
 

 

 

 
Dordrecht, april 2021 
 
Beste mensen, 
 
Zoals bekend is ten gevolge van de lockdown landelijk besloten dat een samenkomst van meer dan 
twee personen buitenshuis verboden is. De duur van deze maatregel is onbekend.  
 
Ons plan is om als bestuur op 13 mei bij het monument de namen van de zeven gesneuvelde 
militairen en de twee militairen die het overleefd hebben, te noemen. We zullen na een moment 
stilte ieder afzonderlijk een klein bloemenboeket bij het monument te leggen. 
 

 
Het bestuur van de stichting, v.l.n.r. Daan Kaasjager, Eline van der 

Vorm en Wim Anceaux 
 
Deelname aan de dodenherdenking op 4 mei te Rhenen 
Wim Anceaux, neef en vernoemde van Willem Fredrik Anceaux (piloot van de Fokker T.5 856) en Ben 
Swagerman, neef en vernoemde van Bernhard Swagerman (waarnemer/commandant van de T.5 
856) zijn uitgenodigd om (virtueel) aanwezig te zijn bij de Nationale Militaire Dodenherdenking op 
het Militair Ereveld op de Grebbeberg op 4 mei in Rhenen. 
Willem en Bernardus zijn (her)begraven op dit ereveld. Hier is ook Gerrit Arnold van Riemsdijk, 
sergeant telegrafist van de Fokker T.5 856, (her)begraven. 
 



   
Anceaux, vak 10, rij 33 Swagerman, vak 13, rij 31 Van Riemsdijk, vak 11, rij 16 

 
Ben en Wim maken gebruik van de gelegenheid om een eenvoudig bloemstukje te laten leggen bij de 
graven van hun neven. Hierbij wordt het graf van Gerrit van Riemsdijk niet vergeten (het is nog 
steeds niet gelukt om met zijn familie in contact te komen). 
 
Het monument op dit moment 
De klus van het vervangen van het geluidsscherm bij het monument is klaar. Het resultaat, dit is in de 
vorige nieuwsbrief al gemeld, is niet naar onze tevredenheid.  
Het verplaatsen van het monument is geen optie meer. Er is geen andere plaats bij Willemsdorp 
waar passanten komen die het monument kunnen zien. Er is enkel plek waar geen mens komt. 
Een oplossing is dat de huidige plaats wordt gefatsoeneerd, een extra groenvoorziening achter het 
monument wordt aangebracht en gras wordt gezaaid zodat het monument het aanzicht krijgt die het 
verdient.  
Wim heeft hierover een brief gestuurd naar verantwoordelijk wethouder de heer Marco Stam.  
 

  
Situatie bij het monument 

 
Literatuur 
Er zijn kortgeleden drie boeken uitgebracht waarin veel aandacht wordt besteed aan de Nederlandse 
luchtverdediging in mei 1940 en het luchtgevecht dat volgde op het mislukte bombardement op 13 
mei 1940 door de Fokker T.5 856 en twee Fokker G.1’s. 
Voor het schrijven van deze drie boeken heeft de SHBM1940 informatie uit eigen archief beschikbaar 
gesteld. Het zijn de volgende boeken. 



 

 
 
Neergestort, door Gerard Groeneveld 
Beschrijving van 15 vliegtuigverliezen in Nederland 1940-1945, waaronder de Fokker T.5 856. 
 
Gerard schreef onder andere ook: 

- Hitlers jongste hoop, Nazipropaganda voor de jeugd; 
- Nach Holland; 
- Rotterdam Frontstad. 

 

 
 
Silent Key, door Cornelis A. Hoefnagel 
Over het korte, bewogen leven van een KLM- telegrafist rond de Tweede Wereldoorlog: 
‘Tijdens zijn zoektocht naar het leven van zijn jong overleden vader stuitte Cornelis Hoefnagel (1948) 
op avontuurlijke en historische gebeurtenissen uit de luchtvaart rond de Tweede Wereldoorlog. Voor 
de oorlog vloog zijn vader als radiotelegrafist met Douglas DC-2 en DC-3 toestellen op het Europese 
netwerk van de KLM. Wegens oorlogsdreiging werd hij gemobiliseerd en ingedeeld bij de 



Bombardeer Vliegtuig Afdeling (Bom.V.A.) op Schiphol, waar hij als radiotelegrafist op de Fokker T-V 
en Fokker G-I vele oefen- en patrouillevluchten maakte en ook bij reddingsacties werd ingezet. 
Tijdens de eerste oorlogsdagen (10-14 mei 1940) nam hij in een Fokker T.5 bommenwerper actief 
deel aan de luchtgevechten boven Schiphol en aan bombardeermissies op het vliegveld Ockenburg 
bij Den Haag en de Maasbrug in Rotterdam.  
 
