat er nabestaanden in Papendrecht waren, werden ‘s morgens de Australische, de    

Engelse en de Nederlandse vlaggen gehesen. Een paar keer werden de vlaggen ’s avonds gestreken door de  

familie, uiteraard in aanwezigheid van Jan van Wijngaarden en Peter van der Giessen. Inmiddels zijn de bloemen 

weer weg.  De kransen met “poppies” (klaprozen zijn verhuisd naar Museum Dorpsbehoud waar ze met andere 

Lancastervoorwerpen en documenten nog steeds te zien zijn. 
 

Organisatie onthulling 

Aan de organisatie van de onthulling van het monument was heel wat voorafgegaan. Pas toen 

de Stichting Lancaster Popeye in het overleg met de gemeente van 28 april 2004 toezegde 

garant te zullen staan voor eventuele tekorten, kon groen licht gegeven worden door de 

gemeente voor de oprichting van het monument en de onthulling daarvan. De 

verantwoordelijkheid voor een vlekkeloze uitvoering van het programma op 21 juli 2004 lag 

geheel bij de stichting. Er moest een gedetailleerd draaiboek worden in elkaar worden gezet. 

Het officiële gedeelte zou van 9.00 tot 14.30 uur duren. Er diende ruimte te worden gemaakt 

voor aanvullende veiligheidseisen van de beide ambassades en de politie. In het draaiboek 

moest van minuut tot minuut worden aangegeven welke routes zouden worden gereden. 

Welke busmaatschappij ingezet zou worden. Verder wie er verantwoordelijk zouden zijn voor 

verplaatsingen, vluchtroutes, voorzienbare knelpunten onderweg en ter plekke, het regelen 

van afzettingen, organisatie van geluid en vlagvertoon, stoelen etc. 

Het draaiboek kreeg een vertrouwelijk karakter. Contactpersonen ten aanzien van het 

draaiboek waren: de heer Van der Giessen namens de stichting en de heer Van Rijsbergen 

namens de gemeente. 

 

Er was nog meer te regelen. De nabestaanden moesten worden uitgenodigd en ondergebracht. 

De bedoeling was dat er van maandag 19 juli tot en met 22 juli een doorlopend programma 

zou worden aangeboden en dat moest ook allemaal georganiseerd worden. Als logeeradres 

werd Hotel Mercure gekozen. Daarnaast moesten afspraken worden gemaakt over de 

herdenkingsdienst. Verder moesten de Luchtmachtkapel, de Bond van Wapenbroeders, 
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ooggetuigen van de crash, sponsors, de Stichting Dorpsbehoud en het Oranje Comité etc. 

worden uitgenodigd.  
 

 

Overzicht aankomst en vertrek nabestaanden Lancasterbemanning 

Om en indruk te krijgen van de aankomst- en vertrekbewegingen geven we onderstaand 

overzicht weer. We hebben dan tegelijk de nabestaanden op een rijtje. 

 

Zondag 18 juli 

Aankomst: Janet Fletcher, Ethel en Geoffrey Panter op Zestienhoven om 19.25 uur. 

Worden door Peter afgehaald. 

 

Maandag 19 juli 

Aankomst: Margaret en Harry Oliver en Margaret en Ian Fishburn op Schiphol om 13.00 

uur. Komen met de trein en taxi. 

 

Judith, Douglas, Peter en Tony Sipmson op Zestienhoven om 15.20 uur 

(KL1334). Worden door Peter afgehaald. 

 

Valerie en David Oliver om ongeveer 16.00 uur. Komen zelf met de auto. 

 

Dinsdag 20 juli 

Aankomst: Colin Clarey om ongeveer 10.00 uur. Komt zelf met een auto. 

 

Heather Clarey op Schiphol om 13.40 uur (LH4676H). Komt met de trein en 

taxi. 

 

Woensdag 21 juli 

Aankomst: Jonathan Luton en drie vrienden om 9.30 uur. Komen zelf met een auto. 

 

Vertrek: Jonathan Luton en drie vrienden om ongeveer 15.00 uur. Gaan zelf met en 

auto. 

 

Judith, Douglas, Peter en Tony Sipmson via Zestienhoven om 15.55 uur 

(KL1337). Worden weggebracht door Peter. 

 

Donderdag 22 juli 

Vertrek: Colin Clarey om ongeveer 10.00 uur. Gaat zelf met een auto. 

 

Margaret en Harry Oliver en Margaret en Ian Fishburn via Scxhiphol om 11.00 

uur. Gaan met de taxi en trein. 

 

Vrijdag 23 juli 

Vertrek: Valerie en David Oliver om ongeveer 10.00 uur. Gaan zelf met een auto. 

 

Zaterdag 24 juli 

Vertrek: Heather Clarey via Schiphol om 10.00 uur. Wegbrengen door Peter of ze gaat 

vrijdag naar een hotel op Schiphol. 

 

Zondag 25 juli 
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Vertrek: Janet Fletchter, Ethel en Geoffrey Panter via Zestienhoven om 15.55 uur. 

Wegbrengen door Peter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op maandag 19 juli was tussen 15.00 – 

18.00 uur de officiële ontvangst in 

Hotel Mercure gepland. Volgens de 

aankomststaat zijn er zes gasten nog 

niet aanwezig, maar de gezelligheid zit 

er al gauw in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens werd een diner gebruikt in 

bistro “Le Canard”. Natuurlijk was het 

daarna buiten natafelen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende dag  20 juli ging de groep 

eerst op stap om bij Rons’s  Bloemen 

shop bloemen uit te zoeken voor het 

bezoek aan de begraafplaats, dat ’s mid-

dags plaats zou vinden. 



 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het bestellen van de bloemen bij 

Ron’s Bloemenshop volgde een 

bezoek aan Museum Dorpsbehoud 

waar het vooral ging om de 

permanente tentoonstelling van de 

Lancastergeschiedenis.. Eerst was er 

natuurlijk koffie of thee met koek. 

(Foto: Stichting Dorpsbehoud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas toen de nabestaanden oog in oog 

kwamen met de resten van de 

Lancaster viel er stilte.  

(Foto: Stichting Dorpsbehoud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geoffrey Panter wordt geïnterviewd 

door Anja Broeken van het dagblad 

De Dordternaar. 

