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Een van de kenmerken van de tweede wereldoorlog waren de luchtbombardementen.
Een gevechtstactiek waarmee men snel en efﬁciënt kon toeslaan. De luchtmacht had
alzo een gevoel van almacht. Daarbij ontstond het krankzinnige idee dat men de oorlog
vervroegd kon beëindigen door onschuldige burgers te treffen.
Dichtbevolkte steden waren daardoor erg kwetsbaar en capituleerden al snel. Brussel
en Parijs kenden geen schade. Voor Rotterdam kwam de capitulatie helaas te laat. Londen en ander Britse steden telden vele slachtoffers en vernielingen. Nadien kregen ook
de Duitse steden volgens dezelfde ﬁlosoﬁe hun deel.
In die context werd ook ons dorp hierbij betrokken. In de nacht van 18 op 19 augustus
1941 crashte een Witley – bommenwerper in Vliermaalroot waarbij een inzittende
omkwam.
In de nacht van 15 op 16 oktober 1942, een jaar later, werd een Wellington van de
R.A.F. afgeschoten in Wintershoven. Alle bemanningsleden kwamen om.
Na de indrukwekkende en internationale herdenkingsviering op 11 november 2013 in
Vliermaalroot waarover Jos Punie een prachtig gedenkboek schreef, startte hij al met
opzoekingswerk naar een gelijkaardig voorval in Wintershoven, waarvan maar weinig
geweten was.
Dankzij zijn niet aﬂatende inzet en de medewerking van het gemeentebestuur kan
Kortessem, precies op datum, 75 jaar later, op een waardige wijze eer bewijzen aan de
slachtoffers van dit ongeluk.
Dienstvaardige mannen die in opdracht en voor onze vrijheid, op vreemde bodem,
hun jonge veelbelovende leven offerden.
De oorlog 1940 – 1945 is wreed verlopen. Deze herdenking is ook een eerbetoon
aan onze dorpsgenoten die deelden in leed en verlies.
Wij zijn Jos erkentelijk en dank verschuldigd voor al het werk. De wijze waarop hij dit
voorval aanschouwelijk en overzichtelijk in een brochure heeft verwerkt. Alzo bezorgt
hij ons dorp weerom een stuk - bijna vergeten – oorlogsgeschiedenis.
De gedenkplaat in Wintershoven ter ere van de gevallenen van deze vliegtuigcrash zal
ons voor altijd herinneren aan de nacht van 15 oktober 1942.

Kortessem, 15 oktober 2017.
Camille Cuyx Voorzitter gemeenteraad
Tom Thijsen

Burgemeester

Ria Steegmans Schepen van erfgoed
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INLEIDING & DANKWOORD
Met deze brochure willen we de herinnering levend houden aan de zes mannen die hier in Wintershoven sneuvelden.
Zij vielen tijdens een actie die er op gericht was de vrijheid van onze ouders en grootouders te bespoedigen. Dat mogen
we nooit vergeten.
Tijdens deze herdenkingsplechtigheid en bijhorende tentoonstelling hebben deze mannen nu een naam en een gezicht
gekregen. We hopen dat de gedenkplaat die onthuld werd nog generaties lang respect mag opwekken bij onze dorpsgenoten.
Net als er brokstukken van hun Wellington jaar na jaar bedekt werden door dorre bladeren, zo was ook onze herinnering aan hen ondergesneeuwd in de loop der jaren.
Aloys en David Stulens ontsloten de materiële resten van het vliegtuig. Ik nam de taak op mij de bemanningsleden in
herinnering te brengen door hun levensloop zo goed mogelijk te reconstrueren.
Voor mijzelf was het telkens een emotioneel moment wanneer ik een foto van één van hen toegestuurd kreeg. Ik zag dan
eindelijk het gezicht van een persoon die ik enkel nog maar via documenten kende.
Ik hoop dat de bemanningsleden in de volgende bladzijden voor jullie ook zullen herrijzen als mannen van vlees en
bloed. We mogen zeker niet vergeten dat er ook zes keer een volledige familie getroffen werd. Een vader, een zoon, een
broer, een echtgenoot,… liet een leemte achter in zijn gezin, een gemis dat bleef aanhouden toen de wapens eindelijk
zwegen.

Heel erg bedankt!
In de eerste plaats wil ik deze families danken voor het doorsturen van waardevolle informatie. Bedankt Karen en
Samantha, voor de foto’s en gegevens over jullie grootvader Geoffrey Willis. Bedankt Ian en Edmund Fraser voor de
informatie over jullie oom Edmund Richardson. Bedankt, Mark Johannesen voor de foto’s van je oom Jack Johannesen.
Collega’s heemkundigen Aloys en David Stulens uit Munsterbilzen zijn eveneens bezield door de luchtoorlog in onze provincie. Zij hebben met hun veldwerk ervoor gezorgd dat we onderdelen van de Wellington vandaag op de tentoonstelling
kunnen bekijken. Bedankt voor deze zeer waardevolle bijdrage aan de herdenking.
Mijn Britse vrienden van de 51 Squadron History Association , Peter Gulliver en Neil Smith, hebben mij goed op weg
geholpen om de familieleden van de gesneuvelde bemanningsleden terug te vinden. Bedankt ook Benny Ceulaers, Steven
Volckaerts en het Planehunters Recovery Team, ook voor de boeiende en zeer verrassende bezoeken aan de RAF-basissen en Memorials in Engeland.
Anne Law van The Wickenby Memorial Collection bezorgde me alle informatie die ze in de archieven van het 12de Squadron vond. Heel erg bedankt Anne, dat ik deze informatie en foto’s mocht gebruiken voor de tentoonstelling en deze
brochure.
Wim Govaerts wil ik heel erg danken. Hij stelde ons de resultaten van zijn speurwerk in Duitse archieven ter beschikking. Dankzij hem kunnen we ons nu een volledig beeld vormen van de crash in Wintershoven.
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Dank aan alle bestuursleden van onze Heemkundige Kring, die mijn opzoekwerk aanmoedigden en als klankbord fungeerden. Ook vandaag zorgen ze ervoor dat deze herdenkingsplechtigheid en tentoonstelling vlotjes verlopen.
Dank aan het Gemeentebestuur van Kortessem om deze zes mannen uit drie continenten vandaag, 75 jaar na hun dood,
een respectvolle herdenkingsplechtigheid te geven. Ook
voor de bereidheid om de namen van deze mannen voor de volgende generaties in herinnering te brengen. We waarderen erg het praktische werk dat met veel enthousiasme verricht werd door de UIT-dienst van de gemeente.
Josée, Vincent en Freya dank ik voor de ondersteuning en de feedback bij het uitwerken van de plechtigheid en bij het
uitschrijven van de teksten in deze brochure.

Opbouw van de brochure
In de eerste bladzijden van het boek reconstrueren we de laatste nachtelijke vlucht van Wellington BJ606. In Duitse
archieven hebben we de omstandigheden van hun crash kunnen terugvinden.
In het volgende hoofdstuk maken we kennis met de zes mensen achter de namen op de steen. We bespreken ook kort
hun squadron en de luchtmachtbasis van waar ze opgestegen waren.
Daarna besteden we aandacht aan de bemanningsleden van het Duitse vliegtuig. Wie waren deze mannen die eveneens
hun leven riskeerden in bevolen opdracht?
We sluiten af met de beschrijving van de vliegtuigen, de Britse Vickers Wellington en de Duitse Messerschmitt Bf 110.
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DE OPDRACHT VOOR HET 12DE SQUADRON
IN DE NACHT VAN 15 OP 16 OKTOBER 1942
In de nacht van 15 op 16 oktober 1942 was Keulen nog maar eens het doel van Bomber Command. Keulen werd in de
loop van de oorlog 262 keer gebombardeerd. Vanuit Engeland stegen die nacht 289 bommenwerpers op, waaronder ook
109 Wellingtons. De BJ606 PH-S van piloot Bayley steeg om 18u42 (GMT) op vanaf het vliegveld van Wickenby (Lincolnshire).
Het bleek een actie te zijn met weinig succes. De windrichting boven de stad klopte niet met de voorspellingen van de
meteorologische dienst. De Pathﬁnders slaagden er niet in de doelen te markeren. Pathﬁnders waren bommenwerpers
die uitgerust waren met nieuwer en preciezere navigatiesystemen. Zij vlogen voorop. Wanneer hun navigatiesysteem
aangaf dat ze zich boven het doel bevonden dropten ze hun ﬂares, speciale vuurpijlen. De volgende bommenwerpers
moesten zich daar op richten om hun bommen af te werpen. Deze tactiek was nog vrij nieuw in oktober 1942. Pas in
augustus was er voor het eerst een raid op die manier uitgevoerd.
De Duitsers die zelf al eerder deze techniek gebruikt hadden namen tegenmaatregelen. Het was nu precies bij dit
bombardement op Keulen dat ze voor het eerst met vuurpijlen valse doelwitten markeerden. De meeste bommenwerpers
werden op die manier afgeleid van de stad.
Uit Duitse cijfers bleek dat de schade minimaal was. In de stad Keulen vielen er slechts één 4000 ponder, drie lichtere
bommen en 210 brandbommen. In totaal had de RAF-vloot die nacht 70 000 projectielen bij. 226 huizen vertoonden
schade, waarvan 2 zwaar beschadigd waren. Er waren 4 gekwetsten.
Voor de RAF waren de verliezen groot. 6 Wellingtons, 5 Halifaxes, 5 Lancasters en 2 Stirlings gingen verloren. Dat is
6,2 % van de vertrokken vliegtuigen.
Bronnen:
Engelse Wikipedia: Pathﬁnder (RAF) en Bombing of Cologne in World War II
The National Archives: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20070706055916/http://www.raf.mod.uk/bombercommand/oct42.
html We sluiten af met de beschrijving van de vliegtuigen, de Britse Vickers Wellington en de Duitse Messerschmitt Bf 110.

