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Flight Lieutenant Ch.J. Maltby en Breukelen: 
25 maart 1945 

Ph. J. Burggraaf 
Kerkbrink 26,3621 AN Breukelen 

Op een mooie zondagmorgen, even na de kerkdienst, kwamen uit het 
westen vier Engelse militaire vliegtuigen, spitfires, aangevlogen over de 
geïnundeerde polder ten westen van Breukelen. Ze gingen richting Kort-
rijker molen, station, over het Amsterdam-Rijnkanaal, recht op de kerk 
midden in het dorp af. Daarna maakten ze een steile klim, een bocht van 
180 graden en dan een steile duik richting station. Het doel was de 
spoorlijn te vernielen bij of met het station. Deze lijn tussen Amsterdam en 
Utrecht was belangrijk omdat er aan het eind van het perron ook nog een 
spoorlijn in de richting Rotterdam - Den Haag vanaf splitste. In de laatste 
dagen van de oorlog was deze spoorlijn voor de bezetters een belangrijke 
vervoersader voor voedsel en militaire doeleinden en een van de snelste 
manieren om tussen Brabant of Arnhem en de kust troepen en materieel te 
verplaatsen, zeker bij verdere al dan niet vrijwillige inundaties. 

Vliegtuig neergestort 

De vliegtuigen doken de een na de ander; een van de drie dook nog lager 
dan de rest, gooide zijn bommen maar raakte daarbij zichtbaar in moeilijk
heden. De drie andere vliegers bleven nog even in de buurt om te zien of 
het vliegtuig of de piloot, Flight Lieutenant Christopher James Maltby, nog 
in staat was om verder te vliegen. 

Mijn vader fietste op het moment van het ongeluk bij het station. Hij 
denkt dat het vliegtuig werd gekraakt of dat er iets ontzet raakte. Hij zag 
de vleugels een dreun krijgen. Dat kwam misschien door de luchtdruk of 
door de scherven van zijn bommen. Het toestel verloor hoogte en zeilde uit 
het zicht achter de wasserij. Ongeveer 800 meter verder kwam het neer in 
de onder water gelopen polder Kortrijk, vlak voor de dijk met knotwilgen 
en het in het land staande transformatorhuisje, daar waar nu de Parallel
weg Kortrijk kruist. 

De andere drie vliegers zagen het toestel gelijkmatig neerdalen en 
landen. Ze cirkelden een keer rond bij het toestel dat in het 1 meter diepe 
water goed te zien was, maar er was geen beweging bij waar te nemen. 

Toen er mensen van de nog geen 150 meter verder gelegen dijk bij het 
vliegtuigwrak kwamen, vonden zij de piloot dood in zijn stoel. Er werd 
meteen gezocht naar voedsel, sigaretten en wapens. Daarna ging men weer 
snel terug naar de dijk. 

Als eerste vertegenwoordiger van het gezag kwam een politieman uit 
Nieuwer Ter Aa aanfietsen. Even later arriveerde ook agent Sterken uit 
Breukelen. De Duitsers konden eveneens ieder moment komen. De politie-
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Afb. 1, Het "124 Baroda Squadron" in de lucht. O N zijn de letters voor dit squadron; de 
overige zijn toestel-aanduidingen. Foto uit voorjaar 1945 

mannen doorzochten het vliegtuig, constateerden het overlijden van de 
piloot, namen meteen maatregelen voor identificatie en roeiden terug naar 
het huis aan de dijk. Daar arriveerden toen ook de Duitsers. Die gaven 
orders aan de politie om het lijk naar het huis te brengen en op te baren 
terwijl de op de piloot gevonden zaken in beslag genomen werden. Een van 
de agenten overhandigde de gevonden zaken maar drukte datgene achter
over wat hij militair niet noodzakelijk voor hen achtte, zoals geld, ringen en 
dergelijke, daar het waarschijnlijk was dat ze dit in eigen zak zouden 
steken of dat het in ieder geval in Duitsland terecht zou komen, zoals zoveel 
Nederlands bezit. Dit is na de oorlog weer ter beschikking van de familie 
gesteld, op een enkel ding na dat als souvenir hier achterbleef. 

