
De Kwakel - De ingezonden brief 
van Amy van Zanten in deze krant 
op 7 mei trok onze aandacht. 
Nieuwsgierig als wij zijn zochten wij 
contact met de heer Joost Klootwijk 
(76), woonachtig op de Boterdijk in 
De Kwakel en maakten kennis met 
een aimabele man die van neerge-
haalde vliegtuigen in de Tweede We-
reldoorlog boven de Haarlemmer-
meer zijn hobby heeft gemaakt. Be-
ter is te zeggen: een volledige stu-
die, want wat Joost Klootwijk daar-
van allemaal in huis heeft kent zijns 
gelijke niet. Hij tekende met ongelo-
felijke nauwkeurigheid gegevens op 
van de vliegtuigen zelf, de juiste lo-
catie, onderzocht de namen van be-
manningsleden en controleerde of 
er overlevenden waren of dat er nog 
bemanningsleden vermist werden, 
sprak met betrokken mensen en 
nabestaanden, ooggetuigen uit die 
tijd (voor zover nog in leven), verza-
melde en werkte gegevens uit, dook 
in allerlei archieven, correspondeer-
de met verschillende overheidsin-
stanties in binnen- en buitenland 
en ging meerdere keren zelf op ver-
kenning uit. Dit met het voornaam-
ste doel, zoals hij zelf zegt, informa-
tie te geven aan de vele nabestaan-
den. Een aantal van hen is meer dan 
zestig jaar na dato nog altijd op zoek 
naar de plaats waar hun geliefden 
om het leven zijn gekomen, hoe dat 
is gebeurd en waar ze eventueel zijn 
begraven. Of dat zij nog in het wrak 
zitten… Maar ook om puzzelstukjes 
van ontbrekende geschiedenis op 
hun plaats te krijgen. “Daar doe je 
het voor en dat geeft heel veel vol-
doening als je dat aan de weet kunt 

komen”, vertelt Joost die door be-
trokken familieleden uit binnen- en 
buitenland, maar ook allerlei instan-
ties, vaak wordt geraadpleegd of 
hij wat weet over vermiste beman-
ningsleden van neergestorte vlieg-
tuigen uit die tijd.

Hoogtepunt
Eén van de hoogtepunten die Joost 
door zijn ‘hobby’ heeft ervaren was 
de ontmoeting met Cy Grant (88) 
op 4 mei in De Kwakel. Een Engelse 
oorlogsveteraan die een crash in de 
Haarlemmermeer met zijn bommen-
werper overleefde. Hoewel beiden 
elkaar al vele jaren kenden kwam 
het er door omstandigheden nooit 
van een ontmoeting tussen hen te 
organiseren. Tot de 4e mei, de dag 
dat wij de slachtoffers van o.a. de 
Tweede Wereldoorlog herdenken. 
Zelfs de nieuwsdienst van de Engel-
se BBC schonk er aandacht aan.
Joost Klootwijk heeft ruim 42 jaar als 
technicus bij de KLM gewerkt. Als 
kind had hij al grote belangstelling 
voor alles wat met vliegtuigen en de 
luchtvaart te maken heeft. Hij is ge-
boren en getogen in Nieuw-Vennep, 
waar hij ook de oorlogsjaren mee-
maakte. In 1955 trouwde hij met Nel 
Sitvast uit De Kwakel en verhuisde 
naar Amstelveen. Zij kregen twee 
kinderen, een zoon en een doch-
ter. Later verhuisde het gezin naar 
De Kwakel waar Nel en Joost nu al 
weer een groot aantal jaren wonen.
Wat weet hij zich nog van de oor-
log te herinneren? “Veel, maar voor-
namelijk van de luchtoorlog en daar 
ook nog het gedeelte van dat zich 
boven de Haarlemmermeer afspeel-
de”, vertelt Joost. Eenmaal aan het 
woord zou hij bijna een hele krant 
nodig hebben om het allemaal te 
vertellen, maar helaas…. Ook kan 
hij nog steeds emotioneel worden 
als het over die tiende mei 1940 
gaat…

