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Ernest Bainbridge
1913 - 1941

They shall grow not old, as we that are left grow old
Age shall not weary them, nor the years condemn
At the going down of the sun and in the morning
We will remember them.
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12 augustus 1941 – 12 augustus 2021
Door Wout Moret

Herdenkingsceremonie naar aanleiding van het feit dat het op 12 augustus 2021 precies 80 jaar geleden is dat de Bristol Blenheim van de RAF net naast de ingang van de haven in Strijensas in de griend
is neergestort, waarbij de drie bemanningsleden om het leven kwamen.
Tegen 14.00 uur zijn op de begraafplaats van Strijen aanwezig: De organisator Anton de Man met zijn
vrouw, Lt. Kolonel b.d. Dominic Hoogsteder van de Koninklijke Luchtmacht namens Hoeksche Waardse veteranen. Namens “Het Land van Strijen”, Piet Niemansverdriet, Cees Dubbeldam, Jaap de Koning, Wout Moret en enige belangstellenden.
Van deze plechtige herdenking zijn filmopnamen gemaakt door Willem Sybesma en Jos van der Bent
onder regie van Jan Lips. De film zal naar de nabestaanden van de drie overleden militairen worden
gestuurd. Het betreft E. Bainbridge 28 jaar Sergeant schutter, H.M. Clark 24 jaar Pilot Officer waarnemer en G.C. Rolland 18 jaar Pilot Officer.
Vanaf 1947 tot 2019 hebben de nabestaanden van deze drie bemanningsleden regelmatig de graven
van hun geliefden bezocht. De families waren ook dit jaar op 12 augustus uitgenodigd maar de delta
variant van het Covid virus verhinderde hun aanwezigheid.
Op de begraafplaats hing de Engelse vlag halfstok en werd “The Last Post” ten gehore gebracht. Piet
Niemansverdriet, Cees Dubbeldam en Wout Moret legden een Poppy krans bij de graven van de militairen. Jaap de Koning legde een krans namens de bevolking van Strijen en Strijensas en Dominic
Hoogsteder legde een bloemstuk namens de Hoeksche Waardse veteranen.
Na deze ceremonie werd het Engelse volkslied gespeeld en werd de bijeenkomst in Strijen afgesloten.
Daarna gingen we naar het voetveer in Strijensas waar Anton de Man met de schipper had afgesproken dat hij net buiten de haven de boot zou stil leggen en daar heeft Piet Niemansverdriet een bloemstuk van zonnebloemen in het water gelegd en voer de boot weer naar de aanlegplaats terug.
Op de begraafplaats in Strijensas tenslotte, hebben we gezamenlijk een Poppy krans gelegd op de plek
waar de militairen op 15 augustus 1941 werden begraven. Na de oorlog werden ze in Strijen herbegraven.

Na de kranslegging leest Dominic Hoogsteder Lt.
Kolonel b.d. van de Koninklijke Luchtmacht, een
Engels gedicht voor getiteld
“For The Fallen” van Laurence Binyon.

Foto boven: v.l.n.r. Jaap de Koning, Wout Moret,
Piet Niemansverdriet en Cees Dubbeldam.
Bloemen op het water van de haven
te Strijensas
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Strijen 12 augustus 2021
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Herdenking
12 augustus 1941- 12 augustus 2021
Op dinsdag 12 augustus 1941 onderneemt de Royal Air Force een zeer gewaagde aanval op twee
elektriciteit centrales in de omgeving van Keulen. Omdat het een precisie aanval betreft en de bij nacht
opererende zware bommenwerpers deze precisie niet bereiken, worden 54 Bristol Blenheim bommenwerpers van No. 2 Group aangewezen voor aan aanval bij daglicht.
De aanval zal laagvliegend worden uitgevoerd. Er werd een uitgebreid plan bedacht; afleidingsaanvallen in Noord Duitsland en Noord Frankrijk moesten de Duitse jagers weglokken om zo een vrije doortocht voor de Blenheims te realiseren. ‘Force 1’, 18 toestellen 9 van 82 en 9 van 21 Squadron, gingen
naar ‘Kraftwerken Fortuna’ bij Quadrath, en ‘Force 2’, 38 Blenheims, van 18, 107, 114 and 139 Squadron naar ‘Goldenbergwerk ’ bij Knapsack West, resp. zuidwest van Keulen. Hoewel de zeer laagvliegende ( tussen 10 en 30 mtr.!) toestellen de Duitse luchtafweer aan de Nederlandse kust wisten te verrassen, werd toch één van de Blenheims zo geraakt dat deze bij Strijensas in de griend neerstort, waarbij de gehele bemanning om het leven komt. Op 14 augustus 1941 werden zij met Duits militaire eer
begraven op de begraafplaats in Strijensas. (foto’s) In 1946 werden de lichamen overgebracht naar
de begraafplaats in Strijen, het was hun eerste en laatste operatie.

