Crash No 300
Wellington HZ580
26-07-1943
Noordzee

26 juli 1943
In de nacht van 25 op 26 juli voerden 705 bommenwerpers van Bomber Command een zeer
succesvolle missie uit naar Essen. Niet alleen de Krupp fabrieken werden zwaar getroffen
maar ook nog eens 51 andere fabrieken werden vrijwel met de grond gelijk gemaakt en 83
andere in meer of mindere mate beschadigd met alle gevolgen van productie uitval van dien.
De verliezen bleven met 26 vliegtuigen – mede dank zij het gebruik van window – aan de
beperkte kant en daarvan konden er twee nabij het Zeeuwse luchtruim worden getraceerd.
Flakkommandeur Vlissingen
Het KTB van de Flak geeft – wat deze nacht aangaat – in het geheel geen (?) luchtactiviteit
weer.
KTB 13. Vorposten Flottille (RM 72-155)
0152 Im Quadrat 8736 Abschuß durch Nachtjäger in rw 305° beobachtet.
Lagemeldungen aus den Niederlanden
0147 Abschuß einer Halifax 2 km ostwärts Zierikzee durch Nachtjäger. Von Besatzung 6
Mann tot.
0152 Abschuß einer Wellington 20 km westlich Goeree über See durch Nachtjäger wobei
Schicksal der Besatzung unbekannt.
KTB 719. Infanterie Division
0502 Um 0147 Uhr Meldung von Gren.Rgt. 743, daß zwei km ostwärts Zierikzee ein
Halifax Flugzeug abgestürzt ist. Die Maschine brannte völlig aus und die Besatzung ist
tot.
Generalkommando LXXXIX. Armeekorps
--//-- In der Nacht Einflüge einzelner feindliche Flugzeuge im gesamten Korpsbereich.
De verliezen van Bomber Command in en om Zeeland.
o Halifax Mk.II (JB838) van No.77 squadron – om 22.43 uur gestart van Elvington
Yorkshire – werd om 01.43 neergeschoten door Hptm. Paul Förster (2./NJG 1).
Het vliegtuig stortte neer op 2 kilometer ten oosten van Zierikzee waarbij de gehele
bemanning om het leven kwam. Op 27 juli werden zij allen, op een uitzondering na,
op de tijdelijke militaire begraafplaats te Haamstede ter aarde besteld.
Opgemerkt dient te worden dat twee bemanningsleden – Sgt Froud en Sgt Mitchell –
in eerste instantie als onbekende vlieger werden begraven. In 1946 werden hun
stoffelijke resten door 80 G.C.U. overgebracht naar de militaire begraafplaats te
Bergen op Zoom.
Flg.Off. Farquhar Duncan Matheson
RNZAF
†
Sgt. Kenneth Percy Froud
†
Plt.Off. David Tutor Davies
†
Sgt. Stuart Albert James North
†
Sgt. Raymond Arthur Mitchell
†
Sgt. James Robert Tully
†
Sgt. Roger Vincent Slater
†

Zijn stoffelijk overschot spoelde eerst op 27 januari 1945 aan bij Zonnemaire waarna
hij als onbekende Engelse vlieger op 29 januari op de tijdelijke militaire begraafplaats
te Haamstede ter aarde werd besteld. Ook zijn stoffelijke resten werden in 1946 naar
de militaire begraafplaats te Bergen op Zoom overgebracht.

o Wellington Mk.X (HZ580) van No.466 (RAAF) squadron – om 22.46 uur gestart van
Leconfield Yorkshire – werd om 01.52 uur door Oblt. Wolfgang Knieling (1./NJG 1)
op circa 20 kilometer ten westen van Goeree neergeschoten.
Flt.Sgt. Raoul Ellery Thorpe
RAAF
mia
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Sgt. Charles Robert Cowan
RAAF
†
Zijn stoffelijk overschot spoelde op 12 augustus aan nabij Noordwijk waarna hij op de
algemene begraafplaats van Noordwijk werd bijgezet.
Flt.Sgt. David Poole Speechley
RAAF
†
Zijn stoffelijk overschot spoelde aan in de omgeving van Scheveningen waarna hij
aansluitend op de algemene begraafplaats Westduin te Den Haag werd begraven.
Flt.Sgt. Wilfred Harper
RAAF
mia
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Wr.Off. Jack Harrison-Owen
RAAF
†
Zijn stoffelijk overschot spoelde eveneens aan in de omgeving van Scheveningen
waarna ook hij op de algemene begraafplaats Westduin ter aarde werd besteld.