(Foto: Stichting Dorpsbehoud) 
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Het interview met Geoffrey Panter  

 

Geoffrey Panter (76) woont in Desborough, een dorp met achtduizend inwoners, gelegen ten 

noorden van Northampton. Het is zijn thuis, al zo lang hij leeft. En voor een heel even, 

minder dan een jaar, was het ook het thuis van flight sergeant Charles Alffred Barlow. De 

Australiër bracht zijn spaarzame vrije tijd door in het ouderlijk huis van Panter. “We raakten 

bevriend en mijn moeder had gelijk zoiets van ‘zijn familie zit ver weg in Australië, laten wij 

dan zo lang zijn familie zijn’.”  

 

“Ik werkte in die tijd in een garage in het dorp. Met mijn zestien jaren was ik te jong om in 

dienst te gaan. Maar desondanks speelde het leger een belangrijke rol in mijn leven. De Royal 

Air Force had bij Desborough een trainingskamp, Operational Training Unit nummer 84. Hier 

warden de toekomstige bemanningen van de Britse bommenwerpers opgeleid. Op die basis 

trad ik regelmatig op met mijn dansorkestje. Tijdens een optreden heb ik Barlow voor het 

eerst ontmoet.” 

 

“We raakten bevriend, het klikte gewoon tussen ons. Ook al was hij drie jaar ouder dan ik, die 

paar jaar stonden niet in de weg. Hij ging eens mee naar mijn huis en toen bood mijn moeder 

hem onderdak aan. Ons huis werd zijn thuis. Wat we deden als hij niet hoefde te vliegen? We 

praten wat, gingen eens naar de kroeg, gewoon de dingen die je op die leeftijd doet. Over zijn 

vluchten met de Lancaster praatte hij nauwelijks. Dat was een andere wereld waar ik buiten 

stond. Ik heb de anderen ook nooit ontmoet. Ik weet alleen dat zij onderling veel aan elkaar 

hadden, dat werd me wel duidelijk.” 

 

“Er waren periodes dat hij bijna dagelijks de lucht inging, hij vertrok, kwam weer thuis, 

vertrok en toen kreeg mijn moeder op een dag een telegram. Het eerste bericht meldde dat hij 

as vermist, maar vrij snel daarna kwam het nieuws dat hij was omgekomen. Ik vergeet dat 

nooit meer.” Zijn moeder onderhoudt contacten met het Klaprooscomité in Papendrecht.  

“Hele briefwisselingen zijn er geweest, maar daar kwam ik pas achter toen ze was overleden. 

Dat had ze me niet verteld, terwijl we thuis het nog regelmatig over Barlow hadden. Hij bleef 

in mijn herinnering, daarom wilde ik ook graag naar zijn graf in Papendrecht. Bij het bezoek 

aan de begraafplaats ontmoette ik de toenmalige beheerder Dirk Werkman, die onmiddellijk 

met ons op zoek ging nar mevrouw Van Wijngaarden, de moeder van Jan. We konden haar 

niet vinden, maar onze zoektocht bleef niet onopgemerkt. Jan vond ons en zo ontstond het 

contact met de Stichting Lancaster Popeye.” 

 

Panter hielp de stichting in hun zoektocht naar nabestaanden. “Dat was lang niet altijd 

eenvoudig. De Royal Air Force wilde niet echt meewerken. De angst voor het openrijten van 

oude wonden speelde daarbij een belangrijke rol. Terwijl het onderlinge contact juist zo 

waardevol is. Vrijwel elke ontmoeting levert een ontbrekend stukje op van de enorme puzzel 

van gebeurtenissen en emoties. Soms brengt dat verdriet met zich mee, andere keren doet het 

me goed.” 

(De Dordtenaar van 22-6-2004) 

 

Na geruime tijd in het museum te hebben doorgebracht: alles goed bekeken te hebben en 

natuurlijk van gedachten te hebben gewisseld, vertrok het gezelschap naar de kantine van de 

voetbalvereniging Papendrecht waar zij gastvrij werden onthaald voor een gezamenlijke 

lunch. Van dit onderdeel zijn geen foto’s bekend. Na de lunch werden de bloemen opgehaald. 
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Om 14.00 uur volgde een bezoek aan 

de begraafplaats waar de nabestaanden 

hun bloemen bij hun dierbaren konden 

neerleggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele nabestaanden waaronder het 

echtpaar Panter (rechts). 

(Foto: Stichting Dorpsbehoud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ooggetuige Arend Versteeg in gesprek 

met enkele nabestaanden. 

(Foto: Stichting Dorpsbehoud) 
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Bij de bloemlegging was ook pastor 

Michael Stark uit Rotterdam alsmede 

Jan van Luijk (architect en verbindings-

man) aanwezig. Na dit bezoek werd 

vervolgens aangegaan bij Willaerts om 

even bij te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 16.00 uur werd het gezelschap op 

het Gemeentehuis door de 

burgemeester ontvangen. Er werd een 

film over de berging van de Lancaster 

vertoond, terwijl Kapitein Hans 

Spierings aanwe-zig was om vragen te 

beantwoorden. 

(Foto: Stichting Dorpsbehoud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitein Spierings en Pastor Stark in 

gesprek met nabestaanden. 

(Foto: Stichting Dorpsbehoud) 
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De bijeenkomst in het Gemeentehuis 

werd afgesloten met koffie en cake. 

(Foto: Stichting Dorpsbehoud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het ging hierbij ontspannen toe. Je 

hoefde niet perse te blijven zitten. 

(Foto: Stichting Dorpsbehoud) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er waren ook enkele nabestaanden, die 

de rust zochten met op de achtergrond 

de propeller. 

(Foto: Stichting Dorpsbehoud) 
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De dag werd afgesloten met een 

gezamenlijk eten in de eendenkooi van 

Flip de Koning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buiten was er veel moois te zien en dat 

zo maar in de polder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Met z’n allen op de foto, de nabestaan-

den  met het bestuur van de Stichting 

Lancaster Popeye en hun hulpen. 
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Woensdag 21 juli de grote dag, waarop 

het monument werd onthuld. 

De gasten werden via een erehaag 

ontvangen. 

 

 

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ontvangst was in Hotel Mercure. 

Burgemeester De Bruin overhandigt 

een aandenken aan één van de 

nabestaanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter van der Giessen houdt namens 

de Stichting Lancaster Popeye een 

korte toespraak. 
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De aankomst van de nabestaanden bij de 

Grote Kerk. Het was even een drukte van 

belang. De gasten werden welkom geheten 

met muziek van een doedelzakblazer. 

