Crash No 355
Ju 88 430652
15-11-1943
Noordzee

15 november 1943
Een beperkte actie – tien Mosquito’s van No.105 squadron en één van No.109 squadron
vliegen aan op doelen in het Roergebied. Vier van hen voeren aanvallen uit op de Rheinmetall
Borsig AG te Düsseldorf, twee anderen gaan naar Bonn, Duisburg en Krefeld voor het
uitvoeren van een intruder missie.
Van deze acties keerden een tweetal Mosquitoes niet op hun basis terug.
Een aantal machines werd door de Flak opgemerkt waarbij werd waargenomen hoe er boven
de Oosterschelde werd rondgevlogen. Om 21.30 uur meldt wachtmeester Ardon van de
Marechaussee te Kortgene telefonisch dat omstreeks 20.20 uur in de Oosterschelde bij Kats
een vliegtuig van onbekende nationaliteit is neergestort en dat omtrent slachtoffers vooralsnog
niets bekend is.
Even later werd dit bericht door het Hoofd van de luchtbescherming te Kats bevestigd.
Daarnaast crashte een Duitse verkenner van Luftflotte 3 door (vooralsnog) onbekende oorzaak
ter hoogte van Schouwen in zee. De gehele bemanning kwam hierbij om het leven en bleef –
op één uitzondering na – vermist.
Flakkommandeur Vlissingen
2000 Flakalarm! Luchs hat ein Ziel in Richtung 3 aufgefaßt, Entfernung 20 km.
2002 Veere, Nord./- und Dishoek melden Motorengeräusche aus Richtung 2-3
2005 Scheinwerfer 15 und Nord./- melden Motorengeräusche nach 10 auswandernd.
2007 Laut Luchs befindet sich das abfliegende Ziel in Richtung 9, Entfernung 30 km.
2016 Ein Ziel steht in Richtung 2-3, Entfernung 25 km.
2017 Die Maschine kreist in Richtung 2-3 über der oosterschelde.
2023 Kurven laut Luchs neue Ziele über der Oosterschelde.
Scheinwerfer 16 meldet Detonationen aus Richtung 2, mittelweit.
2035 Luchs ortet einen Anflug aus Richtung 5, Entfernung 28 km. Süd./- meldet
Motorengeräusche aus 5 und gibt Flakalarm für die Batterie.
2039 Meldet Scheinwerfer 1 Motorengeräusche nach Richtung 9 auswandernd.
2058 Nord./- gibt Flakalarm! Motorengeräusche aus Richtung 12-1. Luchs meldet ein Ziel
in Richtung 12 abfliegend, Entfernung 20 km.
Lagemeldungen aus den Niederlanden
-Absturz eines Feindflugzeuges nicht bekannten Musters aus etwa 200-300 m Höhe bei
Kats in die Oosterschelde. Zwei gefangene Amerikaner wurden eingebracht.

Verliezen voor de RAF en de Luftwaffe in en om Zeeland
o Mosquito Mk.IX (ML904) van No.105 squadron – om 17.54 uur (Eng.tijd) gestart van
Marham Norfolk met bestemming Düsseldorf – crashte om 20.23 uur om vooralsnog
onbekende redenen ter hoogte van Kats in de Oosterschelde.
Flt.Lt. Jeffrey R. Hampson
pow
Stalag Luft Sagan und Belaria
Plt.Off. Herbert W.E. Hammond
RCAF
pow
Stalag Luft III Sagan

o Junker Ju 88D-1 (7A+CH) van 1.(F)/121 stortte nabij Schouwen-Duiveland in de
Noordzee. De gehele bemanning kwam hierbij om het leven. De machine keerde terug
van een nachtelijke verkenning boven het zuidoosten van Engeland.(LW-Verband No
14 – april 1998).
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Lt.Werner Illman is – met als datum van overlijden 9 juni 1944 – begraven op de Duitse militaire
begraafplaats te Ysselsteyn. De meest voor de hand liggende veronderstelling zou kunnen zijn dat hij
op die dag is aangespoeld op de Nederlandse kust en aansluitend ter aarde besteld.
Dit temeer omdat op de verliesmelding (NVM) een handgeschreven toevoeging (9 juni 1944) is
gemaakt.