DE DUITSE LUCHTVERDEDIGING BOVEN LIMBURG
Vanaf juli 1940 droeg generaal Kammhuber de verantwoordelijkheid om de nachtelijke bombardementen van de Britten
te stoppen. Hij begon er onmiddellijk mee om de afweer door vliegtuigen, schijnwerpers, Flak en radars te coördineren.
Zijn plan bestond er in een luchtverdedigingsgordel te ontplooien boven de bezette gebieden, om zo Duitsland af te
schermen. Die gordel zou van de geallieerden de naam Kammhuberlinie krijgen.
De Duitsers zelf spraken van Himmelbett Verfahren.
Vanaf Denemarken, over Nederland, België en Noord-Frankrijk werden zones van 100 op 20 km afgebakend. Deze zones
of Raums raakten elkaar in een cirkelboog, die Das Reich afschermden.
Elk Raum was op dezelfde manier georganiseerd. Telkens waren er 3 cellen of Himmelbetten, waarin de zoeklichten heel
regelmatig verspreid stonden. Samen vormden al die zoeklichten van in Denemarken tot in Frankrijk de Helle Riegel.
Per Raum was er ook een vliegveld van waar de nachtjagers konden opstijgen. Deze konden de vijandelijke toestellen die
gevangen werden in de schijnwerpers achtervolgen. Dat was de Helle Nachtjagd.
Parallel daarmee ontwikkelde Kammhuber nog een tweede systeem. Voor elk Himmelbett plaatste hij ook nog 3 radars
om de bommenwerpers te volgen en de eigen nachtjagers naar hun doel te leiden. Dat was de Dunkle Nachtjagd.
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Raum 6 bevond zich boven onze provincie. De grens tussen Raum 5 en Raum 6 viel ongeveer samen met de Belgisch-Nederlandse grens. De nachtjagers van II/NJG 1 (Nachtjagdgeschwader) die in Brustem gelegerd waren stonden in voor
de onderscheppingen boven Raum 6. Voor Himmelbett 6A stonden er drie radars opgesteld in Meeuwen. Eenzelfde
conﬁguratie bevond zich in Nieuwerkerken, centraal voor Himmelbett 6B. De volgende radars voor 6C bevonden zich in
Jauche, kort bij Tienen.
Vanaf augustus 1941 was de nachtjachtdivisie al aanwezig in Brustem. De radars voor Raum 6 werden in de winter van
1941-1942 gebouwd.
In Meeuwen, Nieuwerkerken en Jauche stonden telkens één Freya-radar en twee Würzburg-radars. De Freya-radar had
een groot bereik, maar kon de positie niet exact weergeven. De Freya-radar tastte de nachtelijke hemel af tot meer dan
100 km ver. Vond deze radar een vijandelijk toestel, dan bleef die hem volgen. De Würzburgradars konden pas ingeschakeld worden als het toestel dichtbij (minder dan 70 km) was. De Würzburg kon wel de positie heel nauwkeurig weergeven. Eén van de twee Würzburgs werd op de bommenwerper gericht en begon deze te volgen. In het grondcommandocentrum werd de positie met een rode stip geprojecteerd op een glazen Seeburgtisch. De andere Würzburg volgde de
Duitse Nachtjager en deze positie werd met een blauwe stip geprojecteerd. Via radiocontact kon de grondcommandant
dan de nachtjager naar zijn prooi gidsen. Dit was de tactiek van de Dunkle Nachtjagd.

Een Duitse kaart van de Kammhuberlinie geprojecteerd op een huidige wegenkaart van onze provincie.
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DE CRASH VAN WELLINGTON
BJ606 PH-S IN WINTERSHOVEN
Het ‘Abschuss Rapport’ van deze Duitse overwinning is bewaard gebleven en is een zeer duidelijk voorbeeld hoe een
Dunkle Nachtjagd-operatie verliep. Dit rapport bevat onder andere een voorgedrukte Abschussmeldung, ingevuld door
Gruppenkommandeur Walter Ehle van 4/NJG1 in Brustem, uitgetypte verslagen van de piloot van de nachtjager ObLt
Wilhelm Telge en van zijn Bordfunker Walter Telsnig, meldingen van twee ofﬁcieren van luchtverdedigingsposten en een
verslag met radarschets van de jachtleider Rathmann.

Radarschets uit het Abschuss-rapport van Wellington BJ606 (Met dank aan Wim Govaerts)

Wintershoven bevond zich in cel 6B van de Kammhuberlinie. Opmerkelijk is dat deze aanval geleid werd vanuit cel 6A,
dus vanuit de grondcommandopost die bij de radars van Meeuwen hoorde. Dat toont duidelijk aan dat de zones die door
aangrenzende radarposten bewaakt werden elkaar overlapten.
Aan de hand van de radartekening van de grondcommandopost en het verslag van de piloot kunnen we bijna minuut na
minuut beschrijven hoe deze operatie verliep.
Piloot Telge en onderofﬁcier - radio operator Telsnig stegen om 22u56 op met hun Messerschmidt Bf 110 vanop het
vliegveld in Brustem met de opdracht Himmelbett-cel 6A te bewaken.
Om 23u14 kregen zij de opdracht een vijandig vliegtuig aan te vallen. Op de radarschets zien we dat hun toestel vanaf
dat ogenblik gevolgd wordt door de blauwe Würzburg-Riese. De rode radar volgt dan al twee minuten lang de Wellington,
die zich in westelijke richting (terug naar zijn thuisbasis) beweegt. Telge bevindt zich op dat ogenblik op 4000 m hoogte, de bommenwerper vliegt op 2500 m. Geleid door de grondcommandopost zet hij in een dalende beweging de achtervolging op de bommenwerper in. We zien op de schets hoe de rode en de blauwe lijn elkaar naderen.
Om 23u18 zien we dat de twee lijnen elkaar bijna raken. Op de schets staat bij dat tijdstip ‘Emil-Emil’ genoteerd.
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Messerschmidt Bf110 met Lichtestein-antenne op de snuit (Wikimedia Commons Copyfree)

