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J.G. Koot, lid 4 mei-comit6, Gemert

fijdens de heen- en terugvlucht van de geallieerde (RAF) bommen-
^ werpers, die in de oorlogsjaren40145 doelen in Duitsland bombar-
deerden, zijn ervelen niet teruggekeerd in Engeland. Dit kwam omdat
zij boven het door de Duitsers bezette gebied in West-Europa of boven
Duitsland werden neergeschoten door het Duitse luchtafweergeschut
(Flak) of tijdens luchtgevechten met (nacht)jagers.

De geallieerde vliegtuigen die over ons land vlogen moesten in de regio
Oost-Brabant terdege rekening houden met de op de "Flugplatz" Vol-
kel gestationeerde tegenstanders, die bij alarm onmiddellijk opstegen
om hun vijand op te sporen en te vernietigen. Gezien de zeer grote
aantallen geallieerde vliegtuigen die overvlogen is het onbegrijpelijk
(maarwel gelukkig) dat er niet meer zijn neergeschoten. Dit geldt ook
voor de Duitse aanvallende jachtvliegtuigen die met de boordwapens
van de geallieerden werden bestookt.

Met deze wetenschap kwam ik in het voorjaar van 1988 op het idee
eens na te gaan, hoeveel geallieerde vliegtuigen in de tweede wereld-
oorlog op Gemerts grondgebied waren neergestort. Het idee bleek al
snel simpeler dan de uitvoering daarvan. Mijn eerste gang was die naar
de afdeling bevolking van de gemeente. Helaas werd al snel door het
hoofd van deze afdeling vastgesteld dat door de Duitse autoriteiten
nooit aangifte werd gedaan van het overlijden van een tegenstander.
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Wel maakten de Duitsers bekend hoeveel vijandelijke (geallieerde)
vliegtuigenwerden neergeschoten. Dit aantal werd vaak als propagan-
damiddel te hoog opgegeven. Over het lot van de inzittenden werd
geen woord gerept. Eigen verliezen werden geheel veravegen.
Enige tijd later bezocht ik het Gemeentearchief. Daar was het raak.
De deskundige en behulpzame gemeentearchivaris kon mij al snel een
dossier processen-verbaal tonen, die destijds waren opgemaakt door
de politie en marechaussee (geen Koninklijke!). Uit deze stukken
bleek, dat er voor zover bekend zes geallieerde vliegtuigen op het
grondgebied van de gemeente Gemertwaren neergestort in de periode
augustus 1942 tot aan de bevrijding in september 1944.In de betref-
fende stukken werd wij nauwkeurig vermeld waar het vliegtuig was
neergevallen.
Met deze gegevens op zak was ik zover, dat ik de plaatsen op kon
zoeken waar de vliegtuigen waren neergevallen, om mogelijk nog
meer informatie te verkrijgen van nog levende ooggetuigen. Op twee
plaatsen heb ik die inderdaad getroffen.Zij hebben mij verteld hoe zij
destijds het neerstorten van het vliegtuig van nabij hebben meege-
maakt en wezen mij de exacte plaats aan waar het was gevallen.

In de loop van de gesprekken met deze personen begon ik mij af te
vragenwie die inzittendenwaren. Hoeveel waren er dood? Hebben zij
die het overleefden nog kunnen ontkomen?

Enige tijd later in een toevallig gesprek met een bestuurslid van The
Royal British lrgion, Eindhoven Branch, (dit is een organisatie van
(oud)militairen die ooit in het Britse leger hebben gediend) heb ik
vernomen, dat er te Volkel een documentatiegroep zou zijn die veel
soortgelijk onderzoek, waar ik mee bezig was, had verricht en over een
schat aan gegevens zou beschikken. Ik heb mij in verbinding gesteld
met deze groep die mij kon bevestigen, dat er inderdaad zes vliegtuigen
van de RAF (Royal Air Force) in Gemert gedurende de oorlogsjaren
waren neergestort. Bovendien kreeg ik te horen waar de "crashes"
precies hadden plaatsgevonden en kreeg gegevens omtrent doden en
overlevenden met vermelding van namen, rangen, functies en nationa-
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Plaatsen van neergestorte geallieerde vliegtuigen op Gemerts grondgebied

1. Wellington l-8-1942 op de krim tussen H.J. Ypenburglaan en Grensweg.
2. Wellington n-8-LgQop de rand van het bos van de huidige naturistencamping
3. Wellington ll-9-L942 aan de Langs de Palen ter hoogte van de Augusta-Hoeve
4. Halifax 27-L-1943 in de Heerenvelden nabij de Landmeerse Loop
5. Lancaster ?,f.-7-1943 op Cleefswit
6. Lancaster 26-7-l94.Dit toestel explodeerde in de lucht en kwam terecht in het

gebied van de Duitsche Meester, ongeveer tussen het einde van de Ossenkapcl-
weg en de Rooye Plas. De nachtjager die het neerhaalde werd door de brokstuk-
ken geraakt en kwam neer op de plaats van de Diederikstraat (die toen nog niet
bestond), waar nu de bloemenzaak van Van Mijmen is.
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liteiten.