 

 

 

   

        Liturgie voor de herdenkingsdienst in de Grote Kerk in Papendrecht 
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De kerk vulde zich langzamerhand met 

genodigden en belangstellenden. 
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Samenzang in de Engesle taal, maar op 

een bekende melodie. 

(Foto: Stichting Dorpsbehoud) 
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SERMON PREACHED AT THE MEMORIAL THANKSGIVING SERVICE TO THE RAF AND RAAF 

CREW OF LANCASTER “POPEYE” AT THE HERVORMED CHURCH AT PAPENDRECHT 

Conducted bij Reverend Father Michael Stark on 21
st
 July 2004 

 

 

“They that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up on wings like Eagles”  

 Isia 40, Verse 31 

 

 

It is a great privilege to be asked to conduct this memorial Thanksgiving Service and to dedicate the 

new memorial to the supreme self-sacrifice of seven brave young men in World War II. May I say a 

heartfelt THANK YOU! to all responsible for the loving care of their burial, and of the graves down 

the years partly by the children - which touches our hearts, especially the part played by the children, 

and for your concern for their families – whom we are glad to have here with us today, also for the 

museum and the new memorial especially. 

 

We do not have time to list you all, personally, in detail, here but I must mention: 

 

The Burgomaster, the Council and people of Papendrecht, 

The Lancaster “Popeye” Foundation, Jan van Luijk, the Memorial Architect, 

The pastor and people of this Church - our gracious hosts today -  

Their Excellencies, the Australian and British Ambassadors, 

The Royal Air Forces of Holland, Australia and the United Kingdom. 

 

This is a milestone in our history marking the final recovery of the aircraft itself. 

 

I do not think this is all happening by coincidence or by any our human wishes. It is another way and 

example of how God brings good out of evil and by our presence at worship we show it is He who is 

closing this Chapter in our history. As part of this I quote my credentials; here I am serving in Holland 

and so available; I was very briefly acting RAF Chaplain on Ascension Island just after the Falklands 

conflict. For 20 years I have been an Honorary Chaplain to the Air Training Corps - the youth wing of 

the RAF. I am always happy on a RAF Airbase such as our Wing Headquarters at RAF Wittering in 

Cambridgeshire, so I claim a brotherhood with the crew of the “Popeye”. 

 

I understand that on the raid when they crashed 147 bombers flew, and 20 did not return: “Popeye” 

being one of these, sadly. War is indeed hell. One hundred thousand aircrew died, five thousand 

aircraft crashed in Holland alone; they say in 24 hours of war only one hour of terror and conflict 

ensued, but for aircrew it was much worse - four hours or more of peril at a time. 

 

Near my childhood home in East Yorkshire there was a unique airfield with one runway a quarter to a 

half a mile wide and 2-3 miles long, with a bitumen and rubber surface and high-pressure oil pipes 

along its sides. The pipes have a host of tiny holes. In darkness and fog, the oil was pumped along and 

the spray set alight. Heavily damaged aircraft unable to get home could hope to land and survive here. 

Seeing many of them in the cold light of day it seemed a miracle they had survived -  but many did 

not, including “Popeye’.  

 

Our young men suffered much, fought hard, and played hard. They alone perhaps - could be allowed 

to say  “Eat, drink and be merry – for tomorrow we die!” without disapproval. But, there was much 

more to it all. 

 

I know of a lone figure kneeling prayer on a Lincolnshire base on “take  off” and there again at their 

return on every raid. In the kit of a posthumous VC in the Battle of Britain lies a gospel of Saint Mark 

- a booklet issued to all personnel and to all air cadets still (recently replaced now by a full new 

Testament). I quote the poem of John Gillespie Magee Jnr, one of the USA volunteer Battle of Britain 

fighter pilots: 
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Oh I have slipped the surly bands of Earth 

and danced the skies on laughter silvered wings. 

Sunward I’ve climbed and joined the tumbling mirth of sun split clouds, 

and done a hundred things you have not dreamed of -  

wheeled and soared and swung high in the sunlit silence - hovering there. 

I have chased the shouting wind along 

and flung my eager craft though footless halls of air, 

up, up the long delirious burning blue. 

I’ve topped the windswept heights with easy grace, 

where never lark or even eagle flew! 

And while with silent, lifting mind -  

I’ve trod the high-untrespassed sanctity of space, 

- put out my hand – and touched the face of God. 

 

The Scriptures say: 

 

“They that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount upon wings like Eagles” 

Isia 40, Verse 31 

Their spiritual strength and inspiration can be ours too! 

 

“I am the Resurrection and the life, says the Lord, he that believes in me, though however dead, yet 

shall he live, and he that lives and believes in me shall never die. “John 11 : 25 

 

 ARE NOT THOSE THE MOST WONDERFUL AND POWERFUL STATEMENTS ever made by 

Human tongue? No wonder faith and hope will always win in the end. For as St. Paul says. “all things 

are possible to them that love God”.  

 

The battle goes on, the battle between Good and Evil, between a spiritual and “soul less” existence. It 

is a battle for the heart and soul of each of us, our communities, our nations, and our civilisations.  By 

what we are, what we say, what we do with our world and our lives, we either make their sacrifice 

worthwhile, or we fail, and betray them. Benjamin Franklin of America said, “The price of liberty is 

eternal vigilance”. 

 

The character Popeye and his girlfriend ‘Olive Oil’ have given pleasure and entertainment to millions. 

He was a little ugly weak fellow subject to all kinds of threats but he was big of heart and courage. He 

swallowed his spinach and turned into a lion, saving Olive from all kinds of desperate and impossible 

dangers. We may be quite ordinary folk but given the right spinach, you and I can do great things too! 

My ‘spinach’ is the Word of God and the sacraments what is yours?  My ‘spinach’ gives me Faith that 

moves mountains; Hope that springs eternal, and Love that conquers all things. 

 

The motto of my air cadets is “Venture, Adventure!” and they promise to do their duty to God, the 

Queen, their country and their flag. In Baptism we promise “to fight valiantly against sin, the world 

and the devil and to remain the Christ’s faithful soldier and servant to life’s end.” My daily flight plan 

is “to love God with all my heart and soul and mind, and strength and my neighbour as myself”. 

Whatever your “spinach” is take lots of it all the time and do your best, as Popeye’s crew did, for only 

your VERY BEST IS GOOD ENOUGH! Amen. 

 

I am grateful tot the Hervormde Kerk Raad, Mr. Ph. De Koning, and their Warden, Mr. Arie van 

Nugteren, the Organist, Adriaan van Wijk and the Soloist, Willemijn de Bruijn. 
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Reverend Michael Stark of St. Mary’s 

Church, Rotterdam. De gehele dienst ging 

in het Engels. 