Vanaf begin 1942 werden nachtjagers uitgerust met Lichtensteinradars. Deze radars zijn te herkennen aan de antenne die op de snuit geplaatst werd. De Bf110’s van de Luftwaffe-basis in Brustem werden al vroeg voorzien van deze
Lichtensteins. ‘Emil-Emil’ was een code om aan de nachtjachtleiding door te geven dat het vijandige toestel nu ook op
de boordradar waargenomen werd. De code werd gebruikt om te verhinderen dat geallieerde aﬂuisterposten het bestaan
van dit nieuwe apparaat zouden ontdekken. Het was de Engelse radio-operatoren, meestal vrouwen van de Women’s
Auxiliary Air Force, echter niet ontgaan dat de term ‘Emil-Emil’ steeds meer gebruikt werd in het radioverkeer tussen
nachtjagers en hun grondcommando. Al in mei 1942 waren de RAF-deskundigen er vrij zeker van dat dit te maken had
met boordradars die in de nachtjagers geïnstalleerd werden.
Zowel Telge als Telsnig noteerden in hun verslagen ook dat vanaf 23u18 precies de Wellington via de Lichtenstein
gevolgd werd.
Vanaf dat moment zien we de twee radarbanen evenwijdig aan elkaar lopen. Telge stuurde, geleid door zijn Bordfunker,
de Bf110 tot zo een 80 à 100 m onder de Wellington. Dit is de ideale positie voor de Duitse nachtjagers: ietwat schuin
onder en achter het vijandige toestel ‘von hinten unten’. Daar was hun eigen toestel buiten het bereik van de boordschutters in de bommenwerper. Vanuit deze positie vuurde Telge één kort salvo af op de linkermotor van het toestel.
Daarop zwenkte hij met zijn Messerschmidt naar links uit, terwijl de Wellington in een rechtsdraaiende neerwaartse
spiraal gaat. Op de radartekening zien we dat deze aanval om 23u21 gebeurt, want vanaf dat moment zien we de rode
en de blauwe lijnen uit elkaar wijken.
Om 23u24 crashte het toestel in Wintershoven. Dit tijdstip wordt bevestigd door de oversten van de Flugwache-posten
47 (Guigoven) en 48 (Koninksem).
Geen enkel bemanningslid van de Wellington overleefde de crash. Kort na de inslag werd het toestel door Duitse militairen afgeschermd van de nieuwsgierige burgers. In het Abschuss-rapport vermeldt Telge ook dat hij op 16 oktober op de
plaats van de crash in Wintershoven geweest is.
De lichamen werden begraven op het ‘Feind Friedhof’ bij het vliegveld van Brustem. Dat gebeurde met de gebruikelijke
Duitse militaire eer. Dit kerkhof werd geruimd in 1947 en de bemanningsleden werden herbegraven op de Britse militaire begraafplaats van Heverlee.
Bronnen: ‘De radarinstallatie in Nieuwerkerken’ Dirk Huybrechts (2015)
‘De Tweede Oorlog 1940-1945 Groot-Nieuwerkerken De luchtverdediging Raum 6 Radarsite Nieuwerkerken’ Luc Schepens (2016).
‘Most Secret War’ R.V. Jones, Penguin Books UK (2009)
www.luchtoorlog.net
Duitstalige en Engelstalige Wikipedia (technische gegevens over de radars en over de ontplooiing Kammhuberlinie)
Abschussmeldung Wellington Wintershoven Privéarchief Wim Govaerts
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DE BEMANNINGSLEDEN VAN WELLINGTON BJ606
De piloot van de BJ606 MH-S was Sgt. Robert Bayley. Anne Law, conservator van de RAF Wickenby Memorial Collection, bezorgde ons een overzicht van alle operaties die hij als piloot bij 12 Squadron vloog. Vanaf de eerste opdracht op 1
september 1942 tot aan de crash op 15 oktober waren er in totaal 13 bombardementsopdrachten. Uit de lijst blijkt dat
zijn crew een vast team vormde:
- Navigator Willans
- Bommenrichter/voorste boordschutter Willis
- Radio-operator Martin
- Achterste boordschutter Richardson.
Slechts 3 keer vloog er ook een co-piloot mee. Dit was bij de tiende vlucht (P/O Simpson), bij de twaalfde vlucht (Sgt.
Simmonds) en bij de laatste vlucht. P/O Jack Johannesen vloog dus voor de eerste keer mee met deze vaste groep.
Heel het team, onder leiding van Sgt. Bayley kwam op 11 augustus over van de 12de Operation Trainings Unit, waar ze
ook samen opgeleid waren.
Bij het zoeken naar persoonlijke gegevens over de bemanningsleden, meer bepaald bij het zoeken naar mogelijke verwanten, hebben we veel hulp gekregen van Peter Gulliver en Neil Smith van de 51 Squadron History Society.

De ontbrekende persoon op de groepsfoto is zo goed als zeker co-piloot Johannesen.
Links staat Edmund Richardson en de man in het midden is Geoffrey Willis. (courtesy of Wickenby Archive)
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HIER VOLGEN DE BOMBARDEMENTSVLUCHTEN WAARAAN DE CREW VAN SGT. BAYLEY DEELNAM

Met dank aan Anne Law van ‘The Wickenby Memorial Collection’
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DE PILOOT SGT. ROBERT BAYLEY
Uit de gegevens van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) vernemen we dat Robert de zoon was van
Walter Bayley en Kate Annie Food. Hij was het derde kind in dit gezin. Robert was 21 jaar oud (geboren in 1921 en
daarmee ook het jongste lid van de crew). Het gezin Bayley woonde in Birmingham.
Robert was tussen 1932 en 1937 leerling van de Moseley School in Birmingham. Daar staat zijn naam op de gedenksteen en in ‘The Roll of Honour’. We namen contact op met de Moseleians Association, de oud-leerlingen vereniging van
deze school. Via Richard Cobb en Keith Townsend kregen we nog enkele gegevens over de familie doorgestuurd. Het
eerste kind, een meisje, Joan, stierf kort na haar geboorte. Zijn broer Gilbert was een jaar ouder, geboren in 1920. In
1929 kwam er nog een jongere broer bij, Edward.
Gilbert had zich eveneens aangemeld als vrijwilliger bij de RAF. Hij had de rang van Leading Aircraftsman. Zijn naam
staat eveneens in de Roll of Honour van de Moseley School. Gilbert stierf op 28 december 1942 bij een verkeersongeval
in Wisbech Cambridgeshire, tijdens zijn dienst. De familie verloor dus twee zonen in drie maanden tijd.
Robert trouwde drie maanden voor zijn dood met Doris Edna Lusccott uit Shrewsbury Shropshire. Zij hadden geen
kinderen. Zijn weduwe hertrouwde later, op het einde van de oorlog. De oud-leerlingenbond van de Moseley school had
geen contact meer met mogelijke verwanten van Gilbert en Robert Bayley.
Bronnen:
Keith Townsend en Richard Cobb van The Moseleians Association
The Moseleians Association: http://www.moseleians.co.uk/roll-of-honour-2/
Aircrew Remembered: http://www.aircrewremembered.com/bayley-robert.html

DE COPILOOT JACK JOHANNESEN
Jack Johannesen was de zoon van Jakob Bertin Johannesen en van Bessie
Johannesen Punchbowl, New South Wales (NSW), Australia. Hij werd geboren
op 10 november 1919 in Balmain NSW en sneuvelde dus een maand voor zijn
23ste verjaardag. Hij had een oudere zuster, Mollie, en een broer, Stanley die 6
jaar jonger was. Stanley meldde zich de maand dat hij 18 werd (oktober 1944)
eveneens voor de Royal Australian Air Force. Hij bleef bij de grondcomponent als
timmerman en mechanieker.
Jack was van beroep ‘moulder’ (houtbewerker?). Hij was een fervent motorrijder.
Dat bevestigt zijn neef Mark Johannesen ons via mail. Zijn vader Stanley kreeg
de motor, een Triumph Tiger 100 uit 1939.
Op 22 juni 1941 meldde Jack zich aan bij de Royal Australian Air Force in
Sydney. Hij was opgeroepen voor een diensttijd tot 12 maanden na het einde van
de oorlog. Zijn eerste trainingen kreeg hij op de basis Temora (NSW). Daar leerde hij vliegen met de Tiger Moth. Op 13
november scheepte hij in voor zijn overtocht naar Canada, waar hij op 1 december aankwam. Hij kreeg daar een half
jaar opleiding. Op 1 mei 1942 maakte hij de oversteek naar het VK. Daar kwam hij aan op 12 mei. Hij promoveerde op
27 september tot Flying Ofﬁcer, na een speciﬁeke opleiding van zes maanden o.a. bij 27 Operation Training Unit.
Zoals eerder al aangegeven was dit zijn eerste vlucht met het vaste team van piloot Bayley. Hij was pas vijf dagen
eerder, op 10 oktober, overgekomen naar 12 Squadron van 27 OTU. Deze trainingseenheid bevond zich op de basis van
Lichﬁeld (Staffordshire) en trainde voornamelijk Australische rekruten om als team met Wellingtons te leren vliegen.
De Casualty dossiers (slachtoffer-dossiers) van gesneuvelde RAAF-vliegeniers zijn online te raadplegen (National
Archives of Australia). Deze dossiers bevatten vooral de correspondentie tussen het Air Ministry (Casualty Branch)
en de familieleden.
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Op 17 oktober 1942 komt op de dienst het bericht binnen dat Johannesen en Martin vermist
zijn boven vijandelijk gebied. Het dossier wordt
een dag later geopend en zowel de vader van
Johannesen als zijn vriendin, Shaw Lea Bank
uit Rotherham, worden via een telegram op de
hoogte gebracht van de verdwijning. Enkele
dagen later volgt dan de bevestiging per brief.
Op 8 januari 1943 krijgt de Casualty-dienst via
het Internationale Rode Kruis de bevestiging
dat Martin en Johannesen gestorven zijn in de
crash op 15 oktober. Drie dagen later wordt dit
aan de familie per telegram doorgestuurd. Jack
Johannesen wordt nu beschouwd als “missing
believed killed “. Op dat moment is de begraafplaats nog onbekend. Die wordt pas op 26 mei
bekend. St.-Trond (St.-Truiden) wordt echter
verbasterd tot Stapyond.
Op 12 juni wordt een formulier opgemaakt voor
het bekomen van een overlijdensakte. Op 8
december krijgt vader Johannesen de exacte
begraafplaats van zijn zoon: “… the cemetary of
St. Trond, Belgium, and the grave is number 113”.
We vinden ook een lijst met bezittingen van
Jack, die aan zijn familie terug bezorgd worden.

