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VOORAF 
 

In de nacht van 21/22 juni 1944 werd de Lancaster 1, rompcode ME846, getroffen door   

een Duitse nachtjager. Enkele bemanningsleden konden het toestel verlaten,  twee 

verloren het leven (hun lichamen werden geborgen door de bezetter), en één persoon 

blijft tot op heden vermist. Het betreft  Pilot Officer  Mark Anthony Hamilton Davis. Het 

toestel explodeerde, met zijn bommenlading,  naar alle waarschijnlijkheid boven de 

grond te Mol-Postel, nabij de Oude Bladelse weg. Bij deze site bevindt zich een 

monument. 

 

 

Figuur 1 : De bemanning van de Lancaster ME846. (archief Paul Stevenson) 
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Figuur 2 : Het monument voor de Lancaster ME846 te Postel. Rechts Paul Stevenson, neef van de 

vermiste piloot bij zijn bezoek in april 2011. (foto BAHAAT) 
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ONDERZOEKSVRAGEN 
 

Paul Stevenson, neef van de vermiste piloot, en het  Newark Air Museum vroegen 

BAHAAT  deze prospectie uit te voeren. BAHAAT  nodigde de Planehunters uit  tot 

samenwerking. Volgende onderzoeksvragen dienen beantwoord te worden:  

 

1) Betreft het hier wel degelijk de ME846 ? Gezien het feit dat in de nabije omgeving 

nog  Britse bommenwerpers  neergestort zijn, diende dit eerst grondig  bekeken worden. 

Onderzoek wees uit  dat het gaat om de volgende toestellen: 

• Wellington R1615 - 2/3 juni 1942;  

• Halifax DK170 - 12 juni 1943 crash Bladelse weg;  

• Lancaster ND715 - 23 april 1944.  

 

Het zou dus ook om deze laatste kunnen gaan. De Lancaster ND715  crashte volgens een 

beschrijving op 4 km ten zuiden van Postel waarbij de brokstukken zéér ver verspreid 

lagen - bijna hetzelfde dus als in het  geval van de ME846.  Alhoewel deze wellicht 

neerkwam aan De Maat - dit is een restaurant gelegen aan Den Diel 44 in Mol - dus in een 

zuidelijke rechte lijn van Postel gezien, wat kan overeenstemmen met die 4 km.  

 

       2) Is het nog mogelijk om het stoffelijk overschot van de vermiste piloot terug te 

vinden ? 

         

         

Figuur 3 : De gezagvoerder van de ME846, P/O Davies, die nog steeds als vermist geboekt staat. 

(archief Paul Stevenson) 
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ONDERZOEKSGEBIED 
 

De prospectie op het ******* domein van de ********* werd uitgevoerd met toelating van 

het Agentschap voor Natuur en Bos Antwerpen. De site bevindt zich in een ********* 

werd na de oorlog. Ten tijde van de crash ********. Dit kan betekenen dat de meeste 

restanten indertijd reeds geborgen werden. De krater, veroorzaakt door de explosie, 

bestaat nog steeds. Deze werd later uitgediept om als wateropslag voor bosbranden te 

dienen. Wellicht werden ook in die periode reeds objecten gevonden. De ligging werd op 

GPS bepaald:  *********** *************** 

 

 

 

Figuur 4 : De inslagkrater van de bommenwerper, april 2011 (foto BAHAAT). 

De site werd reeds eerder bezocht door amateur-onderzoekers. ( Koen Peeters en Steven 

Geukens)  Deze vonden op en net onder de oppervlakte reeds een aantal fragmenten  die 

duidelijk afkomstig zijn van een vliegtuig.  
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Figuur 5 : Luchtfoto uit 1945, met aanduiding van crashplaats van (vermoedelijk) Lancaster ME846. (archief 

Planehunters) 

 
Figuur 6 : Luchtfoto, 2011 (bron :  Google Earth, 2011) 
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DETECTIEONDERZOEK VAN 2 OKTOBER 2011 
Op aanwijzen van Koen Peeters onderzochten BAHAAT en Planehunters op 2 oktober 

2011 de site d.m.v. White TM 808 en Fisher 4 en 75 metaaldetectoren. 

Hierbij werden proefputjes gegraven waar signaal werd ontvangen voor metalen 

voorwerpen  10 cm -MV. Conform de wetgeving werd niet dieper gegraven dan de 

ploeglaag. Er werd vrijwel geen signaal gevonden op diepte van meer dan 50 cm, wat laat 

vermoeden dat het toestel inderdaad boven de grond is ontploft. Er werden ook 

fragmenten gedetecteerd in de ruime omtrek.  

