
Het monument is gemodelleerd naar de achter-
vleugel van een Stirlingbommenwerper en staat 
bij de plek in Molkwerum – in het zuidwesten 

van Friesland – waar het stoffelijk overschot van de Schot-
se piloot Tom McCrorie op 5 juli 1943 aanspoelde. Dat 
was twaalf dagen nadat hij ten oosten van Den Oever met 
zijn bommenwerper was neergestort in het IJsselmeer. 
Met hem vonden zes anderen de dood. Twee van hen zijn 
nooit teruggevonden. 

Nationaal monument
Tom McCrorie ligt begraven in Molkwerum, waar de 
dorpsbewoners de herinnering aan hem levend houden. 
Maar wat is er eigenlijk ter nagedachtenis aan alle in Ne-
derland omgekomen vliegers die nooit zijn gevonden, 
vroegen ze zich een aantal jaren geleden af. Helemaal 
niets, zo bleek. Hoog tijd dus voor een nationaal monu-
ment. De vermisten streden tenslotte allemaal voor onze 
vrijheid. Familieleden van McCrorie waren op 26 juni 
2022 bij de onthulling van het monument aanwezig. Van 
zijn collega’s die eveneens in het IJsselmeer zijn neerge-

stort, zijn er nog altijd 220 vermist. Voor hen, en voor 
alle andere vermiste vliegers, is dit Nationaal Monument 
opgericht. 

Stafofficier Vliegtuigberging
Hoe werkt dat dan met die vliegtuigwrakken en stoffe-
lijke resten? Naar aanleiding van de viering van 75 jaar 
vrijheid (2020) wil de rijksoverheid tot 2030 samen met 
gemeenten zoveel mogelijk stoffelijke resten van piloten 
uit de Tweede Wereldoorlog bergen. Daarvoor werd het 
Nationaal programma berging vliegtuigwrakken (zie ka-
der) in het leven geroepen. Eindverantwoordelijk voor de 
uitvoering van het programma was tot maart 2022 Bart 
Aalberts, stafofficier Vliegtuigberging van het Commando 
Luchtstrijdkrachten. Hij is ook lid van de Studiegroep 
Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO): ‘In de Conventie van 
Genève staat dat je een oorlogsgraf onberoerd moet laten, 
maar het Nationaal programma berging vliegtuigwrak-
ken vormt hierop een uitzondering. Gemeenten waarin 
zich een zogenoemde kansrijke berging bevindt, kunnen 
financiële ondersteuning krijgen en zich laten adviseren 
door het rijk.’

Ontroerde nabestaanden 
Bart Aalberts was als jongen van tien al gefascineerd door 
de Tweede Wereldoorlog, en dan vooral door de lucht-
oorlog. Hij weet hoe belangrijk de berging van stoffelijke 
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Als een baken rijst de betonnen vliegtuigvleugel op uit het IJsselmeer. De vleugel is het Nationaal Monument ‘Missing Airmen’, ter na-
gedachtenis aan alle vliegers die in de Tweede Wereldoorlog vermist raakten. Het bergen van vermisten gaat nog steeds door, nu ook 
in het kader van een nationaal programma.
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Vermiste vliegers vinden Vermiste vliegers vinden 
en herdenkenen herdenken

Bij de onthulling op 26 juni 2022: het monument, op de achtergrond in het IJsselmeer, heeft de vorm van een vliegtuigvleugel. Foto Lia ten Brink

De rijksoverheid wil tot 2030 
nog zoveel mogelijk 

stoffelijke resten van piloten bergen



resten is voor de nabestaanden: ‘In Warten bij Leeuwar-
den was de vlieger in zijn Lancaster blijven zitten om zijn 
bemanning de kans te geven per parachute het toestel te 
verlaten. Bij de herdenkingsdienst na de berging, waren 
twee kleinzoons van de piloot aanwezig. Een nog lucht-
waardige Lancaster maakte een overflight, wat hen zeer 
ontroerde.’  
In het Limburgse Echt-Susteren was een werkgroep van 
bewoners actief voor de berging van een wrak aldaar. Al 
vóór de berging hadden ze contact gezocht met de nabe-
staanden, die enthousiast en betrokken waren. Helaas 
zijn bij die berging geen stoffelijke resten gevonden. Alle 
moeite die de bewoners en het team van Aalberts hadden 
gedaan, verzachtte de teleurstelling van de familieleden.

Bergingsadvies
De berging van een vliegtuigwrak verloopt, als het goed 
is, volgens een vaststaand patroon, vertelt Aalberts: ‘De 
gemeente stuit op een wrak. Ze wil een stuk grond ont-
ginnen voor een industrieterrein en er ontstaat een veilig-
heidsrisico of er is piëteit met de nabestaanden. Wij geven 
de gemeente voorlichting en peilen of zij historisch voor-
onderzoek door ons op prijs stelt. Zo ja, dan starten wij 
conform de Circulaire vliegtuigberging het reguliere ber-
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Het bergingsteam Lancaster bij Warten in 2017, met in de bovenste rij, vijfde van links, Bart Aalberts. Foto Defensie

Nationaal programma berging vliegtuigwrakken
Van de 5.500 vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog 
boven Nederland zijn neergestort, bevatten zo’n vierhon-
derd wrakken waarschijnlijk nog stoffelijke resten van pi-
loten. Bij dertig tot vijftig wrakken is die kans groot. Deze 
gevallen worden aangeduid als ‘kansrijke bergingen’. De 
Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) deed hier 
onafhankelijk onderzoek naar, in overleg met het minis-
terie van Defensie. In 2008 publiceerde de SGLO samen 
met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie het 
Verliesregister 1939-1945, waarin alle militaire vliegtuig-
verliezen in Nederland in de Tweede Wereldoorlog zijn 
vastgelegd (zie verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl).

