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Clarence Elgy Scott is geboren op donderdag 2 augustus 1923 in 

Vancouver, British Columbia, Canada. Clarence Elgy is het oudste kind uit 

het gezin van Percy James Scott, afkomstig uit Stanley, York County, New 

Brunswick, Canada en Mildred Scott-Jamison afkomstig uit Beetown, 

Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika. 

Het gezin woont op 5638 Nanaimo Street, Vancouver, British Columbia.  

vermoedelijk viel de straatnaam onder Burnaby. Het gezin Scott behoort 

tot de Presbyteriaanse Kerk en bestaat verder uit de broers Howard Percy 

(1925) en Arthur Elton (1927) en zus Dora Inez, geboren in 1929. 

Na het overlijden van vader Percy James hertrouwt moeder Mildred op 17 

september 1943 met Peter Elias en ze gaan wonen op 2396-34th Avenue, 

Burnaby, Vancouver, British Columbia. 

 

Clarence Elgy Scott volgt zijn basisonderwijs van 1929 tot 1937 op de 

Tecumseh school in Vancouver (Genaamd naar de Swahneeleider waarvan 

zijn leven in het teken stond van de vereniging van de inheemse 

Amerikaanse Volkeren in een gezamenlijke bescherming van hun land.) 



 

 

Clarence Elgy gaat van het basisonderwijs en vervolgt zijn studie aan de 

John Oliver School in Vancouver en kiest de technische richting. Daarna 

volgt hij Technisch Onderwijs tot 

1940 aan de Vancouver Technical 

school. Deze school bestaat sinds 

september 1916. 

 

 Technical School Vancouver 

 

Op 16-jarige leeftijd verlaat Clarence Elgy school en gaat in april 1940 

werken bij een bandengarage aan een snelweg. In april 1941 zet hij zijn 

maatschappelijke carrière voort bij MC Millan Industries als Sander 

Operator (schuurmachines). Vervolgens gaat hij in maart 1942 werken als 

houthakker bij Allison Toy Co. tot september 1942. Clarence Elgy heeft 

een passie voor diesel techniek en volgt hierin een cursus. Ook rijden op 

een motor en meedoen aan motorrace wedstrijden  is een hobby van 

hem. Clarence Elgy heeft rood haar en bruine ogen. Hij weegt 71,2 kg en 

heeft een lengte van bijna 1.78 m. Hij heeft een litteken op een van de 

vingers van zijn rechter hand en in 1931 wordt hij geopereerd aan zijn 

milt.  

Clarence Elgy Scott meldt zich op 11 December 1942 aan bij het No 1 

Recruiting Centre in Vancouver British Columbia. Hij geeft eind 1942 aan 

dat hij bij de Air Force wil dienen. Hij wordt opgeleid als Airgunner en 

krijgt  op 1 oktober 1943 de rang van Sergeant. Ondanks een driedaagse 

opname in het hospitaal voor een acute keelontsteking doorloopt hij zijn 

militaire opleiding prima. 

Op 31 oktober 1943 vertrekt hij naar Engeland en komt bij het 3rd 

Personnel Dispatch Centre in Bournemouth. Op 16 november meldt 

Clarence Elgy zich bij 17e Operational Training Unit in Silverstone.  

 

Na zijn verdere opleiding in Sliverstone gaat Clarence Elgy naar ‘51 Base’ 

en wordt vervolgens gelegerd in Scampton. Op 19 April 1944 gaat hij naar 

Metheringham, de thuisbasis van RAF 106 Squadron. 

                                        

Pro Libertate {For Freedom} 



 

 

Op woensdagavond 21 juni 1944 om 23:15 stijgt de viermotorige MK III 

Lancaster bommenwerper , ZN-Z met registratienummer LM 570 van RAF 

106 squadron op van Metheringham voor een bombardementsmissie in 

Duitsland nabij de plaats Gelsenkirchen. Doel is een fabriek voor 

synthetische olie. Samen met een vloot van twintig andere 

bommenwerpers vliegen ze via Winterswijk om de raffinaderij aan de 

zuidoostkant te naderen.  

Door Duits luchtafweer wordt de LM 570 getroffen en stort op 22 juni 

1944 om 01:15 brandend neer op de toenmalige weg van Rossum naar 

Heerewaarden bij de zogenaamde Doornepol. Zeven bemanningsleden 

worden begraven op de begraafplaats in Uden, pas op 1 juli wordt het 

stoffelijk overschot van Clarence Elgy Scott gevonden. Hij word begraven 

op de algemene begraafplaats in Heerewaarden; op 17 oktober wordt hij 

herbegraven op de Canadese begraafplaats in Groesbeek, graf XV. E. 8. 
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Monument locatie Hoogestraat, Heerewaarden, gerealiseerd door de inzet van Gijs Krist 

en drie medebewoners uit Heerewaarden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘His Life a Ransom for Many’ 



 

 

Verslag crash door Gijs Krist: 

Na het neerstorten explodeerde de bommenlading en deze was zo hevig dat de 

op + 800 meter afstand gelegen bebouwde kom verschillende ramen vernield 

werden van de huizen. In de weg ontstond een krater van 15 meter doorsnede. 

