
Geschiedschrijving 

Dronten 

Vliegersmonument 

Het verhaal van een Lancaster 

Lesbrief  

Vliegersmonument 

Inleiding 

We leven op de bodem van de zee.  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

was dit alles nog water. Er woonden 
toen geen mensen. Alleen vissersbo-

ten zag je hier.  
Toch heeft Dronten iets van die 

oorlog gemerkt. Tijdens de strijd 

vlogen vliegtuigen over het IJssel-
meer richting Duitsland. Elke nacht  

 

werd daar wel een stad of een gebied 
gebombardeerd.  

Zo’n vlucht was niet ongevaarlijk. Je 
kon door vijandelijke vliegtuigen 

worden neergeschoten. Of vanaf de 
grond door geschut worden geraakt. 

Daarom vlogen de Engelse piloten zo 

graag over het IJsselmeer. Daar stond 
geen afweergeschut.  

In juni 1943 steeg in Engeland een 

vliegtuig op voor een bombarde-
mentsvlucht op Düsseldorf.  Aan 

boord bevonden zich de piloot 
Thomson, de bemanningsleden 

Bowes, Ward, Campbell, Osborne, 
de koepelschutter Pingle en de 

staartschutter Sparling.  

De tocht naar Duitsland verliep 
voorspoedig, maar op de terugweg 

vloog één van de vier motoren in 
brand. Boven de Veluwe vliegend 

verloor men steeds meer hoogte. 

Ze waren aangeschoten wild ge-
worden. Een Duitse jager stortte 

zich op hen. Het vliegtuig werd vol 
geraakt en vloog in brand.  

Pingle en Sparling sprongen uit het 
toestel en landden met hun para-

chutes in het IJsselmeer. Daar 

werden zij door een boot opgevist. 
Zij waren de enige overlevenden. 

Bowes is nooit teruggevonden. Hij 
behoort tot de grote groep vermis-

ten. De andere bemanningsleden 

warden in Amsterdam begraven. 
 

Gevonden 
In juli 1962 werd het grootste deel 

van het vliegtuig teruggevonden. 
Door de drooggevallen polder was 

het ontdekt.  

Een jaar later stuitte de heer Doorn-
bos op een ander deel. Het ging om 

de motor en een propeller. De op-
graving geschiedde door de heer 

Zwanenburg. Hij was toen de meest 

deskundige militair op dit gebied. 
 

De propeller maakt nu deel uit van 
het vliegersmonument op het Rede-

plein. 
In Dronten is een aantal straten naar 

de bemanningsleden vernoemd. 

 
Vraag 

In welke wijk liggen deze straten? 



 

Vliegersmonument 

Het monument heeft al op verschil-

lende plaatsen gestaan. Probeer aan 
de hand van de foto’s te 

achterhalen welke plaatsen dat zijn 
geweest. Let daarbij op de achter-

grond. 