(Foto: Stichting Dorpsbehoud) 
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Nogmaals samenzang. 

(Foto: Stichting Dorpsbehoud) 
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Toen de kerkdienst was afgelopen stond 

de doedelzakspeler weer klaar om de 

nabestaanden met muziek uitgeleide te 

doen. 

(Foto: Stichting Dorpsbehoud) 
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Het vervoer ging deze dag per luxe 

touringcar en waarbij steeds een 

doedelzakspeler paraat stond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het monument is nog niet onthuld en 

nog bedekt met een parachute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Koninklijke Luchtmacht is verte-

genwoordigd. 
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(Foto: Stichting Dorpsbehoud) 

 

Burgemeester C.J.M. de Bruin hield om ongeveer 11.30 uur een welkomsttoespraak bij het 

monument. Hieronder volgt zijn toespraak in het Engels. 

 
Ladies and Gentlemen, 

 

A warm welcome to this very special place, at this special moment, on this very special day for 

Papendrecht and all of us. 

 

In the early hours of July the twenty-first 1944, a Lancaster bomber crashed on Papendrecht territory, 

having carried out a bombing raid over the German town of Homburg. Unfortunately, the crew, 

comprised of two Australians and five Englishmen did not survive this crash. A day later, their mortal 

remains were buried in the Papendrecht Public Cemetary. 

It is exactly 60 years today, that the Lancaster bomber, nicknamed Popeye, crashed on this site. The 

crew of this aircraft did not survive and gave their lives in the fierce battle for freedom and prosperity 

that we here in Papendrecht daily enjoy. We owe them and many others a debt of thanks and deep 

respect. 

 

Throughout the Netherlands, appreciation and gratitude for the allied effort during World War Two 

are expressed on National Remenbrance Day, every year, on May the fourth. Every year, we do 

likewise in Papendrecht. However, today, we are doing something extra, in the form of a monument 

that will be unveiled shortly. 

 

The monument to be unveiled is in remembrance of the 7 men and their contribution during this war. 

Men, who would never see the results of their efforts. I have seen photos of the aircraft and the screw. 
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Then one realises immediately, the human element….the people behind these war machines, their 

happy moments, their daily cares and their emotions. 

 

Emotions, they must have experienced when they bade farewell to their loved-ones, a few of whom 

are in our midst today. It is the Lancaster Popeye Foundation that has maintained contact with 

surviving relatives all these years. 

 

Reflecting on the battle for freedom, thinking of all those who gave their lives, and especially 

remembering the crew of this Lancaster, I am very glad that so many surviving relatives are able to be 

present at the unveiling of this monument when the crew of the Lancaster Popeye will be honoured 

today. 

 

Moreover, I am pleased that many others have come here today to pay their respects. Among them, the 

ambassadors of Australia and Great Britain, whose presence serves to emphasise how important the 

battle for freedom in the period 1939 to 1945 was. 

 

As mayor, I am glad too, that so many people, committed in one way or another, have been involved 

in the realisation of this monument. 

I am also proud and happy, that we, in this new residential development, on this spot, where the 

aircraft crashed, can witness a piece of history in perpetuation. 

In this way, we pass on this history to young people, children and future generations who come here, 

live and grow up here. 

 

Ladies and Gentlemen, 

Today is a day of mixed feelings. On one hand, the knowledge that young Briotish and Australian men 

lost their lives. On the other hand, that do many surviving relatives and others, including ambassadors 

and people of Papendrecht are here to commemorate the events of 60 years ago. 

It is the latter that inspires in me a feeling of hope for the future. 

I hope we share that feeling all together. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens volgde de speech van de ambassadeur van het Vereningd Koninkrijk, Zijne excellentie Sir C.R. 

Budd KCMG. Helaas  heeft hij geen tekst achtergelaten. (Foto: Stichting Dorpsbehoud) 
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Als derde spreker volgde de ambassadeur van Australië, Zijne excellentie Mr. Stephen C. 

Brady.  

Van hem is gelukkig een tekst achtergebleven, uiteraard in het Engels. 

Foto: Stichting Dorpsbehoud 
 
Mr Mayor, Sir Colin, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen 

 

World War II was the most titanic conflict in history. Nearly 65 years ago on 1 September 1939, 

Germany invaded Poland without warning and by the evening of 3 September, Britain and France 

were at war with Germany. Within a week Australia, New Zealand, Canada and South Africa had 

joined the war. The worlds had been plunged into its second world war in 25 years. Six long and 

bloody years of total war ensued, fought on land, sea and in the air and finally to be settled with 

nuclear weapons. It had involved every major world power and at its end left more than 60 million 

dead and most of Europe, and large parts of Asia, in ruins. 

 

We are gathered here today to remember and to honour two  Australians and 5 British airman shot 

down in their Lancaster at this very spot 60 years ago. For our tomorrow they gave their today. For the 

thousands of Australians who took part in the battle in the skies over Europe - one of Australia’s 

greatest and deadliest commitments to battle – and for Flying Officer Colin Clarey and Flight Sergeant 

Charles Barlow who lie in Papendrecht, we pause to give thanks for their bravery. 

 

Australians in their thousands had volunteered to train as aircrew to fight in Europe. They enlisted 

having heard their fathers and uncles telling them to keep out of the trenches. Airman, the old diggers 

said, had hot meals, warm beds, less mud, no bayonets, and - if they survived - rank and a skill to take 

into civilian life. The aspiring airman of 1939 had grown up on First World War stories of the daring 

flights above the western front. 

 

But of course the reality of war was much different. Flying in unpressurised aircraft on eight-hour 

operations, constantly on guard against enemy action, collision and mechanical failure, placed high 

demands on endurance and skills. Aircrew suffered from the accumulated experiences of danger and 
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fortuitous escapes and knowledge of a truly dreadful equation - he more operations, the greater the 

chance of death. 

 

Overall, the  9.000 members of the Royal Australian Air Force who served in the Bomber Command 

made a shockingly disproportionate contribution to Australian losses. They represented fewer than two 

per cent of Australian enlistments in all services but accounted fort nearly 20 per cent of all Australian 

combat deaths during the war. Indeed, they suffered our highest battle losses in de the Second World 

War. I recently read on internet a diary entry by a veteran. “We flew until we died or survived” he 

wrote. 