Op geringe diepte werden diverse stukjes metaal gevonden - meestal ondefinieerbare 

aluminiumfragmenten, zwaar aangetast door de zure bosgrond. Onder de herkenbare 

artefacten onderscheiden we een stuk van de binnenverlichting (cockpit lamp), een 

parachutehaak, een stuk steunarm van een balansgewicht, een fragment van de rand van 

de  bovenste geschutskoepel , en enkele bomscherven. De vondsten zullen gemeld 

worden aan het CAI conform artikel 10 van het Protocol Luchtvaartarcheologie en 

conform artikel 8 van het decreet houdende bescherming van het archeologisch 

patrimonium. Wat betreft de bestemming van de gevonden artefacten:  Na identificatie 

en inventarisatie zullen  deze in samenspraak met het Newark Air Museum een 

bestemming krijgen. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier slechts om fragmenten. Wat de 

bestemming ook mag zijn, deze zal gemeld worden aan de bevoegde instanties. Tijdens 

dit vooronderzoek werden geen sporen gevonden  van ander archeologisch erfgoed. 

 

 

Figuur 7 : Fragment met serienummer van onderdeel. (foto BAHAAT) 
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 Figuur 8 : Fragmenten Window - strookjes zilverpapier om de 

vijandelijke radar te misleiden. (foto BAHAAT) 
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Figuur 9 : Musketon van valschermharnas. (foto BAHAAT) 

 

Figuur 10 : Peter Knox, die de crash overleefde, poseert op de foto met zijn valschermharnas, met 

twee musketons ter hoogte van de schouders. (archief Paul Stevenson) 
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Figuur 11 : Metalen ring rond cockpitlamp (foto BAHAAT) 

 
Figuur 12 : Cockpitlamp (archief Planehunters) 
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Figuur 13 :Browning .303-patroon, niet afgevuurd, met inscriptie 1944. (foto BAHAAT) 
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CONCLUSIE 
 

Enkele van de gevonden onderdelen werden geïdentificeerd als typisch Lancaster , zoals 

de weight rudder balance arm, en een fragment van de FN mid upper turret. De 

parachutehaak bewijst ook dat  bemanning achtergebleven is in het vliegtuig, 

bomscherven tonen ook aan dat het toestel met zijn bommenlading ontploft is. Dit alles 

komt overeen met wat geweten is over de crash van de ME846. Ook de jaartallen op 

eerder gevonden munitie (1942-1944) wijzen in de richting van de ME846.  

 

We kunnen op de vraag “Gaat het wel degelijk om de ME846 ?” antwoorden dat het hier 

met zeer grote waarschijnlijkheid gaat om de ME846. 

 

Om honderd procent zekerheid te hebben is een tweede onderzoek echter aanbevolen. 

Wat betreft de tweede vraag “Kan het stoffelijk overschot van de vermiste piloot nog 

teruggevonden worden ?”  kunnen we stellen dat het  zeer moeilijk zal zijn om nog resten 

te vinden van de piloot. Deze was aan boord bij het exploderen van de bommenlading, 

waaronder een z.g. “Cookie”  (dit is een bom van 4000 Lbs). Volgens getuigen was de 

explosie enorm, en gingen zelfs de ruiten van de abdij van Postel, enkele kilometers 

verder, aan diggelen door de schokgolf. Hoewel de kans zeer klein is om nog sporen 

terug te vinden, zijn BAHAAT en Planehunters bereid om een opvolgingsonderzoek te 

verrichten waarbij de grond rond de krater zal uitgezeefd worden. Wellicht is het niet 

nodig om dieper te gaan dan de bouwlaag, maar hiervoor zal eerst advies ingewonnen 

worden bij het Agenschap RO Vlaanderen, en zullen de nodige vergunningen 

aangevraagd worden. Wanneer besloten word om tot dit opvolgingsonderzoek over te 

gaan, zal dit gebeuren onder toezicht van een gediplomeerd archeoloog. 
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COLOFON 
 

Dit verslag  kwam tot stand door samenwerking tussen VZW BAHAAT en de Planehunters. 

Aan de prospectie en het verslag werkten mee: Wim Govaerts, Thijs Hellings, Dany Saey, 

Cynrik De Decker, François Maes, Luc Cox, Benny Ceulaers , Ludo Van Hout, en Ulrik De 

Neve. 

 

We verwijzen ook naar de brochure die verscheen over de crash van de ME846 en 

oorspronkelijk in het Engels opgesteld werd door mevrouw Jane-Knox-Kiepura, de research 

daarvoor werd door haar en deels door Kamiel Mertens uitgevoerd. De vertaling naar het 

Nederlands werd uitgevoerd door mevrouw Margot Bouwens onder de redactie van Kamiel 

Mertens. Contactadres: Studium Generale vzw, Holven 11, 2490 Balen (België) 

 

www.bahaat.be 

www.planehunters.be 

 

 

 