“Joost, het is oorlog”…
“Op die tiende mei maakte mijn zus 

mij om ze-
ven uur 
wakker met 
de woor-
den: ‘Joost 
het is oor-
log, je hoeft 
niet naar 
school.’ En 
toen werd 
ik kwaad 
dat ze mij 
niet eerder 
uit bed had 
gehaald.
Mijn eerste 
oorlogser-
varing was 
dat ze op 
een over-
vliegend
vliegtuig
schoten. Dat 
was van een 
Nederland-
se afweer-
batterij die 
in de buurt 
van De Zilk 
stond. Er 
kwamen
veel vlieg-
tuigen over 
in de Haar-
lemmer-
meer waar-
van er ver-
scheide-
ne werden 
neerge-
schoten.
Dat is tot 
in de tweede helft van de oorlog 

zo gebleven. Een aantal kwam ook 
buiten de polder terecht, waaron-
der op palmzondag 29 maart 1942 
in Mijdrecht bij de Tienboerenweg, 
ook een Vickers Wellington, net zo 
een als in Wilnis is neergeschoten. 
Maar ook Schiphol werd gebombar-
deerd, dat konden wij zien en horen. 
Maar je mocht er niet naar toe om 
te kijken. Daar heb ik dus geen ge-
gevens van. Iemand anders, Ab Jan-
sen, kon dat kennelijk wel en heeft 
er drie boeken over geschreven. Er 
gebeurde zoveel dat je als kind ge-
interesseerd raakte in de dingen die 
om je heen gebeurden, ook al snap-
te je de zin en de achtergronden er-
van niet. We zaten weliswaar niet 
in de frontlinie maar ik heb vooral 
’s nachts wel hele formaties vlieg-
tuigen over horen komen die naar 
Duitsland gingen om bombarde-
menten uit te voeren. In bed hoor-
de je dat gezoem aanzwellen tot een 
zwaar gebrom met daar tussendoor 
het blaffen van het Duitse luchtaf-
weergeschut. Let wel, toen verza-
melde ik nog niets, dat kwam la-
ter pas. Op 26 juni 1943 stortte er 
een kist neer op nog geen ander-
halve kilometer bij ons huis van-
daan. De volgende dag ben ik gaan 
kijken. Het was een groot vliegtuig 
geweest. Dat kon je aan de brok-
stukken zien die overal verspreid la-
gen. Een motor had een deel van het 
huis afgeslagen. De echtgenote van 
de boer die er woonde heeft daar-
bij het leven gelaten. Over deze voor 
mij ‘eerste crash’ deden de wildste 
geruchten en verhalen de ronde. 
Dat voorval heeft mij toen aangezet 
er eens wat meer over te weten te 
komen. Dat is in de jaren zeventig, 
dus 30 jaar na dato, het begin ge-
weest van mijn onderzoek naar de 
vliegtuigcrashes in de Haarlemmer-
meer. In totaal bleken dat er zo’n 25 
te zijn. Die afbakening heb ik mij-
zelf toen opgelegd, want het bleek 
zo veelomvattend dat je hier – toen 
als hobbyist – al je tijd voor nodig 
had om tot gedegen onderzoeken 

te komen. Het ging daarbij om al-
le typen vliegtuigen, zowel geallieer-
de als Duitse. Daarnaast had ik ook 
mijn werk bij de KLM en dat was al 
een intensieve baan.
Daar komt bij dat als je met crashes 
bezig bent dit een sneeuwbaleffect 
veroorzaakt. Want ook Nederland-
se en Duitse zoeklichtstellingen, af-
weerbatterijen en radiozendinstal-
laties werden onderdeel van de be-
langstelling. Alles daarvan is vanaf 
1938 vastgelegd op kaartjes en plat-
tegrond omschrijvingen. Het hoort 
immers allemaal bij de luchtoorlog.”

Cy Grant opgespoord
Joost had uitgezocht dat het neer-
gestorte vlieg-
tuig in de buurt 
van hun huis in 
N ieuw-Vennep 
een Lancaster 
bommenwerper 
is geweest met 7 
bemanningsleden 
aan boord. Hij 
vroeg zich af wat 
met hen gebeurd 
was. Tijdens zijn 
onderzoekingen 
kreeg hij vlucht-
lijsten met num-
mers en namen 
in handen van 
vliegtuigen die 
destijds hadden 
deelgenomen aan 
bombardements-
vluchten op Duitsland. Daarin kon 
hij de namen vinden. Via zijn werk 
bij de KLM kreeg hij kennis aan een 
collega die bij de Prinses Irene Bri-
gade had gezeten. Hij bleek lid te zijn 
van de Britse Royal Airforce Associ-
ation, een wereldomspannende or-