 

The odds the Australians faced were unreasonable. Whilst a three per cent chance of dying on any raid 

might not seem insurmountable, each airman had to do this thirty times, and each of those men could 

do the simple calculation that 30 times three per cent was 90 per cent. A 90 per cent chance of being 

among the missing was near enough to a certainty. Crews asked to fly a tour faced the probability of 

death and all would have known this. No Australian Army battalion had anything like those battle 

losses yet the fighting force of a battalion is five times that of a bomber squadron. 

 

On the night of 21 July 1944, Lancaster ND913 of the 15
th

 Squadron of the Royal Air force was a 

participant in a fleet of 971 bombers that were sent to several German targets by Bomber Command. 

Of those bombers, 38 did not return. 24 were shot down over the Netherlands by German anti-aircraft 

fire or by night attack fighters. For the airman, it was a hard regime of 6 weeks on, 6 days off. Flying 

in the massive Lancasters was noisy, dark, dangerous and so cold that if bare skin touched metal it 

could stick. But reading the accounts of those lucky enough to survive and make it home intact, you 

sense the great camaraderie of the airman. 

 

In preparing to attend this morning’s moving ceremony, I thought back to my first visit to the 

Australian War Memorial in Canberra as a boy of six. The centrepiece of that War Memoral is a fully 

preserved Lancaster and today that memory is given new meaning to me as I stand here and reflect on 

the lives of Flying Officer Colin Clarey and Flight Sergeant Charles Barlow, and all the other 

Australian airmen who fought and died for the cause of democracy and freedom, for the rule of law 

and the integrity of the civil institutions we now enjoy. 

 

As Australian Ambassador I am honoured to represent my country along side those relatives 

who have been able to travel from Australia. I particularly thank the Mayor, the Popeye 

Committee and the people of Papendrecht for the dignity in which they have commemorated a 

sad event and given it the meaning and immortality it deserves. 

 

Finally, I should mention that not only did the Australian airman take part in war bombings 

over Germany, but when that campaign finished, food drops were carried out to feed the 

starving people of the Netherlands in the winter of 1944-45, a winter, I am told, that became 

known as the “hunger winter”.  Many Dutch risked death through starvation. Australians 

proudly flew in many of the 242 Lancasters that dropped over 535 tons of food to that part of 

the Dutch population facing another under Nazi occupation. 

 

Our links with the Netherlands in war, in liberation and in peace are strong, and they are 

strengthened by this touching memorial that we unveil today. I sincerely thank you for the 

honour you have done Australia. 
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Na de drie toespraken kwam pastor M. Stark uit Rotterdam aan het woord, uiteraard in het 

Engels. 

 (Foto: Stichting Dorpsbehoud) 
 

 

Voor de inwijding van het monument was ook een liturgie samengesteld. 

 

1. Introduction (de pastor sprak enkele welkomstwoorden) 

 

2. Scripture Reading (vervolgens las hij enkele verzen uit de Schrift) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na deze opening volgde de onthulling 

van het monument door nabestaanden 

met behulp van burgemeester en 

scouting. De onthulling van het 

monument bestond uit het wegtrekken 

van een parachute. 

 

3. Dedication, The Priest and Ambassadors (inwijding monument door pastor en 

ambassadeurs) 
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 ACT OF DEDICATION 

 

 Reading of the inscription in Dutch and English by both Ambassadors 
 

(Her Majesty’s Ambassador, Sir Colin Budd, United Kingdom) 

 

In de nacht van 20 21 juli 1944 stortte op deze plek de engelse Lancaster MkIII 

Bommenwerper ND 913 A4-M met de bijnaam “Popeye” neer 

 

De 7 bemanningsleden zijn hierbij om het leven gekomen 

 

Flying Officer C.M. Clarey RAAF 30 jaar 

Flying Sergant C.A. Barlow RAAF 19 jaar 

Flying Sergeant S.E. Kirkland RAF 25 jaar 

Sergeant D. Hancock RAF 20 jaar 

Sergeant E.J. Line RAF 21 jaar 

Sergeant H.C. Luton RAF 25 jaar 

Sergeant A.W. Middleton RAF 21 jaar 

 

De lancaster en haar bemanning behoorde bij het 115
e
 Squadron van de Royal Air Force 

 

Dit monument is op 21 juli 2004 onthuld door de nabestaanden in het bijzijn van 

The Ambassador of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

His Excellency Sir Colin R. Budd K.C.M.G. 

 

The Ambassador of Australia to the Kingdom of the Netherlands 

His Excellency MR. Stephen C. Brady 

 

De Burgemeester van Papendrecht 

De heer C.J.M. de Bruin 

 

WIJ ZULLEN HEN STEEDS BLIJVEN HERDENKEN 
 

 

 (Reading by The Australian Ambassador, Stephen Brady, Australia) 
 

To the Glory of God and in honour of the dead airmen hereby commemorated, we bless and 

dedicate this monument as a perpetual memorial of their sacrifice and the cause for which 

they died. During the night of 20
th

 – 21
st
  July 1944, the English Lanvaster MkIII Bomber ND 

913 A4-M nicknamed “Popeye” crashed here (where we are standing now) 

 

Seven air men lost their lives 

 

Flying Officer C.M. Clarey RAAF 30 year’s old 

Flying Sergeant C.A. Barlow RAAF 19 year’s old 

Flying Sergeant S.E. Kirkland RAF 25 year’s old 

Sergeant D. Hancock RAF 20 year’s old 

Sergeant E.J. Line RAF 21 year’s old 

Sergeant H.C. Luton RAF 25 year’s old 

Sergeant A.W. Middleton RAF 21 year’s old 
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The Lancaster and her crew (air men) belonged to the 115
th

 Squadron of the Royal Air Force 

 

This monument is unveiled 21
st
 July 2004 by their next of kin in de presence of  

 

The Ambassador of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

His Excellency Sir Colin R. Budd K.C.M.G. 

 

The Ambassador of Australia to the Kingdom of the Netherlands 

His Excellency MR. Stephen C. Brady 

 

The Mayor of Papendrecht 

Mr. C.J.M. de Bruin 

 

WE SHALL ALWAYS REMENBER THEM 

 

 PRAYER OF DEDICATION 

 

In the Name of the Father* the Son* and the Holy Ghost* Amen 

 

 

4. ACT OF REMBRANCE (herinnering) 

 
Let us remember before God, and commend to his sure keeping: 

Those who have died for their country in wary: 

Those known to us whose memory we treasure; 

All who have lived and died in the service of mankind. 