Jack Johannesen krijgt zijn Wings (met dank aan Mark Johannesen)

Twee keer vinden we een handgeschreven brief van moeder Bessie aan de dienst. Op 13 december 1943 vraagt ze of er
een tussenkomst voorzien wordt om het graf van haar zoon te kunnen bezoeken. Een maand later krijgt ze een briefje
dat het, zolang de oorlog nog duurt, twijfelachtig is of de regering daar een beslissing zal over nemen. Op 30 juni 1947
wordt de familie op de hoogte gebracht dat alle gesneuvelden die in St.-Truiden hun graf hadden, overgebracht werden
naar The Britisch Military Cemetery van Heverlee. Jack heeft zijn graf in Plot 3, Row D Grave 14. Dit is voor de moeder aanleiding om haar vraag van december 1943 te herhalen. Citaat: “… but we mothers would very much appreciate
a little bit of help to be able to visit their last resting place.” Helaas krijgt ze ook op deze brief enkele weken later het
antwoord dat de overheid hier niet in tussenkomt.
Bronnen:
National Archives of Australia
https://recordsearch.naa.gov.au/SearchNRetrieve/Interface/ViewImage.aspx?B=1055129
Zijn neef Mark Johannesen (via mail)
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WIRELESS OPERATOR/ GUNNER FL/SGT.
JOHN EDWARD FREESE MARTIN
De andere Australiër aan boord was John Edward Freese Martin. Hij was de zoon van Edward James Martin en Jessie
Eleanor Bridgewater. Hij was afkomstig van Elizabeth Bay, kort bij Sydney, New South Wales. Zijn vader Edward stierf
in juni 1941. John had ook een zus Eleanor.
John werd geboren in Sydney op 24 mei 1911. Op 9 december 1940 werd hij ingelijfd bij de RAAF in Sydney. Hij had de
rang van Flight Sergeant.
Het. Casualty-dossier bevat ongeveer dezelfde documenten als dit van Johannesen. Telegrams over de vermissing,
over de bevestiging van de dood en over de begraafplaats worden telkens gelijktijdig naar de twee families gestuurd.
Blijkbaar had John ook gevraagd twee vrienden van hem op de hoogte te houden nl. F/Sgt Morse (een Spitﬁre-piloot
die op dat ogenblik bij het Australische 457 Sqn vloog) en W.A. Coulton (een Londens journalist). Ook aan hen worden
telegrams gericht.
Na het telegram in januari, waarbij de dood van Martin als waarschijnlijk wordt beschouwd, schrijft de moeder een emotionele brief met de vraag of het toch niet mogelijk is dat haar zoon ergens ondergedoken zit in Frankrijk. Ze krijgt daar
een vriendelijk maar zeer duidelijk antwoord op. Via het Rode Kruis heeft de vijand meegedeeld dat haar zoon dood is.
Na het meedelen van de begraafplaats (verkeerdelijk Stapyond i.p.v. St.-Trond) schrijft moeder Jessie een tweede brief
om meer details te krijgen over de crash, de andere bemanningsleden en over plaats en datum van de begrafenis. Het
antwoord geeft aan dat er op dat ogenblik enkel geweten is dat ook het andere RAAF-bemanningslid in dezelfde nacht
gestorven is. Er volgt de belofte om haar op de hoogte te brengen zodra er meer informatie komt. Ook wordt meegedeeld
dat de bezittingen van haar zoon met een schip naar Australië zullen overgebracht worden.
Een volgend briefje ontvangt de Casualty Service in juni 1944. De moeder heeft ondertussen de namen kunnen achterhalen van de andere crewleden. Ze wil de ouders en verwanten aanschrijven en zeker de ouders van de andere Australier, Johannesen. Enkele dagen later wordt haar dat adres bezorgd. Voor de andere families mag ze de brief in een blanco
enveloppe opsturen. De dienst zal dan deze enveloppen bij het Air Ministry in Londen bezorgen. Hier zullen de brieven
dan naar de juiste adressen gezonden worden. Op 19 mei 1947 laat Jessie Martin weten dat ze het waardeert dat haar
een logboek van haar zoon zal overhandigd worden. Ze wil ook het graf van haar zoon gaan bezoeken in 1948 of 1949.
Uit scheepsregisters blijkt inderdaad dat moeder Jessie en zus Eleanor in Londen waren, begin 1949. In een brief van
mei 1949 aan de Casualty Services schrijft Jessie dat ze het graf van haar zoon bezocht heeft.
Bron: National Archives of Australia
https://recordsearch.naa.gov.au/SearchNRetrieve/Interface/ViewImage.aspx?B=1059004
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REAR GUNNER EDMUND ST. AUBIN RICHARDSON
Edmund St. Aubin Richardson werd in Leith, Edinburgh, Schotland
geboren, maar hij diende in de Royal Canadian Air Force. Hoe belandt
een Schotse jongeman in de Canadese luchtmacht?
Zijn vader heette eveneens Edmund St.Aubin Richardson (°1880) en
zijn moeder was Helen Doyle Logan (°1890). Zij huwden in 1909 en ze
kregen drie kinderen.
Edmund was geboren op 24 oktober 1911. Hij had een oudere zus Edith
(°1909). In 1914 werd zijn jongere broer Robert geboren.
Vader Richardson diende als Ship Steward in de koopvaardij. Hij verdween, volgens de informatie op de inlijvingsformulieren van de RCAF,
op zee. De moeder hertrouwde later met Sidney Cornelius Ellis.
Edmunds inlijving bij de RCAF gebeurde op 20 januari 1941. Uit de
formulieren, die daar aan voorafgaand door hem zelf werden ingevuld,
kunnen we een deel van zijn jeugd reconstrueren. Van 1918 tot 1925
ging Edmund naar school in Montrose, Schotland. Daarna emigreerde
hij naar Canada. Daar kwam hij terecht in het gezin van Georges M.
Stewart, begrafenis ondernemer in Richmond, Ontario. Hij vermeldt
Mrs. Georges Steward als pleegmoeder op zijn inschrijfformulier.

Foto van Edmund St. Aubin Richardson
bij zijn inlijving in de RCAF, jan. 1941

Kort na zijn aankomst in Canada ging Edmund aan de slag als magazijnbediende, eerst bij Brown Brothers, en daarna
in 1938 in de winkel van R.H. Moore. In 1940 was hij dan chauffeur in het bedrijf “Richmond Mail and Bus co”,
waarvan R.H. Moore eveneens eigenaar is. Hij omschrijft zijn huidig werk als “twee keer per dag de post vervoeren
tussen Richmond en Ottawa”. Hij voegt er ﬁer aan toe dat hij in de vier jaar dat hij rijdt nooit een ongeval gehad heeft.
Als referentiepersonen geeft hij zijn pleegvader Georges Stewart en zijn werkgever R.H. Moore op.
Deze hebben eerder, na zijn pre-enlistment interview een aanbeveling geschreven voor de recruteringsdienst
van de RCAF. De ofﬁcier die op 18 december 1940 het interview afnam, meldt:
“A good type – keen – intelligent – very desirous of ﬁghting and ﬂying – calm – should make a good air gunner.”
Hij noemt Edmund ook “Alert, conﬁdent, sincere”. Hoewel hij op zijn recruteringspapieren de keuze maakt voor
de grondcomponent van de luchtmacht zal hij toch een opleiding tot boordschutter en marconist krijgen.
In zijn dossier zien we ook dat hij effectief de Canadese nationaliteit had. Zijn inscheping naar het Verenigd Koninkrijk
gebeurde op 24 januari 1942. Vanaf 25 mei tot 11 augustus kreeg hij zijn opleiding bij 12 OTU, samen met de ganse crew
van Robert Bayley. We halen uit het dossier ook dat hij op 1 september 1942 de graad van Flight Sergeant verkreeg.
Ian Fraser, zoon van Edmunds zus Edith, liet ons weten dat zijn andere oom Robert ook sneuvelde tijdens de oorlog.
Jongere broer Robert emigreerde eveneens naar Canada, waar hij werk vond als bouwvakker bij de ‘Cilica Sand Mine’.
Hij werd ingelijfd bij de Seaforth Highlanders of Canada op 22 november 1943. Hij sneuvelde op 18 oktober 1944 in
Italië en hij ligt begraven op het Cesena British Empire Cemetery.
Bronnen:
Zijn neven: Ian en Edmund Fraser
Canadees Militair Dossier: Royal Canadian Air Force Attestation Paper. Deze gegevens uit de Canadese
archieven werden ons bezorgd door Neil Smith van de 51 Squadron History Society, waarvoor onze hartelijke dank
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NAVIGATOR ALEC GORDON WILLANS
Alec Gordon Willans was de zoon van Thomas Gordon en Edith Willans van Bardsey . Hij was 30 jaar oud toen hij stierf.
Over Willans hebben we weinig gegevens teruggevonden. In de kerk van Bardsey (ten NO van Leeds) is er een gedenksteen met zijn naam.

