
Pamfletten van de Halifax duiken op in de 

Huiskamer van Partij 
Een vijftigtal inwoners van Partij waren donderdagmiddag 30 november naar de 

Remise gekomen om te luisteren naar het verhaal van de Engelse Bommenwer-

per, de Halifax DT 694 dat in 1943 in het Schweibergerbos brandend neerstortte. 

Het bestuur van de Huiskamer had twee leden van het herdenkingscomité-Nij-

megen uitgenodigd om de geschiedenis van de fatale vlucht te vertellen. De 

meeste bezoekers hadden er wel eens van gehoord en de plaats van de crash 

bezocht, maar wisten niet dat de vijf omgekomen bemanningsleden op het En-

gelse oorlogskerkhof Jonkerbos in Nijmegen begraven lagen. Het verhaal maakte 

veel los bij de toehoorders. Velen hadden als kind de plaats met hun ouders be-

zocht en herinnerden zich nog het hoog snerpende geluid toen het toestel laag-

vliegend over Mechelen vloog. Sinds het comité begonnen is met de voorberei-

dingen om de bemanning voor de eerste keer te herdenken krijgen de leden al-

lerlei voorwerpen aangeboden In Vaals was er zelfs een klein museumpje inge-

richt met overblijfselen van het toestel. Iemand in Mechelen had al een jaar of 

zeventig jaar de stoel van de piloot in zijn 

schuur staan. In het huis van Mark Peerboom, 

zoon van Leo Peerboom hing een ingelijste 

landkaart aan de muur. Z`n vader had die van 

de overlevende Sergeant Jackson ontvangen. 

Elk bemanningslid had zo`n kaart van het ge-

bied waarover gevlogen werd. Al deze attribu-

ten stonden in de zaal uitgesteld. Toen de spre-

ker had verteld dat de Halifax na de bombarde-

mentsvlucht moest terugkeren om foto`s van 

het resultaat te maken en pamfletten boven 

Duitsland uit te strooien, ging er bij een van de 

bezoekers een lichtje branden. Hij begreep nu 

de betekenis van de papieren die z`n vader op 

de plaats van de ramp had gevonden en die 

thuis in een enveloppe in de kast lagen. Hij gaf ze aan het herdenkingscomité dat 

beloofde dat de pamfletten een plaatsje zouden krijgen in het bevrijdingsmu-

seum dat op 20 januari 2018 bekeken kan worden. Op die dag vindt de herden-

king plaats.   



Hier een voorbeeld van een pamflet. 

 