Na nader beraad werd opdracht aan de gemeente Breukelen gegeven om 
het lijk naar het dorp te laten brengen. De heer G. van Os kwam met een 
kist op een handkar waarmee het lijk naar het lijkenhuis naast de Neder
landse Hervormde kerk werd gebracht. In stilte werd er begraven, maar 
toch niet zo stil of het graf was de volgende morgen bedolven met voor
namelijk oranje bloemen - spertijd of niet. 

Nader onderzoek van de gang van zaken 

In de herfst van 1984 ontstond het idee om bij de veertigjarige her
denking van de bevrijding, in mei 1985, extra aandacht te gaan besteden 
aan Flight Lieutenant Maltby. Al jarenlang hielden we de jaarlijkse doden
herdenking bij zijn graf, maar we wisten eigenlijk nauwelijks iets over hem. 

We moesten natuurlijk eerst de familie van de omgekomen piloot vragen 
of ze het goed vonden en ons konden en wilden helpen; als ze dat niet 
wilden waren we direct al uitgepraat. Als ze accoord gingen moesten we 
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vragen of zij wisten wie destijds zijn vrienden waren, of zij gegevens 
hadden over waar hij in maart 1945 gelegerd was, waarvandaan en met 
wat voor vliegtuig hij vloog en bij weike wing of weik squadron. 

Van burgemeester Van Zwieten kreeg ik het telefoonnummer van zijn 
broer, John Maltby. We legden hem de zaak uit; hij klonk enigszins over
donderd maar hij zei toe uit te zoeken wat hij kon achterhalen en vond het 
een heel sympathiek idee. Zo begon een speurtocht naar uiteindelijk een 
heel squadron, bestaande uit mensen die we nooit gezien hadden, waarvan 
we de namen en het aantal niet eens kenden en die 40 jaar geleden bij 
elkaar waren in een voor mij onbekend land in een onbekende tijd. 

Intussen probeerde ik wat meer over het neergestorte vliegtuig te weten 
te komen, wat daarmee gebeurd was, wie er bij geweest waren en er zich 
wat van konden herinneren, zodat we er iets meer over zouden kunnen 
vertellen als er familieleden of bekenden van Maltby over zouden komen. 

Bij de politie waren geen verslagen van deze periode aanwezig - er was 
toen geen rijkspolitie in Breukelen - en de agent uit Nieuwer Ter Aa die 
destijds de leiding had was overleden. Bij het waterschap in Breukelen en 
Vleuten viel niets te achterhalen; maar wellicht is een gedeelte van hun 
archieven in het Rijksarchief te Utrecht te vinden. 

Normaal werden wrakken door een op Schiphol gelegerde afdeling van de Duitsers 
of het in Utrecht gevestigde Zerlagebetrieb verwijderd, maar omdat Maltby tegen het 
einde van de oorlog neerstortte en het toestel in een onder water staand gebied lag is 
dat toen misschien niet gebeurd 

De boerderijen in Kortrijk waren in maart 1945 vanwege het water vrijwel alle 
onbewoond Er zouden zich wel onderduikers en gedeserteerde Duitsers hebben opge
houden, maar dezen waren niet meer te achterhalen 

Niek Stam. die aan de Broekdijk op de eerste boerderij voorbij het station woonde, 
was toen boer op het betreffende stuk land, maar hij is inmiddels overleden. Bij 
navraag blijkt dat hij na het weer droogvallen van de polder het toestel naar zijn 
boerderij heeft gehaald en jaren later aan Dhont als schroot heeft verkocht. Nu zou de 
geschatte waarde 1 à 2 miljoen gulden bedragen 

