Crash No 252
Halifax JB931
13-05-1943
Hoofdplaat

Halifax JB931
13-05-1943 werd door Bomber Command een raid gevlogen naar Bochum. 442 vliegtuigen waren
hierbij betrokken. 135 Halifaxes, 104 Wellingtons, 98 Lancasters, 95 Stirlings en 10 Mosquito’s. De
raid was niet bijzonder succesvol vanwege het feit dat de Duitsers de doelmarkeerders probeerden na
te bootsen. Hiertoe werden fakkels ontstoken op plekken waar “weinig” schade aangericht zou kunnen
worden. Hierdoor moesten de bommenrichters afgeleid worden van het werkelijke doel. Deze
methode werd door de Duitsers vaker toegepast. Het antwoord van de RAF op de Duitse handelswijze
was om verschillende kleuren lichtfakkels te gebruiken. Ook werden tijdens een bombardement
meerdere kleuren gebruikt. De bemanningen werden tijdens de briefing ingelicht over de kleur van de
doelmakkers tijdens de komende vlucht. Het verliespercentage bedroeg op deze vlucht 5,4 %, wat
neerkwam op een verlies van meer dan 20 vliegtuigen. Een van de vliegtuigen welke niet terug keerde
was een Halifax van het 408 RCAF squadron met serienummer JB931. Dit vliegtuig van het
Canadese squadron was vertrokken van hun thuisbasis Leeming. Het vliegtuig werd aangevallen door
een Duitse nachtjager en ging verloren voor de Zeeuwse kust. Vier van de bemanningsleden kwamen
bij dit ongeval om het leven. Allen liggen begraven op de Noorderbegraafplaats te Vlissingen. Piloot,
H.D.R.L. Campbell was een van de slachtoffers. Zijn graf werd jaren verzorgd door mevrouw van der
Schaaf uit Middelburg. Campbell, een Canadees, nam vrijwillig dienst in 1939. Op het moment van
overlijden was hij een squadronleader en onderscheiden met een DFC. Deze hoge onderscheiding
verwierf hij door moedige optredens tijdens diverse vluchten. Hij werd slechts 25 jaar oud.
A.E. Horne, een ander bemanningslid die om het leven kwam, was bezig aan zijn Tweede Tour, wat
betekende dat hij al meer dan 30 operationele vluchten gevlogen had!
De bemanning bestond uit:
-H.D.R.L. Campbell: RCAF Killed in Action
-A.W.Thompson RCAF Prisoner of War
-A.E.horne RAAF Killed in Action
-J.Mcl. Harrison RCAF Killed in Action
-M.H.J. Harrison RCAF killed in Action
-L.A. Stinson RCAF Killed in Action
-A.C. Ross Prisoner of War
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