Op een toeristische website van het dorpje stond er een beschrijving van een zekere Tom Willans. “In 1985 werd een
klein bosje geschonken aan het dorp door de heer Tom Willans. Hij werd meer dan 100 jaar oud en was bekend als ‘Mr
Bardsey’, want hij probeerde alle nieuwkomers te bezoeken en te interesseren voor het locale dorpsleven.”
Was dit de vader van onze navigator?
Ian Franklin van de Bardsey Parish Council bevestigde dit vermoeden. Hij zocht zelfs de schenkingsakte van het bos op
om eventuele nabestaanden van Tom en Alec te vinden. Er kwam echter geen reactie op onze brief aan de personen die
in de akte vermeld werden.
Bronnen:
Ian Frankland van de Bardsey Parish Council
http://www.wakeﬁeldfhs.org.uk/genealogyjunction/Bardsey/Bardsey%20War%20Memorial.shtml
http://www.visitoruk.com/Leeds/bardsey-cum-rigton-C592-V13283.html
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NAVIGATOR GEOFFREY CHARLES WILLIS
De vader van Geoffrey heette Alfred Willis (°1871) en
zijn moeder was Edith Florence (°1872). Er werden
3 kinderen geboren en het gezin woonde lange tijd in
Hardman Street, Manchester.
Geoffrey werd geboren in 1910. Daarna verhuisde het
gezin naar de Longsight wijk.
In deze wijk leerde hij zijn vrouw Nora kennen.
Nora en Geoffrey kregen samen 4 kinderen: Josie, Geoffrey, Tony en Noreen.
In zijn jeugdjaren was Geoffrey een goede voetballer. Hij
speelde nog bij het belofteteam van Manchester City.
Voor hij ingelijfd werd bij de RAF, werkte hij als operator in een lokale cinema. Na zijn inlijving kreeg hij zijn
opleiding tot navigator in Canada en in Amerika. Na de
terugkeer in Engeland kwam hij bij de 12de Operation
Trainings Unit terecht. Onder commando van piloot
Bayley ontstond daar een vast team waarvan hij de
bommenrichter was.
Volgens de kleindochters was hij in de nacht van de fatale vlucht vrijgesteld, maar had hij zich als vrijwilliger
aangemeld omdat hij zo graag zijn functie uitoefende.
Na zijn dood bleef Nora achter met vier jonge kinderen.
Om het gezin samen te kunnen houden moest ze uit werken gaan. De oudste dochter Josie nam het huishouden
over. De twee zonen kregen een opleiding tot aannemer
van gaswerken, een functie die ze tot aan hun pensioen bleven uitoefenen.
In het totaal zijn er negen kleinkinderen. Twee van hen, Karen en Samantha stuurden mij deze gegevens en de foto’s
door. Net als hun vader zijn ze enorm trots op hun grootvader. Hun vader legde elk jaar een krans neer bij de herdenkingsplechtigheid. In de jaren ’70 maakte hij elk jaar met heel het gezin een uitstap naar Heverlee om het graf van
grootvader Geoffrey te bezoeken.
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Geoffrey Willis tijdens zijn opleiding in de Verenigde Staten (met dank aan Samantha Willis)

De graven van de bemanningsleden op de Britse Militaire Begraafplaats in Heverlee
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De graven van de bemanningsleden op de Britse Militaire Begraafplaats in Heverlee
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HET 12DE SQUADRON VAN DE RAF
De geschiedenis van het 12de Squadron
Het 12de squadron werd opgericht tijdens WOI, in februari 1915 in
Netheravon en werd vanaf september verplaatst naar Noord-Frankijk. Met diverse types van vliegtuigen werd het ingezet aan het
Westelijk Front. Na de oorlog was het een tijdje gelegerd in Duitsland
, maar het werd opgeheven in 1922.
Op 1 april 1923 werd het heropgericht in Northolt en uitgerust met
de Haviland DH.9A. Het squadron werd dan in 1924 verplaatst naar
Andover. Achtereen volgens vloog het squadron met de Fairey Fawn,
de Fairey Fox, de Hawker Hart, de Hawker Hind. Vanaf 1938 deed de
Fairey Battle zijn intreden.
Vanaf september 1939 maakte het squadron deel uit van de Advanced Air Striking Force (AASF). Dit was een deel van de RAF Bomber
Group 1, dat ter versterking van de Franse luchtmacht overgebracht
werd naar vliegvelden in de buurt van Reims. In totaal had AASF
135 bommenwerpers ter beschikking om bij een inval van de Duitsers dadelijk ingezet te worden. Hiervan waren 16 Fairey Battles
van het 12de squadron, dat vanop de luchtmachtbasis in Berry-auBac opereerde.
Op 12 mei 1940 werden verschillende toestellen van het 12de squadron ingezet bij een bombardement op de bruggen
over het Albertkanaal in Veldwezelt en Vroenhoven. Bedoeling was om de brug, die twee dagen eerder onbeschadigd in
Duitse handen gevallen was alsnog te vernietigen. Hierbij gingen verschillende toestellen verloren (zie volgend hoofdstuk).
In juni 1940 keerde het squadron terug naar Engeland en vanaf juli opereerde het vanuit Binbrook. Van hieruit vloog
het vooral operaties tegen Franse havens. Eind 1940 werden de Fairey Battles vervangen door Vickers Wellingtons. In
september 1942 verhuisde het squadron met zijn Wellingtons naar het pas aangelegde vliegveld van Wickenby. Enkele
maanden later kreeg ook dit squadron viermotorige Avro Lancasters. Gedurende de rest van de oorlog bleef het squadron vliegen vanuit Wickenby.
In de naoorlogse periode werd het 12de squadron enkele keren opgeheven, maar telkens één of twee jaar later weer
terug opgericht. Het squadron was tijdens de Koude Oorlog ook een onderdeel van de nucleaire luchtvloot.
Vanaf 1993 werd gevlogen met de Panavia Tornado.
In december 1998 werd het squadron ingezet tijdens de vierdaagse Operation Dessert Fox tegen mogelijke opslagplaatsen van massavernietigingswapens in Irak. Tussen juni en oktober 2009 opereerde het 12de squadron in Afghanistan.
Het leverde close air support aan de internationale strijdmacht.
In 2011 nam het squadron deel aan het handhaven van een no-ﬂyzone in Libië opgelegd door de VN. Doel was de luchtmacht van Quadaﬁ te verhinderen aanvallen uit te voeren op de rebellen.
Op dit ogenblik is het twaalfde squadron gelegerd op de basis van Marham, Norfolk. Het squadron vliegt nog steeds met
de Tornado GR4.
Bronnen: https://www.raf.mod.uk/organisation/12squadron.cfm
https://www.raf.mod.uk/history/bombercommandno12squadron.cfm
http://www.wickenbyairﬁeld.com/airﬁeld/history/
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12 mei 1940: de aanval van het 12de squadron
op de bruggen van Veldwezelt en Vroenhoven
De 10e mei 1940 kregen Duitse troepen de bruggen van Briegden,
Veldwezelt en Vroenhoven ongeschonden in handen. Deze bruggen
verschaften de Duitsers een gemakkelijke doorgang voor hun invasiemacht.
Al op 11 mei probeerde de Belgische luchtmacht met behulp van hun
eigen bommenwerpers alsnog de bruggen over het Albertkanaal te
vernietigen en zo de Duitse opmars te bemoeilijken. Dit echter zonder
resultaat.
Op 12 mei stegen 5 vliegtuigen van het 12de squadron op in Amiefontaine, Frankrijk. Ze hadden de opdracht om een aanval uit te voeren
op de bruggen van Vroenhoven en Veldwezelt.
De voorbije twee dagen hadden de Duitsers echter voldoende tijd om
zwaar luchtafweer te plaatsen rond de bruggen. Daardoor maakten de
Britse vliegtuigen geen schijn van kans. Slechts één vliegtuig van de
vijf keerde zwaar beschadigd terug.
Drie van de toestellen werden ingezet tegen de brug van Veldwezelt,
onder commando van Flying Ofﬁcer Donald Garland. Garland
ondernam de eerste duikvlucht op de brug met zijn Fairy Battle
P2204 PH-K. Het toestel werd echter geraakt. Garland en zijn crew,
Tom Gray en Lawrence Reynolds, overleefden het niet.

De gedenkplaat voor de crew van F/O
Donald Garland, aan de brug in Veldwezelt

Ook het tweede toestel, de L5439 PH-N, werd geraakt in de brandstoftank. De piloot I.A. McIntosh, Sgt N.T.W.Harper en
LAC R.P.MacNaughton werden krijgsgevangen gemaakt.
De derde Fairey Battle L5227 PH-J van piloot Fred Marland kon zijn bommen wel gooien, maar het toestel werd onbestuurbaar en stortte neer in Eigenbilzen, dicht bij het Albertkanaal. De drie inzittenden werden daar door de Duitsers
voorlopig begraven in een talud. Het waren piloot Fred Marland, waarnemer Kenneth D. Footner en schutter John L.
Perrin.
Na het bombardement was de westelijke peiler van de brug zwaar beschadigd, maar de brug kon toch nog verder
gebruikt worden. Deze schade werd bij de eerste duikvlucht door het toestel van Garland toegebracht. Garland en Gray
werd postuum het Victoria Cross toegekend. Zij waren de eerste vliegeniers die in WOII deze onderscheiding kregen.
De twee Fairey Battles die de brug van Vroenhoven aanvielen verging het niet beter. Toestel P2332 PH-F werd geraakt
en moest ter plaatse een noodlanding maken. Piloot F/O Norman M. Thomas en zijn teamgenoten Sgt B.T.P. Carey en Cpl
T.S.Campion werden krijgsgevangen.
Ook het laatste toestel, de L5241 PH-G van piloot T.D.H.Davey werd zwaar geraakt. De piloot gaf zijn mannen de opdracht het toestel te verlaten. Bij zijn parachutesprong brak één van de twee, G.N. Patterson een been en belandde dus
in krijgsgevangenschap. De andere, Sgt. G.D.Mansel kon op eigen kracht terug over het front geraken. Piloot Davey kon
nog doorvliegen tot in Frankrijk waar hij een noodlanding moest uitvoeren.
Voor Donald Garland en zijn crew staat er ter hoogte van de brug in Veldwezelt een monument. De bemanning van Fred
Marland heeft zijn herdenkingsmonument gekregen in Eigenbilzen, naast het Albertkanaal.
Bronnen:
http://www.626-squadron.co.uk/willem29.htm
Belgian Living History Association: http://www.blha.be/nl/monument.html
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Het monument met gedenkplaat voor de crew van Fred Marland, in Eigenbilzen (Eigen foto’s auteur)