 

They shall grow not old we that are left grow old; 

Age shall not weary them, nor the years condemn. 

At the going down of the sun and in the morning, 

We will remember them. 

 

 

        Response: We will remember them. 

 

        THE SILENCE (er werden enkele minuten stilte in acht genomen) 

 

5. Preayers and Blessing (dit deel van de inwijding werd afgesloten met gebeden en 

zegening) 

 

Het Trompetterkorps van de Koninklijke Marechaussee sloot af met het spelen van de Lament 

(klaagzang). 

 

Na deze afsluiting volgde de kranslegging door de nabestaanden, ambassadeurs, burgemeester 

en andere groeperingen. De kranslegging verliep in alle rust en eerbied en wekte bij de 

nabestaanden zeker de nodige emoties op. Om dit prachtig beeld van eerbetoon vast te houden 

hebben we een aantal handelingen vastgelegd. 
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Het was een drukte van belang.  Links het Trompetter Korps van de Koninklijke Marechaussee en rechts de 

Koninklijke Luchtmacht omgeven door nabestaanden, Bond van wapenbroeders, legeronderdelen, groeperingen 

en belangstellenden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alles ging keurig volgens protocol 
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Het monument staat klaar om de kransen te ontvangen. Het kaarsje is al geplaatst (midden op). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursleden Jan van Wijngaarden en 

Flip de Koning leggen namens de 

stichting een krans op het propeller-

blad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabestaanden leggen hun kransen op 

het monument. 
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De ambassadeur van Groot 

Brittannië legt en krans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ambassadeur van Australië 

volgt zijn voorbeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De burgemeester is de volgende 

in de rij. 
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De Royal Air Force legt een krans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als laatste leggen kinderen en krans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de kranslegging volgde het spelen 

van de volkliederen door het Trom-

petterkorps van de Koninklijke 

Marechaussee en het hijsen van de 

vlaggen. 
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Na dit onderdeel sloot de burgemeester de ceremonie, die een grootse indruk bij de 

omstanders heeft achtergelaten. De belangstelling was groot.  

Nog was de ceremonie niet afgerond, want er zou nog een Spitfire van de Koninklijke 

Luchtmacht Historische Vlucht over vliegen. Zou het nog doorgaan, want verschillende 

ouderen wilden zo’n Spitfire nog wel eens over zien vliegen. En jawel hoor, even later 

hoorden zij het bekende geluid van de jager, die als een eresaluut over het monument vloog. 

Nu was de ceremonie pas echt afgerond. 
 

 

 

Judith Simpson, de dochter van de 

omgekomen piloot Clarey, vertelde dat 

zij gisteren voor de derde keer op de 

begraafplaats kwam, maar dat het deze 

keer echt voelde als een begrafenis. 

Toen de Spitfire als eerbetoon aan de 

omgekomen bemanning overvloog, 

moest zij aan haar vader denken. “Ik zag 

voor me hoe hij zelf in de 

bommenwerper zat”. Het monument zelf 

maakte ook emoties los. “Als ik het stuk 

propeller op het monument zie liggen, 

dringt het pas echt tot mij door dat mijn 

vader hier is omgekomen.” 

 

 

 De gedenkplaat van het monument 
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De ceremonie werd afgesloten met een receptie in Hotel Mercure voor de genodigden. Ter afsluiting werd nog 

een groepsfoto gemaakt bij het hotel. 
 

Zoals uit de aankomst en vertrekstaat blijkt zijn er diezelfde dag nog nabestaanden naar huis 

vertrokken. Die middag was er nog een bezoek geregeld naar de molens aan de Kinderdijk. 

Zo’n bezoek mag eigenlijk niet ontbreken, omdat dit een typische Hollands landschap is. De 

dag werd besloten met een gezamenlijk diner in Hotel Mercure. 

Wie op donderdag nog niet naar huis hoefde was er nog een dagtocht naar Dordrecht 

georganiseerd: een rondwandeling door de stad o.l.v. een VVV-gids, een gezamenlijke lunch 

in bistro Biesboschcentrum, een rondvaart in de Biesbosch op de elektroboot “Sterling” en 

enkele uren vrij te besteden. De dag werd afgesloten met en gezamenlijk eten bij Peter van der 

Giessen thuis. Vrijdag 23 juli vond het officiële vertrek plaats. 
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Buurtbewoners Lancastermonument 

 

De buurtbewoners van het Lancastermonument voelden zich al gauw betrokken bij het 

Lancastergebeuren. Judith Simpson, dochter van de omgekomen piloot Clarey, zei in een 

gesprekje dat zij blij was dat er een plek is waar de helden kunnen worden herdacht. Voor de 

stichting was het afwachten of de Papendrechters er ook zo over dachten. Peter van der 

Giessen had bij de voorbereidingen nog best angst dat de buurtbewoners helemaal geen 

monument voor hun deur wilden hebben. Maar dat pakte heel anders uit. Buurtbewoners M. 

Kleijn en B. Brandwijk gingen in de flat met een collectebus rond om geld op te halen voor 

een bloemenkrans. Iedereen bleek enthousiast en zo werd tijdens de kranslegging ook een 

krans gelegd namens de buurtbewoners! Maar de buurtbewoners hadden nog meer ideeën, zij 

wilden het eerbetoon nog meer accentueren. Daarover later. 
 

De bewonerscommissie van de Pieter de Koninghof gaven al eerder blijk van betrokkenheid 

met het Lancastergebeuren. Op 20 juli 2004 deden zij een verzoek uitgaan aan B & W om de 

twee bloembakken, die tijdelijk bij het monument waren geplaatst, te laten staan, omdat alles 

beter tot zijn recht zou komen. De buurtbewoners zouden zelf voor het onderhoud van de 

bloembakken zorgen. Verder zouden ze het op prijs stellen als de vlaggenmasten konden 

blijven staan, die meer oog aan het monument zouden geven. Hiermede speelde zij de eis van 

de architect helemaal in de kaart. De vlaggenmasten waren een vast onderdeel van het 

monument. 
 

In een schrijven van B & W van 17 september 2004 deelde zij mede, dat de gemeente heeft 

besloten de bloembakken niet te laten staan op het Lancasterplein. De bloembakken waren 

tijdelijk geplaatst om de onthulling van het monument aan te kleden, mede omdat de 

aangebrachte sierbeplanting nog niet volgroeid was. Vanwege onderhoudstechnische redenen 

zouden in de gemeente Papendrecht geen nieuwe bloembakken worden geplaatst. Om geen 

precedent te scheppen zouden de bloembakken na de bloei worden verwijderd.  