Er zijn zonder dat de Duitsers dit gemerkt hebben meerdere mensen bij het toestel 
geweest Een van hen vertelde mij op 10 september 1986 dat hij een laars van de piloot 
als aandenken lange tijd bewaard heeft, er zat een groot gat in de zool. wist hij nog. 
Anderen hebben geprobeerd de kanonnen uit de vleugel te slopen voor de onder
grondse, maar ze konden er niet bij komen. Een is er 's morgens in het donker naar 
toe geweest, en toen hij er geen eten in vond of iets dat voor het verzet van nut zou 
kunnen zijn, heeft hij een luchtdrukfles als souvenir meegenomen Hij heeft hem 
later aan mij gegeven; er zat nog lucht in 

Bij verdere navraag bleek dat de heer N Koetsveld een van de allereersten geweest 
was die in de buurt van het toestel kwam Het was hem direct duidelijk dat voor Chris 
Maltby geen hulp meer mocht baten, en toen is hij meteen weer weggegaan om een 
ontmoeting met de Duitsers te vermijden 

Toen het weiland waarin de oorlogsvlieger was neergekomen 20 jaar later eigen
dom werd van mijn vader, zocht ik vaak of ik iets kon vinden als bewijs waar het 
toestel precies gelegen had, maar ik heb er nooit een spoor van gevonden 

Al met al leverde het onderzoek in Nederland niet bar veel op 

Speurtocht naar een heel squadron 

De jongere broer van de omgekomen oorlogsvlieger, J.N. Maltby, schreef 
dat hij graag met zijn zuster en hun beider echtgenoten naar Breukelen 
wilde komen; zijn zeer bejaarde moeder was daartoe niet meer in staat. Hij 
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stuurde ons tevens een kopie van de brief waarmee de familie door George 
W. Scott, de squadron leader van het 124 Baroda Squadron in kennis was 
gesteld van het niet terugkeren van Chris, en dat er eigenlijk niet op over
leving gehoopt mocht worden. Verder een kopie van de brief van een 
vriend, Flight Lieutenant Peter de Leighton Brooke, die van zijn basis 
Twente in juli 1945 het graf van Chris Maltby bezocht had. Bovendien wist 
hij het adres van de dokter die destijds bij het squadron dienst had gedaan. 
We volgden dat spoor en deze dokter gaf ons een aantal namen met enige 
vage details. 

Pauline Winkelaar, een van de mensen die mij bijzonder heeft geholpen, 
bezocht het Public Record Office in Londen. Zij was in Engeland geboren en 
wist er wat makkelijker de weg te vinden. Daar was men in staat ons -
omdat wij het nummer van het squadron wisten - een verslag van de toe
dracht te geven. Volgens het "Operation Record Book of 124 Squadron" 
namen er vier vliegtuigen, alle van het type Spitfire IX HF (E), deel aan de 
operatie waarbij Flight Lieutenant Maltby omkwam: toestel nummer RR 
252 gevlogen door F.L. B. Brooks, TB 918 door F.L. C. Maltby, PV 283 door 
W.O. G. Beadle, en PL 249 door F.S. C. Lett. Deze omschrijving zegt het 
volgende. 

Aanval bij de spoorwegsplitsing Breukelen, score èén directe treffer die er een 
stuk tussenuit slaat, rest bijna raak. Blauw 2 F.L. Maltby daalde tot 60 meter nadat hij 
zijn bommen had laten vallen, en een V-bom explodeerde direct onder hem. Hij viel 
uiteindelijk neer Het wrak was op de grond zichtbaar maar er was geen reactie van de 
piloot De andere drie vliegtuigen landden in Ursel (België), herlaadden en vielen 
hetzelfde doel op de thuisreis aan; het gedeelte richting Woerden zag er na de aanval 
gehavend uit. 

Het opstijgtijdstip was 9.35 uur voormiddag en het iandingstijdstip 11 00 uur; de tijd 
van de crash van F.L Maltby was 10.40 uur 

Een andere operatie naar Breukelen op 25 maart 1945 begon om 11 35 uur en 
eindigde om 13 05 uur. Daaraan namen F.L. K. Lawrence, F.L. L. Oakshott, W.O. J. McCall 
en FO D Roy deel. Voorts wist Pauline nog 21 namen te noteren van mensen die 
gedurende de maand maart 1945 in het betreffende squadron hadden gevlogen. Dat 
was wat de boeken ons opleverden. Aan bruikbare adressen mag men ons daar niet 
helpen, vanwege de wet op de privacy. 

