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11. 
Waverveen 
30 maart 1943 

 

LANCASTER I 
 

Berging juni 1988 
 

 

 
Start   : 30 maart 1943  
Neergestort  : 30 maart 1943  
Vliegtuig  : Lancaster   
Type   : I  
Registratie  : ED 761 DX-Z  
Luchtvaartafdeling : RAF 57 squadron    
Code   :  
Basis   : Scampton - Lincolnshire  
Neergestort  : Waverveen  
Oorzaak  : Neergeschoten door Nf Lt W Rapp van 7./NJG 1 Bf 110 G-4 G9+ER 
 
 
Bemanning             :           

Pilot P/O. A.E. Fisher 143669 RCAF

Flight engineer Sgt. F.A. Bandeen 1374522 RCAF

Navigator Sgt. H. Richardson 1147351 RCAF

Bomb aimer Sgt. R.H.G. Taylor 1187123 RCAF

Wo ag Sgt. J. Westerdale 1112260 RCAF

Air gunner Sgt. A.G. Deane 1197803 RCAF

Air gunner Sgt. D.J. Simmons

 
 
Doel                        :      Berlijn   
 
SGLO T1770 
Alle bemanningsleden waren Canadees  
Alen zij ongekomen en begraven in Bergen op zoom  
 
Verhaal van omgekomen piloten 

Chris van der Linden ontvangt volgende week een nichtje van de piloot van de in 
Waverveen neergestorte Avro Lancaster. Zo wil hij hun verhalen levend houden. 

Als kind was de Wavervener al gek van vliegtuigen. ,,Dat werd later een specifieke 
interesse voor de vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog'', legt hij uit. In zijn woning vind 
je verschillende vliegtuigmodellen; aan de muur hangen foto's van de bemanningsleden 
van de neergestorte vliegtuigen in Waverveen. ,,Mijn opa was militair in het KNIL  en mijn 
moeder is opgegroeid in het jappenkamp. Ik ben dus opgegroeid met de verhalen uit de 
oorlog.'' 
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Uit nieuwsgierigheid naar zijn opa startte Van der Linden zijn zoektocht en al snel kon hij 
niet meer stoppen. ,,Op een gegeven moment sla je er een beetje in door'', bekent hij. ,,Je wilt 
gewoon weten wat al die jongens bewogen heeft om in die vliegtuigen te stappen. Dat kun je je in 
deze tijd niet meer voorstellen. Om daarachter te komen moet je in gesprek gaat met hun families en 
zo kom je steeds meer te weten.'' Je wilt gewoon weten wat die jongens heeft bewogen om in die 
vliegtuigen te stappen 

Van der Linden doorzoekt archieven, pluist de lokale kranten uit, stelt vragen op fora en 
zoekt contact met mogelijke nabestaanden van slachtoffers van vliegtuigcrashes om 
zoveel mogelijk over de bemanningsleden te weten te komen. ,,Je hebt geluk als de 
slachtoffers broers hadden'', stelt hij. ,,Zussen hebben vaak een andere achternaam 
gekregen zodra ze trouwden. Dan is het terugzoeken wel heel ingewikkeld.'' 
 
Via een berichtje op een forum kwam hij in contact met het nichtje van de piloot van de in 
Waverveen neergestorte Avro Lancaster. Zij komt in april over. Met haar bezoek ik de 
locatie waar het vliegtuig is neergestort, alsmede de begraafplaats in Bergen op Zoom 
waar de bemanning begraven ligt.'' 

Het is zeker niet de eerste keer dat Van der Linden nabestaanden laat overkomen om met 
hun de crashlocaties of begraafplaatsen te bezoeken. ,,Ik vind het heel mooi dat ik ze kan 
helpen om de verhalen over hun dierbaren compleet te maken'', zegt hij. 

 

Rosanne Kok 28 maart 2018 (AD) 

 
De  Lancaster ED 761 keerde terug na een aanval op Berlijn (totaal 162 lancasters 103 
halifaxes en 64 stirlings De  ED 761  werd over vallen door een Me 100 Nachtjager met Lt 
vlieger Werner Rapp en Bordschütze Uoffz Johan Ortmann 
De lancaster  stortte neer bij het huis van van Wick in Waverveen. Bij deze raid kwamen 
21 bommenwerpers niet meer terug.   
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