!'/AI ER VAÍtl B0VEIrl

Kl"lAli4

tN 1940-1945

door Sjang Hoeynakers
ieronder volgt in chronologische volgorde een lijst van
neergestorte vliegtuigen in de oorlog 4O_4S in cemert
en naaste omgeving. Na deze opsorulting volgt een over_
zícht van hetgeen er nog neer rvan bovenr kwan.

ffi

19 novernber 194O.

Duits toestel maakt een noodlanding in Gemert. De inzit_
tenden bleven ongedeerd.
1 augustus 1942.
Om O2.3O uur stort een Engels vliegtuig brandend neer
in een
veld nabij boerderij De Vossenberg, te Elsendorp gem. Genert.
Alle bemanningsleden kwanen in de vlamrnen om.
27 augustus 1942.
0n 23.35 uur stort een Engelse bonnenwerper neer op een ha_
verakker van Relmen (Elsendorp). In het r{rrak vond men de lij_
ken van vier bemann ings leden. Op 29 augustus vond men op ib
meter afstand van het rr'rak het lijk van nog êen bemannings_
Op g decenber, dus ruin B Ínaanden laier, werd oog À.r,
fid.
lijk gevonden van een bemanningslid. De slachíoffers werden
begraven te Woensel.
Het doel vên de aanval was Kasse 1, waarnaal- hrar€n uitgezonden:
3O6 vliegtuigeni Z2Z bereikten het doel en wierpen daar
S13
ton explosieven af. 3O toestellen gingen verlorËn.
11 september 1942.
0m OO.35 uur stort Engels vliegtuig brandend neer onder
EI_
sendorp. Volgens Jan van de Laar uit Elsendorp, die was in_
gedeeld bij de luchtbeschermi ngsdienst, lag hii toestel
even
ten zuiden van de Grensweg in het Beestenield (Gen. Bakel).
Over de bemanning is niets bekend.
DoeI van de aanval: Diisseldorf. Uitgezonden 4?6 vliegtuigen;
36O bereikten het doel en wierpen ZOO ton explosieven
afl nij
deze aanval verloren de Fngelsen 3O vliegtuilen.
Een
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27 jaÍ)uari 7943.
2O.1O uur stort een brandende Engelse machine neer achter
Huize Padua. Een gedeelte van het toestet kwam terecht nabij
de boêrderij van Th. v.d.Vossenberg in de Heerenvelden onder
Cremert. Hierin bevond zich het lijk van een bemanningslid. Op
een stuk bouwlanal van J. v.d. l{etering te Elsendorp lag een
vl-eugel van het toestel.
Bij deze crash la*amen oÍn het leven: Flight sergeants Hammond
en Rea en de sergeants Daragon en Muskett.
Twee leden van de benanning konden zidr met de parachute redden. Zii kwamen neer onder St. Ánthonis en vielen in handen
vaÍr de Duitsers. E6n van hen was gewondl hij werd opgenonen
op last van de Duitsers in het ziekenhuis te Boxneer.
22 juni 1943.
Te O1.29 uur stortte onder 0p1oo, ter plaatse genaamd Stichtingo een brandend Engels vliegtuig neer. h volgde een geweldige explosie waardoor het toestel volledig rl'€Íd vernield.
Een dood bemaruringslid wêrd nabij het lrTak aangetroffen. E6n
bemanningslid werd onder Gêmert aangehouden. Ilet was de Engelsnan Cosie Á.rthur Hughes, oud 25 jaax.
Het vliegtuig van het type Short-St ir ling(vier -notor ig) werd
neergeschoten door een Duitse nachtjager bestuurd door Irtajor
Streib van I/NJG1, Fliegerhorst Venlo. Volgens ooggetuigen
werd de nachtjager ook in brand geschoten. De jager stortte
neer op de grens tussen de boerderijen val Hoe)rmakers en van
Els. De piloot kon zlch redden met de parachute.
Het doel van de aanval: Iftefeld. 7O5 vliegtuigen werden uitgezonden. 664 verschenen boven de stad en wierpen in totaal
207612 íoÍr explosieven afrwaarvan 1O41r9 ton brandstichtende

Orn

middelen.
Bij deze aanval hrerden 42 vliegtuigen verloren, In dezelfde
nacht werd een aanval ondernonen tloor een llosquito op ile
Thijssen Stahl-l{erke te Hamborn, en wierpen 15 vliegtuigen
van het type Vickers-Wel I ington vlugschriften ult bovên FlaÍIse en Belgische steden.
26 juli 1943.
0m O.3O uur stortte een Engelse bonmenwerper brandend nee in
een perceel aaxdappelen op Cleefswit. Het vliegtuigrred door
een explosie totaal vernield. Door de explosie ontstond een
laater. In de nabijheid hiervan lagen de lijken van twee inzittenden. Van de ovêrige bernanningsleden geen spoor"
In de yroege morgen, om 6.@ uur is é6n van de piloten bij
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- Err8else bommenr,erper op C1êefsuit