ganisatie. Die had op Schiphol-Oost 
een besloten club. Joost kon de club 
bezoeken in het belang van zijn on-
derzoek naar vermiste bemannings-
leden uit neergestorte vliegtuigen. 
Hij kwam daar een militaire attaché 
tegen die bij de Engelse luchtmacht 
toevallig Wingcommander was. Hij 
vroeg Joost de betreffende namen 
naar hem toe te sturen en beloof-
de daarop een antwoord van be-
trokken instanties en mensen. “Dat 
duurde bijna een jaar, maar ik kreeg 
wel hun verhaal en daar ging het mij 
om,” licht Joost toe. “Toen kwam ik 

erachter welke bemanning bij welk 
vliegtuig behoorde. Zeven beman-

ningsleden bij 
de Lancaster en 
drie bij een an-
der neergestort 
vliegtuig waar-
bij de bemanning 
werd vermist of 
bij leven krijgsge-
vangen was ge-
maakt. Grant en 
een paar ande-
ren overleefden 
de crash, werden 
kri jgsgevange-
nen. Hij was een 
kleurling, afkom-
stig uit Brits Guy-
ana die naar En-
geland was ge-
komen om te stu-
deren. Na het uit-

breken van de oorlog nam hij als vrij-
williger dienst bij de Royal Air For-
ce. Dat was toen een elitekorps en 
daarin was geen plaats voor kleur-
lingen. Hij kwam er toch bij omdat 
men mensen nodig had. Hij schop-
te het uiteindelijk tot ‘flight-lieute-

nant’. Na de 
oorlog heeft 
hij zijn stu-
die afgerond 
en werd ju-
rist. Omdat 
hij ook na 
de oorlog in 
dat vak niet 
aan de bak 
kwam werd 
hij entertai-
ner. Hij kon 
namelijk
goed zin-
gen en mu-
siceren. Hij 
schopte het 
ver daarmee 
en de BBC 
zond er pro-
gramma’s
van uit. Ver-
der speelde 
hij in films 
en schreef 
boeken
over racis-
tische ver-
houdingen. 
Zelf was hij 
ooit als zo-
danig mis-
bruikt door 
de nazi’s in 
krijgsgevan-
genschap . 
Ze maak-
ten een fo-
to van hem 
en plaats-
ten die sa-

men met een verhaal als propagan-
da in een krant. De strekking was 
dat de Engelsen ‘inferieure’ rassen 
gebruikten om oorlog te voeren om-
dat ze zelf te laf waren… Cy is ech-
ter een innemend mens, inmiddels 
88 jaar oud maar nog steeds actief. 
In de jaren tachtig ben ik in Enge-
land op een herdenking geweest. 
Daar waren nog een paar beman-
ningsleden van de Lancaster, maar 
Cy Grant was er toen niet bij aanwe-
zig. Wel hebben we via de telefoon 
een keer met elkaar gesproken. Op 
4 mei was het eindelijk zover. Toen 
is hij hier in De Kwakel geweest om 
mij op te zoeken. Dat was een emo-
tioneel moment kan ik je vertellen.”

Stichting Crash
Cy Grant is niet het enige beman-
ningslid dat door Joost is opge-
spoord via intensieve onderzoekin-
gen. Dat heeft hij ook gedaan van 
vele andere bemanningsleden en 
met betrekking tot gegevens van 
de andere 24 neergestorte vliegtui-
gen in de Haarlemmermeer, inclu-
sief welke ‘achter de dijk’ zijn neer-
gekomen. Op verzoek stelt Joost 
zijn kennis en documentatie ter be-
schikking aan de stichting Crash 
(www.crash40-45.nl), waarbij hij in-
middels 10 jaar als vrijwilliger actief 
is. Verder is hij lid van de stichting 
Luchtoorlog 1939-1945, waarbij zich 
hoofdzakelijk documentalisten heb-
ben aangesloten.
Stichting Crash houdt zich sinds 

1987 actief bezig met het onder-
zoek naar de luchtoorlog in de 
Tweede Wereldoorlog. Het werkge-
bied strekt zich uit over heel Neder-
land, maar concentreert zich voor-
namelijk op de westelijke helft. De 
stichting is aangesloten bij de Ne-
derlandse Federatie voor luchtvaart 
Archeologie (www.nfla.nl). Stichting 
Crash heeft de beschikking over een 
eigen Crash Air War Museum dat tot 
voor kort was gehuisvest in Lisser-
broek, maar sinds kort is verhuisd 