In dit boek wordt ook de vlucht beschreven met de Fokker T.5 856 op 11 mei. Deze vlucht met als 
waarnemer/gezagvoerder Bernardus Swagerman en telegrafist Kees Hoefnagel met de order de 
Maasbruggen in Rotterdam te bombarderen. Dit mislukte, wel werd abusievelijk het Noordereiland 
gebombardeerd. 
Ook wordt beschreven hoe de collega’s van radiotelegrafist Gerrit van Riemsdijk in spanning de 
uitslag van de Fokker T.5 856 op 13 mei 1940 afwachtten.  
Bedroefd waren zij toen zij werden geïnformeerd over het verongelukken van de bemanning. 
 

 
 
Fokker vliegtuigen in Nederlandse dienst in de meidagen van 1940, door Ed Beekman, Rick 
Francke, Peter de Raaf en Ralph de Wolf 
 
Deze onderzoekers/auteurs horen bij CRASH Research in Aviation Society Holland. Het boek is een 
uitgave van CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40 – ’45 in Aalsmeerderbrug. 
 
Het boek Fokker vliegtuigen in Nederlandse dienst in de meidagen van 1940 zijn deels eerder 
gepubliceerde verhalen die een update hebben gekregen naar de laatste inzichten van het 
museum. Er zijn, om de context te illustreren, ook hoofdstukken opgenomen over de op 10 mei 1940 
actieve vliegvelden in het westen van ons land en over het ontstaan van de Nederlandse Luchtmacht.  
 
Daarnaast zijn persoonlijke verhalen opgenomen waardoor een beter en ander inzicht gegeven 
wordt aan de gebeurtenissen in de meidagen. Een aantal jaren geleden ontving het museum de toen 
nog in leven zijnde Meivliegers. Het museum beoogt met dit boek respectvol aandacht te geven aan 
de bijdrage van de Fokkervliegtuigen in die oorlogsdagen, maar vooral ook aan de mensen die ze 
vlogen en het personeel dat de toestellen weer luchtwaardig maakte en hield. Dit boek is bedoeld als 
passend eerbetoon aan al deze mensen. 
 
Ook in dit boek ‘Fokker vliegtuigen in Nederlandse dienst in de meidagen van 1940’, wordt de crash 
van 13 mei 1940 beschreven en onze stichting genoemd inclusief foto van het monument. 
 
In juni 2001 heeft het CRASH in samenwerking met de ‘Stichting Fokker G-1’ onderzoek gedaan naar 
de crashlocatie van de aangeschoten en neergestorte G.1 in een weiland in Nieuw Lekkerland. Bij 



deze crash kwamen luitenant-vlieger Piet Schoute en staartschutter sergeant Han Lindner om het 
leven. Er werden diverse kleine maar waardevolle materialen van de G.1 gevonden. 
 
In het voorjaar 2003 werd er door CRASH gezocht in de grienden van Ridderkerk naar resten van de 
Fokker T.5 856. In dat jaar vond er ook berging plaats op de crashplaats. De gevonden onderdelen 
bleken erg aangetast door corrosie maar er werd wel een mooi stuk houtconstructie gevonden en 
onder meer delen van het hoofdlandingsgestel. 
 

  
Plaats van de crash (op de achtergrond de 

Alblasserdamse brug) 
Het graven 

  

  
  

  
Deze materialen zijn nu tentoongesteld in het CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40 –

 ’45 in Aalsmeerderbrug. 
 
Generaal L. E. (Onno) Eichelsheim 
Per 15 april 2021 zal de heer Onno Eichelsheim de functie van Commandant der Strijdkrachten (CDS) 
in de rang van Luitenant – Generaal gaan vervullen. Eichelsheim volgt Luitenant – Admiraal Rob 
Bauer op, die voorzitter wordt van het militair comité van de NAVO. Eichelsheim is sinds 2019 de 
plaatsvervanger van Bauer. 



Onno Eichelsheim is een bekende van onze stichting. Tijdens de samenkomst in de Grote Kerk te 
Dordrecht op 13 mei 2015 was hij namens de Koninklijke Luchtmacht als spreker aanwezig. Hij was in 
dat jaar Directeur Operaties van de Koninklijke Luchtmacht in de rang als Commodore. 
 

  
Commodore Eichelsheim tijdens zijn speech op 13 

mei 2015 in de Grote Kerk te Dordrecht 
In het najaar van 2015 overhandigde Wim 

Anceaux de dvd met hierop de samenkomst in 
op 13 mei 2015 in de Grote Kerk te Dordrecht 

aan Generaal Eichelsheim 

 
Wij feliciteren Generaal Eichelsheim met zijn nieuwe functie. 
 
Tot besluit 
Nogmaals, het spijt ons dat ook dit jaar de herdenking geen doorgang zal kunnen vinden. 
Enkel het bestuur van de SHBM1940 zal op 13 mei stilstaan bij de tragische gebeurtenissen en de 
namen van alle betrokken militairen noemen, een moment stilte houden en een bloemengroet 
brengen. We zullen de te zijner tijd de gemaakte foto’s naar u doormailen. 
 
Een vriendelijke groet van, 
 
Wim Anceaux 
Eline van der Vorm 
Daan Kaasjager 
 
Info@13mei1940.nl 
 


