Crash No 363
Mosquito HJ935
29-01-1944
Noordzee

29 januari 1944
Deze 24 uren – van 00.00 tot 24.00 uur – zouden bijzonder enerverend worden waarbij tal van
partijen uitpakten alsof er wat goed moest worden gemaakt vanwege de rustige voorgaande
dagen.
Bombardementen op Berlijn
Berlijn werd in de nacht van 28 op 29 januari het doel van een aanvalsmacht van 677
bommenwerpers – 432 Lancasters, 241 Halifaxes en 4 Mosquito’s – van Bomber Command.
Het werd een wat minder geslaagde aanval waarbij vooral het zuiden en het westen van de
stad werden geraakt. Een vrij groot aantal bedrijven werd getroffen alsmede een groot aantal
openbare gebouwen waaronder bijvoorbeeld een kathedraal, vier theaters, zes ziekenhuizen en
vijf ambassades.
Vanaf nu werd tevens duidelijk dat het Duitse administratieve systeem tekenen van verval
begon te vertonen want betrouwbare cijfers kunnen niet meer worden overlegd.
De Duitse Nachtjagd had daar vooralsnog geen last van; 46 bommenwerpers – 26 Halifaxes
en 20 Lancasters – gingen verloren ofwel 6,8% van het totaal aantal ingezette vliegtuigen!
Een buitengewoon groot aantal diversionaries waren opgezet. Vijf uren voor de Berlijn raid
voerden 63 Stirlings en 4 pathfinder Halifaxes een mijnenlegoperatie uit in de omgeving van
Kiel, een inzet die ten koste van twee niet terug gekeerde Stirlings succesvol kon worden
uitgevoerd.
Zes Mosquito’s voerden – vier uren voor Berlijn – een nuisance raid uit op deze stad en de
notoire nachtjager basis kregen bezoek van in totaal 18 Mosquito’s waarvan 5 naar GilzeRijen en 6 naar Venlo.
Nog eens vier anderen voerden een nuisance uit op Hannover en de laatste zes tenslotte,
voerden een serrate uit waarvan er één niet zou terugkeren.
AEAF ondersteunde de operaties met de inzet van 22 Mosquito’s, die intruder operaties
uitvoerden boven de bezette gebieden.
Flakkommandeur Vlissingen
0120 Flakalarm! Luchs meldet ein Ziel aus Richtung 3, Entfernung 14 km.
0122 Ziel fliegt nach Richtung 9 aus
0124 Kriegswache Ruhe!
Een Mosquito crash nabij de monding van de Westerschelde
o Mosquito Mk.II (HJ935) van No.239 squadron – om 01.15 uur opgestegen van West
Raynham (Norfolk) teneinde een serrate patrouille richting Brandenburg uit te voeren
– stortte als gevolg van motorstoring in de Noordzee.
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Zijn stoffelijk overschot spoelde op 5 mei 1944 aan op het strand bij Zoutelande
waarna hij op de algemene begraafplaats van Zoutelande ter aarde werd besteld.