Het gaat om de volgende vliegtuigen:

datum

01,-8-42
27-8-42
t|-9-42

27-7-43

26-7-43
lzr-t-++

tijd vliegtuig-
tlpe

crash-plaats aantal aantal
doden overlevenden

02.30 Wellington
02.30 Wellington
00.30 Wellington

21.00 Halifax

00.45 I-ancaster
01.30 I-ancaster

Vossenberg
De Krim

Bossen van

5
6
5

Irdeboer bij
Augustahoeve

Omgeving 3 4
Huize Padua

Cleefswit 5 3

verlengdevan 8
wat nu Ossen-
kapelweg heet _-327

Uit het bovenstaande blijkt dus, dat er twee en dertig geallieerde

luchtmachtmilitairen in Gemert zijn omgekomen en er zeven in-gcvan-

genschap zijn geraakt. De overleden militailel zijn-begraven in Woen-

i.t, c.ofrble[ en Nijmegen (Jonkerbos). Ik heb_deze graven bezocht

in'gefotografeerd. Tenilotte nog-de zeven militairen die !e l?mP
hebien oierleefd. Wat is er van-hen terechtgekomen ? Ziin zij qi!
g.uung""rchap ontsnapt en op hun basis terug.kunnen komen ? Zij
Zoude-n nu tusien de 65 en 70 jaar oud moeten zijn.
Orn 

""n 
antwoord op deze wagen te krijgen heb ik The-Royal British

Lrgion in [.ondon sitrtiftetiit verzocht een oproep te plaatsen in hun

ver"enigingsblad. Tot nu toe heb ik geen reactie oxtvangen..Het zou

mogefit Ziin Out de zeven overlevenden niet de Britse nationaliteit
hebleri *uit de Amerikaanse, Canadese, Australische of NieuwZee-
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landse.
Ik blijf echter zoeken en zodra ik iets weet, zal ik U via dit blad op de
hoogte houden.

N.B.
L.Indien U lezer(es) iets weet omtrent, of in het bezit bent van iets

(ook foto's) van de besproken vliegtuigen, zou IJ mij dit dan ken-
baar willen maken. (tel: 61766).

2.Zou iemand of een aantal personen bijvoorbeeld gezin, school of
instelling een of meer graven van de twee en dertig gevallenen wil-
len adopteren? De Heemkundekring is gaarne bereid e.e.a. te
co<irdineren. Elf november is het Poppy-day (klaproosdag), de do-
denherdenkingsdag van het Gemenebest. Denk er eens over na !

Grafstenen van omgekomen vliegtuigbemanningen, neergestort op Gemerts grond-
gebied, op de begraafplaats Woensel.

s
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Noot van de redactie:

Naar aanleiding van het onder NB, punt 2 gestelde in de-bijdrage- van

de heer J. Koot-is het inderdaadzo, dathet bestuur van de Heemkun-

dekring de cotirdinatie van adopties van de 32 oorlogsgraven op zich

wil nemen.
Wat houdt een adoptie in zult U zich ongetwijfeld afur-agen'

Adoptie van een oorlogsgraf houdt in dat U belangstelling heeft voor

het detreffend graf, oniOat de persoon die daar is begravelzrj_n jonge

leven gaf voor 5nze wijheid en in Gemert is omgekomen. De belang-

stellin"g kunt U kenbalr maken door jaarlijks op elf. november het

g.uOofrt""rde graf te bezoeken en te voorzien van bloemen. Op de

ileest! begraaiplaatsen van het Britse Gemenebest wordt.jaarlijks op

of omstreJks elf nOvember een "remembrance ceremony" gehouden,

georganiseerd door de Royal British Irgion in samenwerking met het

[emEentebestuurvan de gemeente waarin de begraafplaats is ge!g.e]
Ee (Ned.) Bond van WapJnbroed_e_rs en andere lokale instanties. Bijde
"remembrance ceremony" bent U onuitgenodigd altijd welkom. De

plaatselijke pers maakt altiid tevoren het programma bekend.

Overigens kunt U het geadopteerd graf het gehele Ju1! rP vaak bezoe-

ken ais U wilt, *aur6ii woidt opgemerkt dat als U dan eventueel

Lloemenbij heigraf zou leggen, deienatwee dagen door de beheerder

uun a" begraafpfiats wordJi verwij derd in verband met de u ni formi te it
van de graven.
Het beltuur van de Heemkundekring hoopt op een spontane reactie'

Bij adoptie-toewijzing wordt U door fien voorzien van de naam van het

.td.t toh"., daturir oGrlijden, waar overleden in Gemert, alsmede de

begraafplaats en het grafnummer.
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