Ooggetuige Wim van Utrecht zag het toestel vanuit Alem brandend aankomen en 

vloog nog op relatieve hoge hoogte. Maar al snel zag hij het toestel, dat 

veranderd was in een vuurzee, dalen en vloog laag over de huizen die bij de 

steenfabriek de Hogewaard stonden. Daar woonde het gezin ‘van Utrecht’ toen, 

samen met nog acht andere families. Een motor van het toestel kwam los en was 

terecht gekomen op het weiland van Gradje Groenendaal. De piloot van het 

vliegtuig was, voor zover het nog mogelijk was, naar een weg om te proberen 

daarop te landen. Samen met zijn vader was Wim, met gevaar voor eigen leven 

naar het vliegtuig gekropen maar alle hulp kwam te laat en ze konden niets meer 

doen voor de jonge bemanningsleden. De kogels die zich in het toestel bevonden 

explodeerden en floten in het rond. Duitse militairen die gelegerd waren op het 

Fort Sint Andries waren snel te plaatse en bewaakten het neergestorte vliegtuig; 

en gaven geen informatie aan de plaatselijke autoriteiten. Op 23 juni werden 

zeven stoffelijke overschoten overgebracht naar het Geallieerde oorlogskerkhof 

in Uden waar de bemanning hun laatste rustplaats vond. Op 1 juli 1944 werd in 

de Ketelaarsput in Heerewaarden het stoffelijk overschot gevonden van nog een 

lid van de bemanning de Canadees Clarence Elgy Scott. Deze werd op 3 juli 1944 

begraven op de algemene begraafplaats in Heerewaarden en op 17 oktober 1945 

door militairen van de Canadese gravendienst overgebracht naar het Canadian 

War Cemetery in Groesbeek. 

 

De LM 570 werd geleverd aan het 106e squadron op 13 mei 1944 en was van het 

type MK III. Toen dit vliegtuig verloren ging had het een totaal van 90 uur 

gevlogen en had onder andere ook deelgenomen aan de bombardementen op de 

Duitse stad Dortmund op 22 en 23 mei 1944. Ook bij de landing in Normandië op 

D Day voerde de bemanning hun missie uit. Dit vliegtuig was een van de twee 

vliegtuigen van het squadron die verloren ging tijdens deze missie.  

 
De bemanning bestond uit:                 

Flying Officer/piloot Kenneth George Bellingham 23 jaar, UK.                 
Squadron leader, 2e piloot Majoor Arthur James Loughborough 28 jaar, UK. 
Flight Engineer/Boordwerktuigkundige Sergeant James William Blanchard, UK. 

Flight Sergeant/Navigator Howard Gavin 22 jaar, Australië.                    
Flight Sergeant/Bommenrichter Leo Toomey 28 jaar, Australië.               

Sergeant/ Boordtelegrafist/Boordschutter Arthur Goodacre 20 jaar, UK.      
Sergeant/Boordschutter Sidney Joseph Malaband 22 jaar, UK.                 
Sergeant/Staartschutter Clarence Elgy Scott 20 jaar, Canada. 

 



 

 

Crashlocatie AVRO Lancaster ZN–Z  LM 570  

Te Heerewaarden 22 juni 1944. 

 

 

 

 
Ooggetuigenverslag Wim van Utrecht: 

Het zal rond 1.00 uur zijn als Wim, dan 11,5 jaar oud, samen met zijn 
vader het brandende vliegtuig steeds dichterbij ziet komen. “ Er stonden 

veel mensen buiten te kijken. We woonden toen op de Hogewaard en mijn 
vader rende samen met de dorpsagent, mijnheer van der Pas, naar het 

vliegtuig. Dit stortte uiteindelijk neer bij de ‘Doornepol’ (op de toenmalige 
weg van Heerewaarden naar Rossum nabij waar nu de paardenmanege 

is). Jarenlang gingen er geruchten dat er iemand levend uit deze vuurbal 

was gekomen. Jarenlang heb ik naar bewijs hiervoor gezocht en 
uiteindelijk bleek toch dat geen van de acht inzittenden het overleefd 

had.”  
 

 