We besloten eerst te proberen om de overige drie mannen van Maltby s vlucht, de 
vier die twee uur later boven het dorp verschenen, de squadron leader, G. Scott, en 
Max Charlesworth (wiens naam de familie Maltby zich wist te herinneren) en Peter de 
L. Brooke op te sporen. 

Na vier maanden vonden we via veel omwegen Charlesworth als eerste. Hij bleek 
geen contacten meer uit die tijd te hebben, maar zegde ons toch alle hulp toe. Kilburn 
bleek thans in Canada te wonen waar hij vliegtuigverkoper is. Oakshot, waarvan 
vermoed werd dat hij indertijd medicijnen studeerde, vonden we via de British Medical 
Association. 

Toen we de smaak eenmaal te pakken hadden zochten we verder. Van het totaal van 
340 ons nu bekende namen van personen die van het squadron deel hadden uitge
maakt weten wij nu van 85 ook het adres. Achtenzestig zijn er overleden, waarvan 45 
gesneuveld: van 50 volgen wij sporen in Canada, Australië en Engeland. Van velen 
ontbreekt nog steeds ieder spoor, maar als bijvoorbeeld de naam P. Jones het enige 
bekende feit is, is het zoeken naar een speld in een hooiberg. Op 4 mei 1987, bij hun 
overkomst naar Breukelen, vertelde een der piloten dat Jones aan het eind van de 
oorlog gesneuveld zou zijn, maar we hebben hier geen zekerheid over verkregen. Na 
veel zoeken kwamen we er achter dat Lett drie dagen na de dood van Maltby in zee 
gestort is. Brooks, Beadle, Lawrence, Oakshott, McCall en Roy hebben we inmiddels 
ontmoet. 
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Afb 2 De Maharadja Geckwar van Baroda (rechts) schudt de hand van George W. Scott 
(links) bij een bezoek aan het squadron in juni 1945. 

Ik was intussen in het bezit gekomen van kopieën van het Squadron Record Book 
Naast de bijzondere en soms bizarre verhalen van de overlevenden geeft dit een goede 
indruk van de verrichtingen van de deelnemers en de resultaten van iedere operatio
nele vlucht. Er blijkt ook uit dat zij veel bombardementen op V-I en V-II installaties in 
Den Haag uitgevoerd hebben, Verder ook op de andere splitsing in de spoorlijn
driehoek, tussen Woerden en Gouda, 

Het squadron werd opgericht in 1941 en ontbonden in 1946. Bij de 
oprichting werden de eerste spitfires door Z.K.H, de Indiase Maharadja 
Geckwar of Baroda geschonken; daarom kreeg dit squadron de naam 124 
Baroda Squadron". Op de door ons georganiseerde eerste reunie van het 
squadron, op 3 oktober 1986 in Londen (met 35 aanwezigen), was ook de 
zoon van deze maharadja aanwezig. Tevens was daar de in Zuid-Afrika 
wonende enige Nederlander die ooit in dit squadron vloog en die sinds 
1939 piloot is. 

Bronzen kop van Chris Maltby 

In 1985 is de familie Maltby in Breukelen geweest, tesamen met Scott, 
Brooks, Lawrence, Roy, Charlesworth en de Leighton Brooke. Bij die 
gelegenheid kreeg ik een geldsom van de familie, waarvan ik in 1986 met 
financiële bijstand van derden besloot een bronzen kop van Maltby te laten 
maken. Deze kop, tesamen met het Crest (wapenschild van het squadron) 
dat ik in 1986 kreeg tijdens de reunie in Londen, heb ik bij gelegenheid 
van de dodenherdenking op 4 mei 1987 aan de gemeente Breukelen 
geschonken. U kunt ze zien in de hal op de eerste verdieping van het 
gemeentehuis Boom en Bosch. 
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