Wat betreft de vlaggenmasten kon worden meegedeeld dat hierover met de Stichting 

Lancaster Popeye tot overeenkomst was gekomen. Ze zijn blijven staan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De flat krijgt zijn definitieve naam 

(Foto:  Leo van Gils) 
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Toch liet de bewonerscommissie het er niet bij zitten. In een schrijven aan B & W van 7 mei 

2005 toonde de commissie haar teleurstelling. Zij kon zich vinden in het antwoord van B & 

W dat er geen precedent naar andere wijken toe zouden worden geschapen. Helaas gebeurde 

dit echter wel. Er werd dus toch met twee maten gemeten. De twee bloembakken, die van het 

Lancasterplein waren weggehaald, stonden op de gemeentewerf er werden op verzoek van 

enkele bewoners aan de achterzijde van de Stolpehove geplaatst. De commissie hoopte dat er 

nu ook op het Lancasterplein weer bloembakken zouden verschijnen. Helaas! 
          

Verder schreven ze waar de zevende boom 

bleef. De bomen stonden er toch voor de 

zeven gevallen bemanningsleden. Eén van de 

zeven was namelijk snel door gegaan. Zoals 

we al eerder schreven wilde de bewoners-

commissie het eerbetoon aan de omgekomen 

bemanning meer accentueren. Het appar-

tementencomplex aan de Pieter de Koninghof 

zou vernoemd moeten worden naar de 

Lancaster Popeye. Het idee ontstond tijdens 

de officiële onthulling op 21 juli 2004. Toen 

begon het verhaal rond de Lancaster hier pas 

echt te leven.               (Foto: Leo van Gils) 

 

Er werd contact gezocht met Westwaard Wonen en de gemeente, die het idee ondersteunden. 

Op zaterdag 23 juli 2005 was het bord gereed en kon het worden bevestigd. Dat werd nog een 

heel karwei omdat het bord enkele centimeters te klein bleek te zijn en de voorgeboorde gaten 

niet klopte. Met enkele uren hing het bord aan de voorgevel van de flat, boven de entree. De 

gemeente Papendrecht was een vernoemde flat rijker, namelijk de Lancaster “Popeye” flat. 

 

Twee delen van de fotocollage zoals die blijvend in de hal van de flat zijn opgehangen. (Compilatie: Leo van 

Gils) 

 

De bewonerscommissie waren niet gauw tevreden. Het werk was nog niet voltooid. De 

commissieleden wilden graag iets van een aandenken in de hal van de flat hebben, een 

onderdeel van het vliegtuig of een fotocollage. Het is het laatste geworden. Er hangen 

momenteel drie fotocollages in de hal van de flat, keurig ingelijst. De eerste laat de 

bemanning gegroepeerd rondom een Lancaster zien, de tweede een opengewerkte tekening 

van de bommenwerper (niet afgedrukt) en de derde de Lancaster “Popeye” flat en het 

monument. Een Lancasterflat, gelegen naast het Lancasterplein met monument, houdt de 

geschiedenis van de Lancaster voor het nageslacht vast. 
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Scholen houden herinnering in ere 

 

Dinsdag 24 maart 2004 brachten schoolkinderen van de Beatrixschool een bezoek aan het 

monument, begraafplaats en het museum. Dit gebeurde in drie groepen, die tussen de buien 

door kwamen aangefietst. De eerste groep had geluk, want die mochten de drie vlaggen 

hijsen. De onderwijzer en Jan van Wijngaarden vertelden vervolgens in het kort de 

geschiedenis van het vliegtuig en de symboliek van het monument. De schoolkinderen hadden 

een opdrachtenformulier bij zich en wij moesten als commissie van ontvangst oppassen niet te 

verklappen wat zij zelf moesten uitzoeken. De onderwijzer liet ons een dossier over de 

Tweede Wereldoorlog zien, dat zij gezamenlijk hadden samengesteld. Een manier om de 

geschiedenis vast te houden. Een leerlinge zei: “Ik wist niet dat er in Papendrecht zoveel 

gebeurd was in de oorlog.”  De groep vertrok naar de begraafplaats. Intussen wachtten wij de 

volgende groep op onder koude omstandigheden. 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De eerste groep van de Beatrixschool 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Australische vlag wordt gehesen 
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De volgende groep kwam al even enthousiast aanfietsen. Het was nog droog en de zon scheen 

zelfs. De vlag was al gehesen, pech voor de volgende groepen. Verder herhaalde zich dezelfde 

procedure, waarbij verschillende scholieren onder de indruk kwamen van het propellerblad 

dat op het monument was bevestigd. Oorspronkelijk was dat een liggend propellerblad, maar 

dit exemplaar is meer sprekend. De tweede groep kreeg iets extra’s mee. Wij namen hen mee 

naar de hal van de zogenaamde Lancasterflat. Deze flat is vernoemd naar her het neergestorte 

vliegtuig. De bewoners zijn trots op het monument en waken er over. Zij hebben in de hal een 

drietal lijsten opgehangen met op de ene het vliegtuig met de bemanning, op de tweede de 

onthulling van het monument en op het derde het aanbrengen van de naamlijst van de flat: 

Lancaster Popeye. Ik kreeg van een leerling al gauw de vraag waar de propeller van het 

monument was gebleven. Inderdaad: op de foto was alleen het oorspronkelijke propellerblad 

te zien, dat plat op het monument lag en nu vervangen is door een duidelijker exemplaar, 

eveneens origineel. 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tweede groep van de Beatrixschool 

 

 

De derde groep kwam in de regen aanfietsen. Deze groep werd meteen naar de flat geloodst 

om tevens even te kunnen schuilen. De scholieren kregen al vast een idee wat hen te wachten 

stond en sommigen begonnen al hun opdrachtformulieren in te vullen. Hier stonden ze 

tenminste droog! Een bijzonderheid was dat er een blind meisje bij was, dat door de 

onderwijzeres werd bijgepraat. Zij knikte dat zij het begrepen had. Intussen was het droog en 

scheen de zon. Ook deze groep kwam onder de indruk van het gebeuren. Er kwamen allerlei 

technische vragen zoals: hoe diep lag het vliegtuig, was het op deze plek, hoe groot was het 

vliegtuig, is er inderdaad zoveel grond afgegraven en waarom pas in 2002 opgegraven. Al met 

al een leerzaam ogenblikje, dat zijn sporen wellicht zal achterlaten. 
 