_

in de Oliekelder onder Gemert. Over zijn
verdere lotgevallen is mij niets bekend. Op 29 juli werd in
een nabij gelegen roggeveld het lijk gevonden van een bernan_
ningslid. Inmiddels is bekend dat nog minstens 66n licl van de
bemanning zich Ínet de parachute heeft kunnen redden. I[j vond
tijdelijk onderdak in St. Anthonis bij Verbeek, hoofcl gemeen_
tewerken aldaar. Van daaruit werd hij op een vluchtroute ge_
zet. Zijn naam was Carpenter. Enige .jaren geleden was hij
werkzaan op de Dngelse anbassade in Zuitt-Afrika.
Het doel van de aanval waaraan zij deelnanen was F.ssen. Door
van Oorschot geweest

I bomberconrnand I
werden ?O5 boÍnnênwerpers uitgezonden.
599 verschenen boven de geptande doelenrdi-e 1949 ton aar ex_
plosieven afwierpen. Tijdens aleze actie verloren de Britten
24 vliegtuigen. Het vliegtuig dat op Cleefswit neerlcuann was
van het type Avro Lancaster en het werd neergeschoten door
l'lajor Streib van I/NJG1. Fliegerhorst Venlo.

het
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27 julí 7944.
Omstreeks 1.28 uur vond boven

het gebieil van de geneente
nert een luchtgevecht plaats. De Engelse bommenwerper, Ge_
bij het gevecht betrokken was, explodéerde in de lucht.die
De
wrakstukken kwanen terecht in de buurtschappen Hanèl en Kra_
nerijt. 0p 21 juli, bij daglicht, werden vilr dode zwaarver_
minkte bemanningsleden gevonden. Ook werden losse lichaans_
delen verspreid aangetroffen. fn de buurtschap Ifuanerijt vond
nen drie niet-ontplofte bommen.
Eqige dagen later voncl men in Handel een gewonde piloot. Hij
had armen en benen gebroken en werd opgenomen in het gasthuis te Genert.
Bij het luchtgevecht kwam ook de Duitse jager in noeitijkhe_
den. 0f de jager aangêschoten werd vanuit de boÍunenwerper of
dat hij getroffen werd door de rondvliegende brokstukken van
deze nachine zal r.Íe 1 nooit duidetijk worden. Volgens de be_
kende gegevens Ínoet het een vrij gr,ote jager gewêest zijn net
een bemanning van drie personen.Twee van hen konden zich rnet
de parachute redden. De derde vond de doocl in de wrakstukken
van de jager. Zijn lijk werd door Duitse Wehrnacht_soldaten
geborgen. Het toestel viel neer op de Berglaren nabij de wo_
ning van de lÍed. v.d. Broek.

Tot in hêt bêgin wan de
5o-êr.iarên werd er vanuit
het dorp nog waak geÍandeld
naa! de door het Duitse
vllegtulA veroorzáakte zanctkui1,
Op dê foto: Joke Otten met
haar vier. zonên.

18 septenber 1944.
viermotori ge-bonnenwerper kwarn in rnoeilijkheden. Een aan_
tal bemanningsleden redde zich nei. de parachute. Drie \,an hen
kn amen neer in Stevensbeek. Zij werden van burgerkleren voor._
ziên en naar C,rave gebracht.
F,en
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Het vliegtuig stortte neer even ten zuiden van de Gemertse
grens in de boerderij van J. Drenth in De Rips.
Het lijk van eên bemanningslid werd enige weken later gevonden in de rand van de Ripse bossen nabij boerderij Beatrix.
21 september 19114.
In het staatsbos onder St. Anthonis stort een viernotorige
bornmenwerper neer. De bervoners van Elsendorp en De Stichting
zagen het vliegtuig brandend over komen. Drr\e beÍnanningsl-eden konden zich met de parachute redden en weralen vervolgens
in veiligheid gebracht naar MilI. E6n van hen had ernstigê
brandwonden, een antler drie schotwonden en dê derde had zijn
voet verstuikt tijdens de landinA. Bosbaa.s van Berlo bracht
de overlevenden naar een schuilplaats in de bossen, waar zijn
r,rourv de ger{onden zo goed nogelijk verzorgde. In de nacht
werdên zij door l{in Michiels uit Oploo en Sjef Janssen uit
Elsendorp met een rijtuig overgebracht naar Grave.
De omgekoÍnen bemanningsleden werden door bosbaas van Berlo
begraven in zijn tuin. Om het graf te markeren plantte hij er
meteen een lindeboom op. Na enige jaren zijn de stoffelÍjke
resten opgegraven en overgebracht naar de pi loten-begraafplaats aan de Hoenderstraat te Venray.
Wat êr nog meer naar beneden InÀram.
Toên de gêallieerden hun boÍnnenwerpers gingen beschermen net