naar Fort Rijssenhout. Joost: “We 
zijn nu nog niet zover dat het muse-
um open is want de zaak moet nog 
worden opgebouwd. Wij hebben de 
beschikking gekregen over het ge-
deelte van het Fort waarin de Brand-
weer heeft gezeten. Het is keurig in-
gericht en we kunnen er zo intrek-
ken. Daar hoort ook een garagege-
bouw bij waarvan we eveneens een 
deel mogen gebruiken om de unie-
ke collectie aan vondsten van neer-
gestorte vliegtuigen uit de Tweede 
Wereldoorlog te kunnen exposeren. 
Verder hebben we een 1 op 1 replica 
van een Spitfire waarmee de lucht-
slag om Engeland tegen de Duitsers 
is gewonnen. We kunnen overigens 
nog wel wat vrijwilligers gebruiken 
voor ons museum. Al was het alleen 
maar om ons te helpen bij de ope-
ningstijden. Die zijn voornamelijk in 
het weekend. Liefhebbers kunnen 
zich aanmelden bij ons secretariaat 
in De Kwakel als ze bij ons museum 
actief willen zijn (tel. 0297-530667 of 
via e-mail: crash40-45@hetnet.nl). 
Men kan ook donateur worden van 
de stichting. Dat kost slechts 14 eu-
ro per jaar en daar krijg je dan re-
gelmatig interessante informatie 
voor terug via een magazine en een 
digitale nieuwsbrief. Natuurlijk heb 
je ook altijd toegang tot het mu-
seum. Als het allemaal mee zit ho-
pen we dat in september officieel 
te heropenen. Dat willen we doen 
met een evenement, in samenwer-
king met Keep Them Roling. Dat is 
de organisatie die oude legervoer-
tuigen uit de Tweede Wereldoorlog 
verzamelt, opknapt en in rijdende 
staat houdt. Daarmee gaan we mis-
schien een tocht organiseren langs 
historische plaatsen en monumen-
ten in de regio.

Hobby voor het leven
Desgevraagd of hij nu klaar is met 
zijn hobby nu de Tweede Wereldoor-
log al zo lang verleden tijd is, geeft 
Joost te kennen dat hij er nooit meer 
vanaf komt. Wel heeft hij voor zich-
zelf het onderzoek in het gebied van 
de Haarlemmermeer afgesloten. 
Sommige vragen blijven volgens 
hem onbeantwoord. Het spoor loopt 
dan dood en dan kom je daar niet 
verder mee. Hij heeft zich nu toege-
spitst op naslagwerken en het ver-
zamelen van ontbrekend historisch 
materiaal. Toen in De Ronde Venen 
een paar jaar geleden de opgra-
ving van de Vickers Wellington de 
gemoederen plaatselijk bezig hield, 
heeft hij samen met de stichting 
Crash voor de nodige achtergrond-
informatie gezorgd. Vanzelfspre-
kend kent hij in dit verband mensen 
als Jan van Loo en Jan Rouwenhorst 
heel goed. Destijds waren zij de ini-
tiatiefnemers voor de opgraving van 
het wrak, de berging ervan en het 
met militaire eer begraven van de 
resten van de bemanningsleden. 
Ook Wilnisser Piet Kroon die er een 
boek over schreef, is Joost eveneens 
niet onbekend.
“Ik heb de oorlogsperiode bewust 
meegemaakt als jongen. Juist in die 
periode word je gevormd en wil je 

de wereld ontdekken. Als het be-
gin mei is herinner ik mij duidelijk 
de gebeurtenissen uit die tijd. Die 
neem je je leven lang mee.
Als ik nu nog langs de plaatsen 
rijd of loop waar de crashes heb-
ben plaatsgevonden, komt mij dat 
altijd weer voor de geest. Het laat 
mij nooit meer los. Mijn hobby is er 
een voor het leven geworden!”, al-
dus Joost.

(Historische foto’s: collectie JK)
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Neergestorte vliegtuigen in WO 2 onderwerp van intensieve hobby

“Ik heb de luchtoorlog boven Schiphol als 
kind meegemaakt”

Een B-17 op de terugweg naar Engeland na een voedseldropping
rond Schiphol (7 mei 1945)

Joost Klootwijk bij de restanten van een in 1995 opgegraven 
Marauder, neergestort bij Bovenkerk (3 november 1943)

Flight-Lieutenant Cy Grant
van de RAF

Een Avro Lancaster bommenwerper die in Nieuw-Vennep neerstortte 
en waarin Cy Grant staartschutter was (26 juni 1943)

Kinderen bekijken de restanten van een neergeschoten Duitse
Junkers 88 (10 mei 1940)

Een Fokker T5 na een noodlanding in de Haarlemmermeer
(14 april 1940)

…65 jaar later zien Cy en Joost elkaar voor het eerst in
De Kwakel…

Joost Klootwijk: 
“Mijn hobby is er een voor
het leven geworden”


