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Tijdens de Tweede Wereldoorlog vorderen de 
Duiters een gedeelte van de algemene begraafplaats 
in Bergen om slachtoffers te begraven. In het begin 
worden soldaten van allerlei nationaliteiten naast 
elkaar ter aarde besteld en worden de graven voor-
zien van houten bordjes. Later worden deze bordjes 
vervangen door ijzeren kruisen en weer later door 
gedenkstenen. Momenteel liggen er 258 militairen 
begraven.

De andere bemanningsleden kunnen het vliegtuig 
goed verlaten en landen met hun parachute. Het zijn 
vluchtluitenant Plunkett, de pilootofficieren Green 
en Attwood en de sergeants Mull en Hayden. Twee 
bemanningsleden landen op het land van Van Berkel, 
één bij de molen van Van Diepen, tegenover de 
Toevlucht in Spanbroek en één op het land van 
Grippeling aan de Grote Zomerdijk van Wognum. 
Diezelfde nacht nog worden deze vier mannen door 
de Duitsers opgepakt en afgevoerd uiteindelijk naar 
een kasteel in Oostenrijk dat als gevangenis dienst-
doet. Dit kasteel is waarschijnlijk kasteel Colditz. 
Officier Green landt op het land van Waal in Wadway 
(zie ook jaarboek 2006, Herinneringen aan de 
Tweede Wereldoorlog, Jan Waal). Daar heeft hij zich 
drie dagen schuilgehouden. Met een veeauto ont-
snapt hij naar Purmerend. In Purmerend stapt hij op 
het trammetje naar Amsterdam. Helaas wordt hij 
daar door de Duitsers opgepakt en in een kamp 
geplaatst. Hij treft het zwaarder dan zijn maten in 
Oostenrijk. Gelukkig overleven zij allen de ontberin-
gen van hun gevangenschap en na de oorlog keren zij 
veilig terug naar Engeland.

Tiny de Boer, toen 17 jaar oud, heeft het allemaal zien 
gebeuren. In de nacht van de crash wordt zij wakker 
van de vliegtuigen die overvliegen. Het zijn Britse 
bommenwerpers op weg naar huis na hun aanval op 
de Duitse stad Emden. Het is rond half twee ’s nachts 
en Tiny mag van haar ouders het bed niet uit. Maar 
de spanning overwint en zij gaat naar de tuin naast 
de boerderij om naar het luchtruim te kijken. Het is 
een indrukwekkend gezicht en de vliegtuigen maken 
veel lawaai. Dan hoort zij hoe een Duitse nachtjager 
een vliegtuig aanschiet. Kort daarop ziet zij een 
brandend toestel. Het draait naar de Zomerdijk. 
“Gelukkig”, denkt Tiny, “hij komt hier niet naar 

Op 27 april 2010 om zeven uur ’s avonds vindt de 
onthulling plaats van een herdenkingsmonument 
in Wadway door wethouder Kasper Gutter. Hij 
wordt geassisteerd door mevrouw Tiny de Boer en 
de heer Jan Ursem. Dit monument staat op een 
stukje grond van de gemeente Medemblik in 
Wadway naast huisnummer 20. Het vermeldt de 
namen van drie omgekomen bemanningsleden van 
een Britse bommenwerper uit de Tweede Wereld-
oorlog.

In de nacht van 20 op 21 juni 1942, om tien voor 
twee, stort een Engelse viermotorige bommenwer-
per van de RAF neer op het land van Van Berkel in 
Wadway, toen gemeente Wognum. Het is de Short 
Stirling W7530 van de basis Marham in Norfolk, 
Engeland. Het toestel is onderdeel van het 218e 
squadron. De Stirling is op de terugweg naar de 
thuisbasis en heeft een aanval gedaan op de Duitse 
stad Emden. Een Duitste nachtjager schiet de 
Stirling aan, waarna het toestel brandend neerstort 
in Wadway. Twee bemanningsleden kunnen het 
vliegtuig niet verlaten en van één bemanningslid gaat 
de parachute niet open. Zij komen alle drie om. Het 
zijn de piloot Harold John Vincent Ashworth, leider 
van het squadron en 40 jaar oud, sergeant-schutter 
William Rebecca Watt, 19 jaar, en sergeant-schutter 
en radiotelegrafist William Edwin Whitehead, 22 
jaar. Zij zijn herbegraven op de Begraafplaats Bergen, 
Kerkedijk 41 S in Bergen. 