Andere crashes van het 12de squadron in Limburg
Op 3 juni 1942 stortte in Molenbeersel Wellington Z8398 ‘PH-V’ neer. Tussen de wrakstukken vond men drie doden : de
Australische F/Sgt Harold Dimmock (30 j.), zijn waarnemer Sgt Reginald Cushway (22 j.) en boordchutter Sgt Robinson
Fergusson. Zij rusten nu op de Britse Militaire begraafplaats te Heverlee.
Een vierde bemanningslid, Sgt Smith, werd algauw gevat, piloot-ofﬁcier King wist onbezet Frankrijk te bereiken.
Bron: https://luchtvaartgeschiedenis.be/content/wellington-z8398-bij-molenbeersel

Op 17 juni 1943 om 00.59 uur ’s ochtends stortte op de Grote Heide in Neerpelt de Lancaster III ED629 PH-K neer.
Het toestel van het 12de squadron ontplofte in de lucht en de brokstukken lagen verspreid op de Grote Heide. De Lancaster was geraakt door de boordwapens van de Duitse Luitenant Werner Baake.
De bemanning bestond uit : Pilot Sgt Arthur C. Aylard, Flight Engineer Sgt Joseph Scott, Navigator Sgt Thomas Alexander, Bomb Aimer Sgt Maurice Roy Williams, Wireless Operator/Air Gunner Sgt Henry Joseph Patrick Lackey, Air
Gunner Sgt John Wilfred Noel Westlake en Air Gunner Sgt Rex Swain. Aanvankelijk werden ze begraven te Sint-Truiden,
later werden ze overgebracht naar het Engelse militaire kerkhof van Heverlee.
Er staat in Neerpelt een gedenkplaat op de kruising van de Achelse dijk met de Polsstraat.
Bron: https://luchtvaartgeschiedenis.be/content/lancaster-ed629-te-neerpelt
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DE LUCHTMACHTBASIS VAN WICKENBY
De geschiedenis van de luchtmachtbasis in Wickenby gaat terug tot 1941, toen de RAF steeds meer vliegvelden nodig
had voor het opstijgen van zware bommenwerpers. Lincolnshire was daar geograﬁsch zeer geschikt voor. Op een ochtend in 1941 werd aan de eigenaar, Mr. Bowse meegedeeld dat zijn land geschikt was voor de bouw van een vliegveld. Al
in de namiddag kwamen de landmeters ter plaatse.
Het vliegveld werd volgens de Bomber Command standaard aangelegd, met drie elkaar snijdende startbanen en een
perimeterbaan, waarlangs de vliegtuigen gestationeerd werden. De hoofdbaan bevond zich aan de zuidzijde van de basis
en had een oost-west oriëntatie. De twee andere banen staan er schuin op en snijden elkaar in het noorden. 36 cirkelvormige stationeerplaatsen waren via een taxibaan verbonden met de perimeterbaan.

Het vliegveld van Wickenby (courtesy of Wickenby Archive)

Het vliegveld was bedrijfsklaar in september 1942 en kwam onder de controle van de No 1 Group Bomber Command. In
die maand werd het de thuisbasis van het 12de squadron dat eerder vloog vanop de basis van Binbrook. Het squadron
bracht zijn Wellington Bombers mee, waarin ze nog een aantal missies vlogen tijdens de volgende twee maanden. Vanaf
november 1942 werden de Wellingtons vervangen door Avro Lancasters. Het 12de squadron was binnen No 1 Group het
tweede squadron dat deze overschakeling maakte. Al in januari 1943 werden 9 van deze lancasters ingezet tegen een
rafﬁnaderij in Essen.
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Vanaf 7 november 1943 vloog ook het 626ste Squadron van op Wickenby. Dit nieuwe squadron ontstond trouwens door
afsplitsing uit het 12de Squadron. Beide squadrons bleven tot aan het einde van de oorlog in Wickenby gelegerd.
Wickenby heeft zijn laatste verliezen geleden op 12 april 1945, toen drie van hun vliegtuigen niet terugkeerden van
een aanval op een olierafﬁnaderij in het Luzendorf-gebied. Op het einde van de oorlog werden de toestellen van de twee
squadrons ook ingezet bij ‘Operation Manna’. Dit waren voedseldroppings boven Nederland in de hongerwinter van
1944-1945. Tijdens ‘Opera Exodus’ werden de lancasters ingeschakeld om krijgsgevangenen terug naar Engeland over
te vliegen.
Na de oorlog, in september 1945, verhuisde het 12de squadron terug naar Binbrook en in oktober 1945 werd het
626ste Squadron ontbonden. Dat was het einde van de vliegoperaties vanop Wickenby.
Tot 1956 was er nog bedrijvigheid van onderhoudseenheden, die er afbraakmaterialen van andere in onbruik geraakte
vliegvelden behandelden en stockeerden.
In 1964-66 werd het vliegveld opgeheven en waar mogelijk terug omgezet tot landbouwgrond.
Vanaf het midden van de jaren 1960 werd het noordelijke deel van het vliegveld heringericht om vliegverkeer van
kleine privé-toestellen mogelijk te maken. Ook vandaag doet de oude controletoren nog dienst bij het opstijgen en landen
van deze burgervliegtuigen. Op het vliegveld staan ook een aantal luchtwaardige oldtimervliegtuigen, waaronder ook
enkele kleinere oorlogsvliegtuigen.
In de controletoren van Wickenby is ook ‘The RAF Wickenby Memorial Collection’ gehuisvest. Dit is een museum over
de geschiedenis van het vliegveld en over het 12de en 626ste Squadron. Ook het archief van deze squadrons wordt hier
beheerd. Conservator is Anne Law. Zij hielp ons bij het samen zoeken van informatie over de crew van de Wellington
van Wintershoven. De groepsfoto van de crew die in deze uitgave opgenomen is hangt ook in het museum. Het museum
is gratis te bezoeken en er is ook een cafetaria.
Bij de ingang van het museum staat er ook een herinneringsmonument, een Icarus op een obelisk, om de 1080 gesneuvelden van de twee squadrons te gedenken. Elk jaar in september is er een herdenkingsplechtigheid bij het monument.
Bron: http://www.wickenbyairﬁeld.com/airﬁeld/history/
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DE BEMANNINGSLEDEN VAN DE DUITSE NACHTJAGER
De crew van de Messerschmitt, die de Wellington boven Wintershoven raakte bestond uit piloot Wilhelm Telge en
radio-operator (Bordfunker) Walter Telsnig.

Wilhelm Telge
Het afschieten van de Wellington in Wintershoven was voor Wilhelm Telge
zijn eerste overwinning. Telge had op dat ogenblik de rang van Oberleutnant.
Tijdens de slag om Frankrijk, mei-juni 1940, vloog hij als Leutnant met een
Dornier 17. Op 5 juni werd het toestel aangevallen door de Hawker Hurricanes van S/L J.W.C. More en F/O ‘Cobber’ Kain van 73 Squadron. Beide
motoren werden geraakt en de Dornier stortte neer. Telge en zijn twee
andere bemanningsleden overleefden de crash en werden krijgsgevangen
genomen. Na de capitulatie van Frankrijk kwam Telge vrij en hij hervatte
zijn dienst bij de Luftwaffe. Wanneer hij overstapte naar het Nachtjagdgeschwader weten we niet. In totaal zou hij 14 overwinningen behalen. We
vermelden hier enkel zijn andere overwinningen in onze provincie.
- 25 mei 1943 Halifax W7813 KN-C 77 Sqn
Gruitrode
- 30 mei 1943 Halifax HR717 NP-E 158 Sqn
Visbeddenstraat
Leopoldsburg
Bij zijn laatste overwinning kwam hij zelf om het leven. Op 1 september
1943 botste zijn toestel met een viermotorige bommenwerper ten Zuid-Westen van Berlijn. De rechterkant van zijn Bf 110 (nr. G9+AN) was totaal
vernield. Bordfunker Walter Telsnig en Waarnemer Freimann konden zich
nog redden met hun parachute en geraakten daarbij gekwetst. Het lichaam
van Wilhelm Telge werd teruggevonden in het wrak van zijn toestel dat
neerkwam tussen Jütchendorf and Beuthen. Telge had op dat ogenblik de rang
van Hauptmann. Hij was 35 jaar oud bij zijn dood (° 11.03.1918 in Braunschweig).
Zijn graf bevindt zich bij dat van zijn ouders op het Gemeindefriedhof in Badeleben.