In 2020 is het Nationaal programma berging vliegtuig-
wrakken ingesteld, mede vanwege de viering van 75 jaar 
Vrijheid: tot 2030 wordt gericht gewerkt aan het bergen 
van zoveel mogelijk stoffelijke resten van vermiste vlie-
gers. Het initiatief voor bergingen ligt bij de werkgroep 
BZK, die ‘kansrijke bergingen’ aandraagt en de betreffen-
de gemeenten hierover benadert. Dit programma loopt 
naast de reguliere bergingen, die conform de Circulaire 
vliegtuigberging plaatsvinden. Hiervan ligt het initiatief 
bij de gemeente, die 68% van de gemaakte kosten ver-
goed krijgt. Voor het tijdelijke Nationaal programma is 
15 miljoen euro beschikbaar gesteld; hiermee kunnen de 
kosten van gemeenten helemaal worden vergoed.

De berging van een vliegtuigwrak 
verloopt volgens 

een vaststaand patroon



gingsproces op. Er volgt een oppervlaktedetectie, verricht 
door de explosievenopruimingsdienst, of in het geval van 
het IJsselmeer een sonardetectie door de marine. Daarop 
brengen wij een bergingsadvies uit. Bij een positief advies 
wordt de berging gestart. Als er stoffelijke resten worden 
aangetroffen, stelt de Bergings- en Identificatiedienst 
van de Koninklijke Landmacht deze veilig en gaat er 
een rapport naar het land van herkomst. De autoriteiten 
daar beoordelen dit rapport en informeren, als vaststaat 
om wie het gaat, de nabestaanden van de gevonden 
vermisten.’

In den droge
‘Op land moet een berging in beginsel “in den droge” 
gebeuren’, aldus Aalberts, ‘en wordt er laagsgewijs ont-
graven. Op het water kan dit niet in alle gevallen en is 
“in den natte” soms de enige optie. De opgegraven grond 
zeven we. Je moet je voorstellen 
dat zo’n vliegtuig met een snelheid 
van vierhonderd kilometer per uur 
ter aarde stort, daar blijft weinig 
van over. Van de inzittenden ook 
niet. Wat je vindt, is bijvoorbeeld 
een fragment van een bot. De 
moeilijkheidsgraad van een ope-
ratie hangt samen met de locatie.’ 
Maar soms zijn er meer handicaps. 
In de oorlog hebben de Duitsers 
veel wrakken geborgen voor her-
gebruik van onderdelen en mate-
rialen. Met name aluminium was 
toen schaars. En ten tijde van de 
Korea-oorlog waren oude metalen 
veel geld waard…

Reis door het verleden
Er zijn ook particulieren die zich 
het lot aantrekken van de vermis-
ten. Aalberts: ‘Particulieren mo-

gen tot dertig centimeter in de grond zoeken om vast te 
stellen welk toestel er is neergestort. Dat geldt ook voor 
wrakken onder water. Die moet je zien als oorlogsgraf, 
en daar blijf je vanaf. Bovendien kan er ontploffings- 
of stralingsgevaar zijn.’ 
Wat hem aanspreekt in het werk als vliegtuigberger, is 
‘de reis door het verleden’: ‘Je treft van alles aan dat te 
maken heeft met het tijdsbeeld van toen. Zo vonden 
we op de locatie Warten, die als vuilnisbelt had gediend, 
onder andere een carbid fietslampje en vooroorlogse 
kranten.’ Museumwaardige onderdelen worden in overleg 
met de betrokken gemeente in bruikleen gegeven aan 
musea of gebruikt voor een monument. Het komt ook 
voor dat onderdelen ter beschikking worden gesteld om 
eenzelfde type vliegtuig te reconstrueren. De rest ver-
dwijnt naar de schroothoop. 

Bart Aalberts mag dit prachtige en dankbare werk samen 
met zijn opvolger Hubertus Schuncken nog tot 1 mei 
2023 doen. Daarna gaat hij met pensioen. Maar hij blijft 
als lid van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 zijn 
steentje bijdragen aan potentiële bergingen.

Tjitske Zuiderbaan
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Meer weten over dit onderwerp? Bekijk dan de documentaire 

‘Liever dood dan vermist’ van Gisèla Mallant op figuliproduc-

ties.nl. Meer over het Nationaal Monument ‘Missing Airmen’ 

is te vinden op nationaalmonumentmissingairmen.nl.

Museumwaardige onderdelen 
worden in bruikleen gegeven 

aan musea

De bergingslocatie Nieuwe Niedorp. Foto Defensie

De twee landingsgestellen van het toestel op de locatie Nieuwe Niedorp, een Vickers Wellington T2990 
(van het 311 Czech Squadron Bomber Command). Foto SOVB