Trudy Schouwe
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Monument voor de omgekomen bemanningsleden 

van de Short Stirling.
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De vliegtuigcrash en de omgekomen bemanningsle-
den hebben diepe indruk op Tiny gemaakt.
Jarenlang heeft zij zich sterk gemaakt voor plaatsing 
van een monument voor de omgekomen Britten. 
Kleine comités met door de jaren heen verschillende 
personen hebben zich er vanaf 1985 (herdenking 
‘Veertig jaar na dato’) mee bezig gehouden. Telkens 
weer wordt het verzoek voor een monument afgewe-
zen door de gemeenten Wognum en Opmeer. Tiny 
benadert in 1994 Jan Ursem. Als aannemer kan hij 
vast wel iets betekenen voor de realisatie van een 
monument. Jan maakt drie ontwerpen. Het is de 
bedoeling het monument bij de Magdalenakerk te 
plaatsen. Hier wordt geen toestemming voor gege-
ven. Daarna is er sprake in het plan van de ruilverka-
veling een fietspad langs de kerk naar de A.C. de 
Graafweg te maken. De volgende optie voor het 
monument zou naast het fietspad, vlak bij de kerk 
zijn. Het wachten duurt lang en het uiteindelijke 
plan om een fietspad aan te leggen, gaat ook niet 
door. Inmiddels is het 2008 en heeft de gemeente 
Medemblik een nieuwe burgemeester. Jan vraagt 
hem om hulp. Burgemeester Van Eijk heeft begrip en 
biedt zijn medewerking aan. 

beneden”. Maar dan draait het vliegtuig weer en 
komt als één brok vuur in de richting van Wadway 
terug. Voordat Tiny beseft wat er gebeurt, stort het 
vliegtuig neer op het land van Van Berkel. Globaal 
naast de Magdalenakerk. Alle buren komen kijken 
maar blijven op afstand staan. Er is onzekerheid of de 
bommenwerper al zijn bommen wel heeft gelost. Al 
snel komt Piet Commandeur, zoon van de burge-
meester, op zijn motor poolshoogte nemen. Daarna 
komen gemeenteveldwachter Van den Berg en 
wachtmeester van de marechaussee De Vries, beiden 
uit Wognum, het terrein rondom het vliegtuig 
afzetten. Zij vinden dan twee van de drie omgekomen 
bemanningsleden. Van den Berg en De Vries bewa-
ken het terrein totdat de Duitsers het om vier uur ’s 
morgens overnemen. Het kijken is voorbij. Iedereen 
gaat naar huis en naar bed. Ook Tiny. Dan blijkt dat 
door het rieten dak van de boerderij brokstukken van 
het vliegtuig op de dars terecht zijn gekomen. Een 
wonder dat er geen brand is ontstaan. De volgende 
dag mogen omwonenden bij de brokstukken kijken. 
Het is een triest gezicht. Een bemanningslid zit 
verkoold in de cockpit. Een auto komt de omgeko-
men bemanningsleden ophalen. Zelfs de Duitsers 
zijn onder de indruk. “Zo kunnen wij ook liggen”, 
is hun sombere mededeling.

Vlak na de oorlog komt Volksvermaak Wadway met 
twee lijsten langs de deur om geld op te halen. Eén 
lijst voor de kermis en de andere voor een monument 
voor de slachtoffers van de Britse bommenwerper. 
Achtenzestig gulden wordt er voor het monument 
opgehaald. Het is de bedoeling om twee bielzen in de 
vorm van een kruis te plaatsen op het land van Van 
Berkel. Zover komt het niet. Het geld wordt besteed 
aan het monument dat uiteindelijk is geplaatst bij de 
Hoornseweg in Wognum. Alle namen van de omge-
komen vliegeniers van Wognum en Wadway zouden 
op dit monument worden vermeld. Ook dit is niet 
uitgevoerd.

Brokstukken van de Short Stirling W7530 in het land van 

J. van Berkel. Het monument, dat nog niet af is, in de werkplaats bij bouwbedrijf 

Ursem. Foto H. Ursem.

Werktekening van Jan Ursem. Foto H. Ursem.
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Het monument mag geplaatst worden in de berm van 
de openbare weg in Wadway, grenzend aan het land 
van Van Berkel. De gemeente verricht het grond- en 
straatwerk. De Rabobank sponsort een bijdrage voor 
het natuursteen. Appel Beton uit Opmeer levert 
beton en BBN uit Hoorn de stenen. Theo en Jan 
Ursem bouwen het monument in de werkplaats van 
Bouwbedrijf Ursem.  Theo Koedooder uit Blokker 
doet het voegwerk. Ten slotte takelt Kroon uit 
Wognum het monument vanuit de werkplaats op een 
auto en plaatst het op zijn uiteindelijke bestemming. 
Het is een prachtige en warme voorjaarsavond als de 
initiatiefneemster Tiny de Boer en ontwerper/
bouwer Jan Ursem samen met wethouder Kasper 
Gutter het monument onthullen.  65 Jaar na de 
Tweede Wereldoorlog hebben de gevallen beman-
ningsleden van de Short Stirling hun welverdiende 
monument gekregen. Een plek om stil te staan bij de 
mensen die kwamen uit een ander land en hun leven 
gaven voor onze vrijheid!  Foto's: Trudy Schouwe.

Onthulling van het monument door Jan Ursem, Tiny de Boer en 

wethouder Kasper Gutter.
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