jagers die uitgerust waren net extra brandstoftanks Itreeg
te maken met een nieuw soort vallende voorwerpen. Deze
tanks werden naÍnelijk gedropt als ze leeg waren of als de
toestellen in de buurt van zoeklichten of afweergeschut kr*amen. Wanneer dat laatste het gera.l was dan r'qen die tanks niet
altijd leeg zoals wij ondervonden toen er een viel in onze
boerderij. Blijkbaar was er nog heel wat brandstof op het
land terecht gekomen. In een cirkel net een doorsnede van
tien neter groeide een aantal jaren niets. Ieder jaar werd
de oppervl.akte rr'aar niets groeicle iets kleiner, naar het zou
vijf jaren duren aleer de grond zich hersteld had.
Na dê bevrijtling zagen r+e hetzelfde verschijnsel daar raraar de
bovengrondse benzineleiding lek was geweest. Ook hier duurde
het enige jaren tot er weer iets groeide. Men zegt wel eens,
de natuur geneest zrn eigen. Het lijkt zo te zíjn, rnaar er is
wel veel tijd voor nodig.
In de gemeente Gemert kwamen een aantal van deze Yeservetar:lrs
terecht. Eén zoals gezegd bij Hoeynakers. 0p een perceel van

men

J. v.d. Elsen aan de LodderdiJk

vond nen

er twee. Iets verder

richting

Genert kwamen
_er ook twee naax beneden. Fén viel
achter t{inkelnolen en d:
a""iolrou.i; schuin
tegenover de zuivelfabriek,anger:
",i.f op-fà".""""*
De Eenab,a"frl
voirt woont). Dit was ttet enige gevar waarbij nu v. Hel_
schacle wercl

aanger icht.
In de buurt vaÍr de Drie Ossen kwan een kabelballon
neer, die
in Engeland op tbift uas geraakt. Ifij
de
geÍneente geborgen door Jan en Ántoori ,"..à- i;";;{aacht van
d. Ei"#r";;";. "Ëo,ï:
straat.
".

Gevaarliiker dan de brandstoftanks r{,aren
er in onze geÍneente eeen ongelukk"" ,r" de bomnen. Toch zijn
À"t"J"a. Bij Albert
Kanters in.Ersendorp dropte een u.ngu*"lriiui-rnJcnine
een bon
die gelukhig niet ontplofte.
reeds bevrijd waren krvanen in de omgeving
lugut-y.
een aan_
tal vliegende borunen neer oie orr""ig..;
rnateriele
schade veroorzaakten. Twee van deze
"ità"i"*",
bomrnen
.ri"f"r, i., de Karn_
pen. Eén viel er op Esalonk
ruiiàn
;uist
ê;;;;;'
gronclgebied.
b was veel schade aan I
bossen onder st.
een vliegende bom. De krater di.;.
i" ,r,., rrog
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au u"i.p"r,.
"r,
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van
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boerderij_
en' Enkele dagen na .e belrijding deden de Duitsers
een aan_
val op Genert. E6n bom t".r" t"i""r,i-.pï"i-'ii
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9en groot gat op het ma"ttverà. vàet schade was
er aan de oÍnliggende
Eebourr,en. Kort voor Ae aanvaf stoncl
het
.?*
vol
met
Ongàlse
voertuisen (1).
11"1:
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boerderij De Kulert onde
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Vanaf de bewiitlina van Gemert- (2S
".p 1944)
einde van de oorlog op S^rnei-1945 september
'Ëemertstot het
grond_
g::t"d ig* zes Engelse jasgls. Bij"r.iËi-".
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5 oktober 1941r:
Het door een Duitse bon weioorzaaktê rgatr in de maikt

!

gelse jager een noodlanding bij v.d. lVetering in Elsendorp.
Het toestel ging onder de telefoondraden door', taxiede over
de grond van G.v.d.Boogaard, kwam in de loop terecht en ging
over de kop. Het vliegtuig lag toen op een perceel grond van
Aldenhuizen in Venhorst. De piloot kwam wijwel ongedeerd uit
het u.rak en zette het op een lopen kennelijk bang voor een
explosie.
Tot zover deze sanenvatting van alles wat wij in Genert Íneernaakten Ínet betrekking tot het oor logsgebeuren in de lucht.
NO?EN:

(l) zie ook! Het Dasboek van Meestêr Derks, Uitg. lteedkundekrina
cemert, Busselke nr.3, met 198O. De bom viel op 5 oktobêr 1944.

