Crash No 219
DO217 5466
18-01-1943
Kapelle

Als vergelding voor een RAF aanval op Berlijn voerden eenheden van Luftflotte 3 (I./-, II./- en III./KG 2,
II./KG 40 en I./KG 6) in twee golven bombardementen uit op “Greater London area”.
De eerste aanvalsgolf bestond uit 60 vliegtuigen waarvan er 46 – volgens eigen opgave – de aangewezen
doelen bereikten om vervolgens te worden geconfronteerd met een zeer sterke luchtafweer en de inzet van
ongeveer 30 nachtjagers. Als afleidingsmanoeuvre voerden 17 Do 217’s mijnenlegoperaties in de monding
van de Humber uit waarbij tussen 19.34 en 19.54 uur 15 LMB’s werden afgeworpen.
Een tweede schijnmanoeuvre werd door 15 He 111’s en 4 Do 217’s tegen doelen aan de oostkust tussen
Great Yarmouth en Flamborough Head uitgevoerd.
De tweede golf bestond uit 58 gestartte bommenwerpers waarbij ook nu weer 20 Do 217’s
mijnenlegoperaties uitvoerden in de monding van de Theems en waarbij 18 LMB’s konden worden
afgeworpen.
Daarnaast vielen op doelen in en om Londen 91,4 ton explosieven en 22,25 ton staafbrandbommen.
De Luftwaffe schoot er zeven vliegtuigen bij in waarvan één in Zeeland.
Operaties van Bomber Command.
Wederom voerden de squadrons van Bomber Command een missie uit naar het verre Berlijn, een raid die
ook nu weer minder goed geslaagd kan worden genoemd en waarbij zware verliezen werden geleden.
Fighter Command ondersteunde de operaties met de inzet van onder meer een aantal Bostons. Niet uit te
sluiten is dat het één van deze toestellen is geweest die door Minensucher van het 32. Minensuch Flottille
nabij de positie Windhuk onder vuur werd genomen.
Flakkommandeur Vlissingen.
0400 (Ab) Laufend Überflüge eigener Maschinen zum Nordwind.
0410 Scheinwerfer-Alarm! Motorengeräusche in Richtung 12-1 weit.
0415 Kriegswache Ruhe! Die Motorengeräusche sind verschwunden.
2020 Flakalarm! Motorengeräusche aus Richtung 7 näherkommend.
2024 Lux meldet ein in Richtung 5 abfliegendes Ziel.
2026 Kriegswache Achtung! Es liegen keine weiteren Meldungen vor.
2034 Kriegswache Ruhe!
0142 (bis 0350) In dieser Zeit werden laufend feindliche Schnellboote gemeldet, die sich vor Hoek
van Holland im Gefecht mit deutschen Hafenschutzbooten befinden.
Home Waters MTB’s and MGB’s at War
The weather improved on 18/19 January and Dickens planned a new type of attack! He decided to take a
unit of five boats and because only two of the 21. Flotilla were available, he joined up with three from the
4. Flotilla. He choose to lead in 224 (Lt. Peter Magnus), 241 (MacDonald) and 32 (Gardner).
Weeden led Division 2 with 70 (Saunders) and 69 (Morgan) following.
They found two enemy trawlers off the Hook of Holland and Dickens decided to attack, taking Division 1
round to the inshore side. Suddenly he saw a third and more worthy target for the new mark of torpedo he
was carrying and he took 224 in alone to ensure an unobserved attack and fired!1
The torpedo hit and the target blew up in an enormous explosion (astonishingly it was later identified as the
161 ton HH 05). The diversionary attack also worked perfectly and 70 and 69 made an unobserved attack
on another trawler.

KTB 1. Sicherungs Division (RM 67-26)
32. Minensuchflottille meldet Aufgabe Position Windhuk mit 5 Booten besetzen durchgeführt.
1

De HS-Boote HH 01, HH 04 en HH 05 lagen ter hoogte van de monding van de Maas op positie. Laatstgenoemde
werd inderdaad getorpedeerd en ging – met 19 bemanningsleden - geheel verloren.
Er waren slechts drie overlevenden.