Graham Cooper Rolland werd geboren in de plaats Bolton provincie Lancashire in Engeland. Graham ging naar school in Loretto,
Musselburgh Schotland. Hij was een goed atleet en deed in teamverband mee aan cricket, rugby, voetbal en hockey. Hij wilde accountant worden. Net als veel van zijn klasgenoten stopte hij zijn
studie om zich aan te melden bij de Engelse luchtmacht The Royal Air Force.
Na diverse opleidingen en training gevolgd te hebben werd hij op
5 augustus 1941 ingedeeld bij het R.A.F. 82 squadron en werd in
de rang van Pilot Officer, piloot van een Blenheim bommenwerper. Op 12 augustus 1941 steeg hij samen met sgt. Ernest Bainbridge en Pilot Officer Hugh Clark in een Blenheim bommenwerper op van het R.A.F. vliegveld in Watton Engeland. De missie
was een bombardement op een elektriciteitscentrale nabij Keulen
in Duitsland. Laagvliegend werd hij rond 12 30 uur nabij de Moerdijkbruggen geraakt door Duits FLAK luchtafweergeschut en stortte brandend neer in de grienden net buiten Strijen Sas.
Graham Cooper Rolland
1922 - 1941

Hugh M. Clark
1916 -1941

Hugh M. Clark werd op 2 september 1916 geboren, als tweede
kind van Douglas en Dorothy Clark. Rond 1921 verhuisde Hugh
met zijn oudere broer, jongere zus en moeder naar Engeland.
Hugh doorloopt de Tonbridge School in Kent en de Universiteit te
Cambridge waar hij eerst Frans en Duits studeerde maar later
overstapte naar Engelse literatuur. Hij slaagde hiervoor in 1938.
Hij vertrekt voor een aantal jaren naar Joegoslavië om daar kinderen privéles te geven. Het is onbekend wanneer hij zich opgaf
voor de Royal Air Force. Hier doorliep hij verschillende opleidingen
en werd op 25 mei 1941 benoemd tot ‘Pilot Officer’ voor de duur
van de oorlog, tegelijk met Graham Rolland. Hun training op de
Bristol Blenheim werd afgerond bij No. 13 Operational Training
Unit. Hier vandaan werden zij op 5 augustus 1941 overgeplaatst
naar No. 82 Squadron. Op 12 augustus 1941, neemt de bemanning van Graham Rolland, met Hugh als ‘observer’ in Blenheim
T2437 / UX-Y van 82 Squadron deel aan een gewaagde aanval op
centrales bij Keulen.
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Ernest Bainbridge werd op 13 juli 1913 geboren in Shilton,
County Durham, als tweede van vier zoons van Anthony en
Jane Bainbridge. Door Anthony ‘s werk bij de spoorwegen
verhuisde de familie vaak. Ernest, die wordt beschreven als
bescheiden en een echte ‘gentlemen’ werkt als verkoper van
herenkleding in Blackpool waar hij Elsie Lund ontmoet. Zij
trouwen daar in oktober 1940. In datzelfde jaar meldt Ernest
zich als vrijwilliger bij de Royal Air Force. Zijn training, op de
Bristol Blenheim bommenwerper, wordt besloten bij No. 13
Operational Training Unit. Op 5 augustus 1941 meldt hij zich,
samen met Graham Rolland en Hugh Clark bij het No. 82
Squadron. Op 12 augustus 1941, neemt de bemanning van
Graham Rolland, met Ernest, als ‘air gunner’ in Blenheim
T2437 / UX-Y van 82 Squadron deel aan een gewaagde aanval op centrales bij Keulen. Ernest was toen net 28 jaar oud.
Tot overmaat van ramp verliest zijn vrouw Elsie niet alleen
haar echtgenoot, maar ook hun ongeboren kind in de weken
na de aanval.
Ernest Bainbridge
1913 - 1941

82 Squadron Blenheims, Watton in 1940

Wrak van de Blenheim na dat het brandend was
neergestort in de griend van Strijensas.

De omgekomen bemanning werd door Duitsers, waarbij ook o.a. burgemeester Bolman aanwezig
was, met militaire eer begraven te Strijensas. Op de 3 kisten de Engelse vlag.
Na de oorlog zijn ze herbegraven op de begraafplaats te Strijen. Tot het uitbreken van de Corona pandemie werd door familieleden van de omgekomen vliegtuigbemanningen de begraafplaats bijna jaarlijks bezocht.
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Haven van Strijensas 2021
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