Walter Telsnig
Walter Telsnig was de vaste Bordfunker van Wilhelm Telge vanaf het ogenblik dat
in februari 1942 de boordradar geïnstalleerd werd. Hij was er dus ook bij op het
ogenblik dat Telge sneuvelde. Na de dood van Telge werd hij de vaste Bordfunker
van piloot Adolf Breves en waarnemer Alfred Ofers. Breves behaalde in het totaal
18 overwinningen.
Walter Telsnig overleefde de oorlog. In een Australische krant uit 2008 stond er een
artikel over hem. Hij kreeg bij hem thuis in Salzburg het bezoek van een Australische radiotelegraﬁst, Bill Pearce. Diens Lancaster (PB701 GT-Q) was op 21 februari
1945 uit de lucht geschoten door de Messerschmitt van Breves, Telsnig en Ofers. Op
de foto bij het artikel lijken we twee oude vrienden te zien die samen herinneringen
ophalen. In de woorden van Bill Pearce: “At the time it was war and he was doing
what he was supposed to be doing and was trained to do and so was I” (Toen was het
oorlog en hij moest doen waarvoor hij opgeleid was, net als ik trouwens).

(Bron: luchtvaartgeschiedenis.be)
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Wim Govaerts, die ons het Abschussrapport van de Wellington van Wintershoven bezorgde, was ook enkele keren te gast
bij Walter Telsnig, toen hij zijn boek “Nachtspook van Sint-Truiden” voorbereidde. Hij ontmoette een heel behulpzaam
man, die graag op al zijn vragen inging en ook foto’s en documenten ter beschikking stelde. Telsnig bewaarde ook de
overwinningsbekers van de gesneuvelde Telge. In de eerste jaren van de oorlog kregen Duitse piloten een klein bekertje
voor elk toestel dat ze afschoten. Wim maakte daar een foto van. De beker voor het afschieten van de Wellington van
Wintershoven staat vooraan, dat was immers de eerste overwinning.

Walter Telsnig (l.) en Bill Pierce (r.) in 2008

Het bekertje dat Telge kreeg voor het afschieten van de Wellington in Wintershoven. (Foto: Wim Govaerts)

Bronnen: Wim Govaerts - Aircrew Remembered http://aircrewremembered.com/pelly-andrew.html
Aircrew Rememberance Society http://www.aircrewremembrancesociety.co.uk/styled-15/styled-20/styled-126/index.html
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DE VICKERS WELLINGTON BOMMENWERPER
De allereerste Vickers Wellington maakte in juni 1936
zijn testvlucht. Het toestel werd ontwikkeld en gebouwd door de ﬁrma Vickers-Armstrongs. Deze Wellington was een middelzware tweemotorige bommenwerper en vergelijkbaar met de Armstrong Whitworth
Whitley en de Handley Page Hampden, die alle drie
gebouwd werden volgens vereisten gesteld door het
Britse Ministerie van Luchtvaart in 1932.
Deze tweemotorige lange-afstandsbommenwerpers
werden vooral in het begin van de oorlog ingezet. Vanaf 1942 werden ze geleidelijk vervangen door viermotorige toestellen zoals de Short Stirling, de Handley
Page Halifax en de Avro Lancaster.
De Wellington werd ontwikkeld door chief designer Rex
Pierson. Hij verzamelde een ploeg top-ingenieurs rond
zich. Typisch voor dit toestel is de geodetische opbouw
van de romp. De geodetische constructie bestond uit
duralumin, een sterke legering van aluminium. W-vormige balken werden samengevoegd tot één grote rooster. Op dit ruitvormig skelet werden dan houten latten
geschroefd die afgedekt werden met Iers linnen. Dat
linnen werd behandeld met lagen harsachtige lak. De
romp van de Wellington was dus erg licht maar zeer
stevig.
Bij vijandige beschietingen kwamen er soms grote gaten in romp of het linnen smeulde weg, maar de stabiliteit van dit geodetisch rooster bleef bewaard. Heel
wat Wellingtons bereikten op die manier toch nog hun
vaderland.
Dit rooster werd ontworpen door ingenieur Barnes
Wallis, die deze structuur al eerder gebruikte in de Vickers-luchtschepen (Britse tegenhangers van de Zeppelins). Later in de oorlog zou Wallis bekend worden
als de ontwerper van de stuiterbom die gebruikt werd
bij het bombarderen van de dammen in het Ruhrgebied
(De Dambusterraid 16-17 mei 1943).
In het totaal werden er meer dan 11 000 Wellingtons
gebouwd. In 1942 was er een piekproductie van 302
toestellen per maand. Het toestel dat in Wintershoven
neerstortte was volgens verschillende bronnen een
Wellington III. Van dit type werden er 1517 exemplaren
gebouwd. Ze waren uitgerust met Bristol Hercules motoren. De achterste geschutskoepel had vier Browning
machinegeweren, bij de vorige versies waren er maar
twee aanwezig.
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Nadat de Wellingtons bij Bomber Command vervangen waren door viermotorige toestellen werden ze ingezet bij Coastal
Command, onder andere om Duitse onderzeeërs uit te schakelen.
In 1944 werd een Wellington ook omgebouwd tot een radartoestel voor ‘Airborne early warning and control’ opdrachten.
Het werd gebruikt om Duitse vliegtuigen en V1’s op te sporen en om eigen jachttoestellen (Beauﬁghters en Mosquito’s)
naar deze doelen te geleiden.
De vliegeniers noemden de Wellington ook wel “Wimpy”. Dit koosnaampje verwijst naar het hamburger-etende ﬁguurtje uit
de Popeye-tekenﬁlms, die voluit J. Wellington Wimpy heet.
Op dit moment zijn er slechts twee volledige Wellingtons bewaard. Zij zijn echter niet luchtwaardig. Eén toestel bevindt
zich in het RAF Museum van Cosford, het andere in het Brooklands Museum te Surrey.

Dit zwaarbeschadigde toestel slaagde er in om in september 1942, na een missie op Bremen, nog terug te keren naar Engeland. Dankzij de geodetische structuur konden de Poolse bemanningsleden van Wellington Mk IV (Z1407 BH-Z. 300 Sqn)
hun avontuur nog navertellen.
Bronnen: Nederlandstalige en Engelse Wikipedia
http://www.polishsquadronsremembered.com/300/Zoska.html

31

Dankzij Aloys en David Stulens van Lost Planes kunnen we 75 jaar na de crash een aantal vliegtuigonderdelen
van Wellington BJ606 tonen.
(Foto’s © Lost Planes) http://users.skynet.be/lostplanes.net/ 0p de crashsite

Onderdeel geodetische structuur

Onderdeel zekeringkast met reservezekeringen
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Onderdeel
bommenvizier