0506 Flugzeug – Typ Wellington – in Quadrat 8738 mitte unten beschossen!
Abschuß nicht beobachtet.
32. Minensuch Flottille. (RM 69-195)
0506 Fliegeralarm! Ein die Gruppe aus 300° Schiffspeilung in 150 mtr. Höhe anfliegende Wellington
Bomber wird aus allen Rohren beschossen.
Das Flugzeug dreht über Backbord in Richtung 70° ab aber ein Abschuß wurde nicht beobachtet!
0515 Fliegermeldung! Ein Flugzeug tief mit Kurs Ost (Quadrat 3255-55 O)
Een Do 217 van KG 2 haalt net niet Gilze-Rijen.
• Do 217E-4 U5+LM (Wnr.5466) van 4./KG 2 behoorde tot de groep van mijnenleggers met
bestemming Theems. Vanwege technische storingen aan de motoren ging het toestel alsnog ter
hoogte van Westkapelle positie QU. 05 Ost /3249 verloren.
Twee manschappen konden worden gered, twee werden dood geborgen.
Lt Karl Hense
wia
Gefr. Eberhard Weiß
†
Ofw. Karl Hochstuhl
wia
Fw. Mathias Eberl
†

Aanvulling op dit verhaal via Dhr W. van de Endt ontvangen op 17-02-2010:
Zondag 17 januari 1943 zijn Jo en Marie vd Endt de hele dag op bezoek bij familie in Yerseke.
Ze zijn beiden 22 en een half jaar getrouwd.
Ze runnen in Kapelle een bakkerij aan de Ooststraat op nr.8 en zondag is de enige dag dat er niet gebakken
wordt.
Het is hartje winteren de grote stenen oven in de bakkerij laten ze dan ook op zondag branden zodat het in
huis behaaglijk blijft en ook omdat er op maandagmorgen in alle vroegte gebakken moet worden.
Die zondagavond komen ze echter pas heel laat thuis en vergeten ze voor het slapen gaan nog even de oven
op te stoken.
DE OVEN GAAT DIE NACHT HELEMAAL UIT, ook verslapen zij zich die vroege maandag morgen
zodat ze dus niet zoals gewoonlijk om 6 uur aan het bakken zijn.
Diezelfde nacht om 4 uur keren vele Duitse bommenwerpers terug van een luchtaanval op Londen.
Één van deze bommenwerpers, een DO217 heeft problemen en is uit koers geraakt.
Om 6 uur komt hij vanuit het zuiden laag op Kapelle aanvliegen en schept dan via de achterkant het huis
van Jo en Marie en schiet door, de straat op.
Één vleugel doorsnijdt het huis van nr.6 ernaast.
De twee daken worden er als het ware boven uitgetild zodat de vloer van de bovenverdieping nog voor een
deel intact blijft, precies waar zij liggen te slapen.
Ze schrikken hevig en liggen beklemd onder een balk van het dak maar weten zich uiteindelijk toch te
bevrijden.
Mede doordat de oven uit is ontstaat er gelukkig geen brand.
Op blote voeten en in een totale duisternis klimmen ze langs de puinhopen naar beneden.
Ook bij de buren is wonderwel iedereen ongedeerd.
Over de straat kunnen ze vanwege spertijd niet weg komen daarom vluchtten ze nog vóór er soldaten
komen door vele achtertuinen aan de Biezelingsestraat naar het huis van hun oom Jan,waar ze warm
opgevangen worden.
De plaats van het ongeval is in de tijd erna voor iedereen verboden terrein ook voor Jo en Marie.

Duitse soldaten houden er dag en nacht de wacht.
Dat wat nog niet kapot is, wordt door hen gestolen.
Het zal nog 6 jaar duren voordat er op deze plaats weer twee nieuwe huizen staan.