De zeven bomen, die de bemanningsleden moeten voorstellen, konden wij niet goed traceren, 

want er stonden in de omgeving meer dan zeven bomen en welke zijn het dan? Reden om hier 

eens wat aan te doen door middel van een hardhouten plaatje met ene koper dekplaatje met 

een volgnummer er op. Om die reden hebben we de leerlingen er maar niet mee vermoeid. 

 

Een leerzame ochtend. 
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De derde groep, die in de regen 

kwam aanfietsen. 

 

De volgende dag kwam er weer een klas, namelijk klas B8A van de Florisschool. Nu ging het 

in omgekeerde volgorde: eerst museum, daarna begraafplaats en ten slotte het monument waar 

de vlag weer gehesen zal worden. Dit keer was ik er alleen maar bij voor het museumbezoek. 

Het waren een 20-tal kinderen en het hele zaaltje zat vol. Afijn, er gaan vele makke schapen 

in een hok. De voorstelling was al begonnen en de limonade en koffie was uitgedeeld. Een 

bijzonderheid was dat er een ooggetuige bij aanwezig was, namelijk Arend Versteeg. Zijn 

kleindochter Laura Versteeg had een bekroonde spreekbeurt over de Lancastergeschiedenis 

gehouden. De kinderen waren onder de indruk, want als je dan de echte onderdelen van het 

vliegtuig ziet, ja, dan is het echt gebeurd. Om hen een indruk te geven over de gang van zaken 

bij het laden van de bommenwerpers zette Jan van Wijngaarden een film op. Gelukkig werd 

het weer in de loop van de ochtend wat beter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klas B8A van de Florisschool  in 

het museum. 

 

 

 

Opnieuw een leerzame ochtend, die bij de kinderen zeker indruk heeft gemaakt. 
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Nawoord  

 
Begin 1999 werd de Stafofficier Vliegtuigberging van de 

Koninklijke Luchtmacht (SOVB),  kapitein Hans Spierings, 

benaderd met het verzoek of het ook bij de Koninklijke 

Luchtmacht bekend was dat er nog een vliegtuig(wrak) uit de 

Tweede Wereldoorlog in de Oostpolder aanwezig was. 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Papendrecht  was benaderd door de stichting “Popeye” en 

geattendeerd op de aanwezigheid van een vliegtuig(wrak). 

Popeye is een stichting die zich bezig houdt met de 

geschiedenis van dit vliegtuig. Via geschiedkundig onderzoek 

werd de vermoedelijke crashlocatie vastgesteld. 

 

Wat vast stond was dat de bemanning tijdens de crash was omgekomen en in Papendrecht 

was begraven. Wat nog niet geheel duidelijk was of het vliegtuig op de heen- of terugweg was 

neergeschoten.  

Onderzoek in de archieven gaf aan dat het in dit geval ging om de Lancaster ND913 Mk III 

van het No. 115 squadron die op 21 juli 1944 om 01.45 crashte in de Oostpolder. 

 

In overleg met het college werd een detectieplan samengesteld waarin werd vastgelegd  om 

door middel van oppervlaktedetectie de verstoringen te meten. 

De detectiewerkzaamheden zijn uitgevoerd door de Explosieven Opruimingsdienst van de 

Koninklijke Luchtmacht  en vond plaats in aanwezigheid van dhr. Peter van Giessen 

(vertegenwoordiger van de stichting Popeye) en dhr. Jan Mulder (wethouder van de gemeente 

Papendrecht). Uit het detectieonderzoek is gebleken dat in de ondergrond van de Oostpolder 

aanzienlijke stukken metaal aanwezig waren. De gemeten uitslagen werden ingetekend 

waarbij de crashlocatie formeel in kaart werd gebracht. 

 

De SOVB werd in augustus 2001 opnieuw benaderd door het college. Door het college was 

het gebied waar de crash had plaatsgevonden aangewezen als bestemmingsplan. Voor het 

college was dit de reden om meer duidelijkheid te verkrijgen met betrekking tot de 

aanwezigheid van achter gebleven explosieven met andere woorden vliegtuigbommen. In 

overleg met het college werd dhr. Jos de Boer aangewezen als vaste contactpersoon. Tussen 

dhr. Jos de Boer en de SOVB is besloten dat een Plan van Aanpak zou worden samengesteld 

dat moest leiden dat het vliegtuigwrak op een verantwoorde wijze zou worden geborgen. 

 

Onder de bezielende leiding van de burgemeester dhr. C. de Bruin hebben er aantal 

vergaderingen plaatsgevonden. Een van de knelpunten was het ontrekken van grondwater 

waarvoor een vergunning van de provincie Zuid Holland noodzakelijk was. Het 

vergunningenstelsel vergde meer tijd dan werd voorzien. Op 30 september 2002 waren de 

vergunningen binnen en kon formeel worden gestart met de bergingswerkzaamheden. 

 

Op 1 oktober 2002 was het zover dat de schop de grond in kon en begonnen werd met de 

werkzaamheden binnen de eerder geplaatste damwandkuip met de afmetingen van 60 * 45 

meter. De lengte van de damwandplanken  was ca 16 meter. In deze kuip diende het 

grondwater met ca 6 meter te worden verlaagd. Hierdoor was het mogelijk om de 

vliegtuigwrakdelen en de eventuele explosieven op een veilige manier te kunnen bergen.  Op 
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21 oktober 2002 was de berging  geklaard en werd de crashlocatie schoon opgeleverd aan de 

gemeente. 

 

Terugkijkend op deze berging kan ik als SOVB niet anders concluderen dat het college van de 

gemeente Papendrecht de enig juiste beslissing heeft genomen. Tijdens de berging is gebleken 

dat de Lancaster op een ander locatie de bommen heeft gedropt. Niet tegenstaande dit feit 

heeft de berging een schat aan informatie opgeleverd en duidelijk gegeven op een aantal tot 

dan toe onbeantwoorde vragen.  

 

Nu staat er tussen de huizen die verrezen zijn op de voormalige wraklocatie, een prachtig 

monument ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanningsleden die voor onze vrijheid hun 

leven hebben gegeven. Wat is er mis mee om daar, in alle vrijheid, zo af en toe nog eens bij 

stil te mogen staan! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Stafofficier Vliegtuigberging Koninklijke Luchtmacht, Kapitein b.d. 

Hans Spierings 
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Bijlage monument 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp van architect ir. J. van Luijk (zie pagina 145) 

 

 