Gespen riemtong drukker

Hoofdtelefoon

Deksel klemmenblokje
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DE MESSERSCHMITT BF 110
De nachtjager die de Wellington BJ606 uit de lucht schoot was een
Messerschmitt Bf 110.In het voor de rest zeer gedetailleerd Abschuss
rapport wordt nergens het exacte type beschreven, noch de identiﬁcatiecodes van het vliegtuig.
Dit tweemotorige toestel werd oorspronkelijk gebouwd door de Bayerische Flugzeugwerke AG (BFW). Vanaf september 1938 veranderde
dit bedrijf van naam en werd Messerschmitt AG.
Het prototype van de Bf 110 maakte zijn eerste vlucht op 12 mei
1936. Messerschmitt was de naam van de ondernemer-vliegtuigbouwer, die een gans team van ingenieurs rond zich verzamelde. Dit team
ontwikkelde verschillende gevechtstoestellen o.a. ook de Bf 108 (een
licht en snel koeriervliegtuig) en de Bf 109 (het standaardtoestel binnen de jachtafdeling van de Luftwaffe).
De Bf 110 was een Tiefdecker, dat betekent dat de romp zich volledig
boven de vleugels bevindt. Type C-4 dat tot 1942 gebouwd werd, was
uitgerust met twee krachtige Daimler-Benz DB 601-motoren.
Bf 110 was oorspronkelijk gebouwd als Zerstörer (Vernietigingsvliegtuig)
om ingezet te worden tegen vijandelijke toestellen, maar ook om verkenningsvluchten te doen en om gronddoelen vanop lage hoogte te vernielen.
Door zijn zware motoren was de Bf 110 sneller dan de jachtvliegtuigen van de geallieerden, maar anderzijds minder wendbaar. Tijdens
de slag om Engeland (najaar 1940) werden ze vooral ingezet om de
Duitse bommenwerpers te begeleiden en te beschermen. In feite waren de Bf 110’s niet geschikt voor deze opdracht, omdat hun grote
troef - snelheid - hier niet uitgespeeld kon worden. Ze moesten het
opnemen tegen de zeer wendbare Sptﬁres en Hurricanes.
Vanaf 1941 tot aan het einde van de oorlog werden ze vooral als
nachtjagers ingezet, samen met de Junkers Ju 88. Er dienden enkele
kleine aanpassingen te gebeuren (bv. een minder heldere verlichting
van het instrumentenbord) om het toestel aan te passen. Het toestel
boodt genoeg ruimte voor twee personen en een boordradar. In de
winterperiode 1941-1942 werden de nachtjagers uitgerust met een
Lichtenstein-radar, de FuG202. Vanaf dan vliegt er een ‘Bordfunker’
mee. Piloot en Bordfunker werden samen getraind en vormden ook
zo veel mogelijk één team. Toestellen uitgerust met de Fu202 dragen
een constructie van 4 antennes op de snuit, die door de bemanning
al snel de bijnaam ‘Die Matratze’ (de matras) kreeg. Later werd de
Fu202 vervangen door een nieuwe versie: de Lichtenstein FuG220.
De antennes werden nog groter en kregen de bijnaam van ‘Hirschgeweih’(Hertengewei). Later kwam er in de ruimte tussen piloot en
Bordfunker nog een derde zitje voor de ‘1. Wart’, een onderhoudstechnicus die mee de hemel moest afspeuren naar mogelijke vijandige
bommenwerpers en die ook als taak had het vliegtuig bij te tanken bij
tussenlandingen en de boordkanonnen van munitie te voorzien bij
een volgende aanval.
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Het type Bf 110 C, had als bewapening vier 7,92mm MG 17 machinegeweren en twee 20-mm- MG FF/M boordkanonnen
vooraan in de snuit, en één beweegbaar 7,92-mm MG 15 achteraan in de cockpit. Toen de RAF overschakelde op de techniek
van Bomber streaming werden er in de BF 110’s nog twee schuin opwaarts gerichte 20 mm MG FF/M kanonnen toegevoegd.
De Messerschmitt kon zo veilig onder de bommenwerpers blijven om van daar uit de overvliegende toestellen te belagen.
Deze kanonnen kregen de naam van ‘Schräge Musik’ (Schuine muziek). Deze nieuwe strategie van de Duitse nachtjacht was
dodelijk efﬁciënt: luchtaas Heinz Schnaufer schoot op 21 februari 1945 op 20 minuten tijd 7 Lancasters neer.

Bronnen: Engelse en Duitse Wikipedia
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DE LUCHTOORLOG IN 1942

DE BRITSE KANT: DE RAF
Tijdens de wintermaanden (jan.-feb.) waren de acties van de RAF vooral gericht tegen de Duitse oorlogsschepen en
haveninstallaties. De nachtelijke bombardementen tegen fabrieksinstallaties en verkeersknooppunten (vooral spoorwegen) kwamen pas vanaf maart terug op gang.
Op 22 februari werd Air Marshal Arthur Harris benoemd tot Commander-in-Chief van RAF Bomber Command.
In de nacht van 13 op 14 maart gebruikten de Engelsen ook voor het eerst hun Gee-navigatiesysteem. Bij dit systeem
wordt de locatie van een vliegtuig bepaald door het opmeten van vertragingstijden, tussen radiosignalen verstuurd door
twee vaste zenders. De 50 toestellen die die nacht Keulen bereikten met behulp van een Gee-systeem voerden met grote
nauwkeurigheid hun bombardement uit.
Vanaf april zullen er meer vliegtuigen bij een bombardement ingezet worden. Waar er vroeger enkele tientallen bommenwerpers uitgezonden werden zal men nu vaker honderd tot driehonderd toestellen naar een doelwit sturen. Er grepen
ook drie “Thousand-bomber raids” plaats waarbij inderdaad rond de duizend bommenwerpers gelijktijdig een doelgebied
aanvielen. Door in een dichte formatie te vliegen werd het Duitse radarsysteem volledig overspoeld. De eerste raid vond
plaats on de nacht van 20 op 31 mei tegen Keulen. Twee nachten later, 1 op 2 juni, werden Essen en enkele steden in de
omgeving getroffen. Bremen vormde het doelwit van de derde raid in de nacht van 25 op 26 juni.
Gedurende deze raids waren de meeste bommenwerpers nog tweemotorige toestellen. Zij werden geleidelijk vervangen
door de zwaardere viermotorige toestellen, Stirlings, Halifaxs en Lancasters.
Op 19 augustus greep de aanval op Dieppe plaats. Het doel van de operatie was om een belangrijke haven te veroveren en
bezet te houden. Het was een gecoördineerde actie van land-, zee- en luchtmacht. De onderneming liep op een catastrofe
uit. Van de infanteristen, vooral Canadezen, sneuvelden ongeveer 1500 man, terwijl er nog 1300 krijgsgevangen werden.
De Britten hadden ook de bedoeling een uitputtingsslag te leveren met de Luftwaffe. Ook het Belgische 350ste squadron
nam deel aan de luchtgevechten. Onze dorpsgenoot Daniel Le Roy du Vivier, squadron leader van 43 Sqn voerde zelf vier
keer een aanval uit tegen Duitse stellingen en keerde telkens met een zwaar beschadigd vliegtuig terug naar Engeland.
Achter de schermen werkten de Intelligence Services van het ministerie van de luchtmacht aan het ontrafelen van de
Duitse radarsystemen. Inlichtingen van verzetsmensen uit onze provincie leverden hiertoe een belangrijke bijdrage. Het
begrijpen van de. Duitse afweersystemen, samen met het succes van de Thousand-bomber raids zou Commander Harris
er toe bewegen de tactiek van “Bomber streaming” toe te passen: met heel veel bommenwerpers in een lange maar dichte
formatie dezelfde koers aan te houden naar het doel.
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DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA: USAAF
Na de Japanse aanval tegen Pearl Harbor op 7 december 1941 werden de VS ook in de oorlog betrokken. Het driemogendhedenpact (1940) tussen Japan, Italië en Duitsland hield ook in dat deze staten elkaar militaire steun zouden
verlenen in het geval dat één van hen zou worden aangevallen. Door Japan de oorlog te verklaren kwamen de VS dus
ook automatisch in oorlog met Duitsland en Italië.
In mei 1942 kwamen de eerste eenheden van de ‘VIII Bomber Command” aan in Groot-Brittanië. Op 1 juli 1942 arriveerden de eerste Boeing B-17’s. Deze B17 kreeg al snel de naam ‘Vliegende Fort’, omwille van zijn sterke bewapening. In
tegenstelling met de Engelse bommenwerpers had de B-17 bv. ook een buikgeschutskoepel waaruit over 360° kon gevuurd
worden Elke B-17 had zijn eigen negenkoppige bemanning die een hecht samenwerkend team vormden.
De USAAF zette voor het eerst 18 B-17’s in tegen het rangeerstation van Rouen-Sotteville in Frankrijk. Alle toestellen
keerden terug. Tijdens de slag om Dieppe, op 19 augustus, bombardeerden 24 B-17’s het vliegveld van Abbeville.
B-17’s waren betere vliegtuigen om overdag gerichte bombardementen te ondernemen. De Amerikanen lieten hun bommenwerpers ook begeleiden door jachtvliegtuigen om mogelijke aanvallen van Duitse jagers op te vangen.
Door de Amerikaanse dagaanvallen en de Britse nachtelijke raids werd de Duitse luchtverdediging geen enkele rust gegund.

DE DUITSE KANT: LUFTWAFFE
De Duitsers moesten niet alleen slag leveren tegen Britten en Amerikanen. Met de operatie Barbarossa (juni 1941)
was ook het Oostfront tegen de Russen geopend. Aanvankelijk haalde de Luftwaffe hier heel veel successen, maar ze
verloren ook veel toestellen en getrainde vliegeniers. De Sovjet-Unie kon echter sneller zijn verlies aan toestellen en
manschappen aanvullen dan Duitsland.
Onder andere daarom wou Hitler naar de Kaukasus doorstoten, om Moskou af te sluiten van de rijke olievelden. In juli
1942 slaagde Hitler er na hevige luchtbombardementen van Luftﬂotte 4 inderdaad door te stoten tot in de Krim.
In november 1942 waren er bijna 3000 Sovjet-vliegtuigen vernietigd door de Luftwaffe, maar ook 40% van de Duitse
vliegtuigen aan het Oost-front was vernield. Op termijn zou hun overwicht in de lucht afnemen omdat, hoe veel toestellen
de Russen er ook verloren, steeds nieuwe geleverd werden.
Begin 1942 deed de Luftwaffe ook zijn best om vanaf Noorse vliegvelden de bevoorrading van de Russen via de Noorse
Zee af te snijden. Vrachtschepen die vanuit het VK vertrokken waren werden succesvol ingezet. Een groot deel van deze
luchtvloot werd later in het jaar overgebracht naar het Middellandse Zee Gebied, toen de geallieerden in Noord-Afrika
begonnen op te rukken.
In de eerst 4 maanden van 1942 werden er door Luftﬂotte 2 vanuit Italië luchtaanvallen uitgevoerd op het Britse Eiland
Malta.
Aan het Westers Front zijn er tijdens de winter enkele verspreide en snelle bombardementen tegen Britse kuststreken.
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