
Bommenwerper boven Crooswijk;  
 
Op 13 mei, 1943, terwijl iedereen rustig lag te slapen was er opeens een vreselijk lawaai. Arie Braun 
klom uit bed en zag allemaal vuur en hoorde een geluid van duizenden kogels die explodeerden. 
Het bleek dat er een Britse Short Stirling, een viermotorige bommenwerper, neergestort was op de 
hoek van het laantje op vijfentwintig meter van het huis van de familie Braun. Het toestel was in 
duikvlucht neergekomen en had op een haar na de huizen gemist. Wel was van de lantaarnpaal 
voor het raam van Arie de arm verdwenen. Er waren geen bommen aan boord, alleen de brandstof 
stroomde brandende het riool in. Arie; ‘Ik ben vaak langs het wrak gelopen, moest er langs naar 
school. De moffen die er de wacht hielden mopperden, maar die lieten me gaan. Na een paar dagen 
werd het wrak afgevoerd.’  
 

 
Short Stirling EF357 (OJ-V, 149 Squadron) keerde op 13 mei, 1943 terug van een 
bombardementmissie op Duisburg toen het door een Messerschmitt nachtjager neergeschoten 
werd. Met twee brandende motoren was de Stirling niet in de lucht te houden. De geschutskoepel 
werd getroffen en de schutter eruit geslingerd die te pletter sloeg. Een ander bemanningslid 
probeerde er uit te komen maar zijn parachute opende vanaf die lage hoogte niet compleet, ook 
hij overleefde de val niet. Een deel van het landinggestel kwam neer in de Rusthoflaan 64. Maar 
de rest van het toestel brandde als een fakkel onderhand en er was geen redden aan. Op een 
haar na werden de huizen gemist toen de Stirling neerkwam. Alle zeven bemanningsleden 
kwamen om. De bemanning werd begraven op de Algemene Begraafplaats Crooswijk. Hun 
namen zullen voor altijd herinnerd worden: Flying Officer Ronald Frederick Kingham, 
Navigator/Bomber Sergeant Eric George Bass, Pilot Sergeant Kennith George Roots, Navigator 
Sergeant Francis George Salter, Flight engineer Sergeant John Geoffrey Newall, Wireless 
Operator/Air Gunner Sergeant Dennis Bertram Sach, Air Gunner Sergeant Ronald David Evans, 
Air Gunner.  
 
Bron: Verhaal van Henk Dijkxhoorn en Arie Braun 

Op 13 mei, 1943 stortte de “Stirling EF357”, van het 149 Sqn. neer aan de Boezemlaan 

 


