
EF35? van het 149e Squadron
Toch beleefde Crooswijk tijdens de tweede wereldoorlog uiterst
angstige minuten. Het was de nacht van 12 op 13 mei 1943, de
nacht dat Crooswijk aan een ramp ontkwam.

De aanloop naar die angstige nacht begon in maart 1943. In die
maand, om precies te zijn op 4 maart om 18.00 uur, nam Bomber
Command van de Royal Air Force, het besluit om van zijn
Number 3 Group het 149e (East India) Squadron, met squadron-
code OJ, en als symbool een gelukbrengend hoefijzer met een
snelheid uitbeeldende bliksemschicht, te verplaatsen van de
vliegbasis Mildenhall in Suffolk naar het iets noordoostelijker
gelegen Lakenheath, vlakbij het dorpje Brandon. Het 149e sta-
tioneerde daar achttien als nachtbommenwerpers uitgeruste
vliegtuigen van het type Short Stirling Mark I. Op twee reser-
vetoestellen na, waren alle bommenwerpers operationeel.
Een van die achttien toestellen was de EF 357 (V-Victor OJ), die
precies tien dagen na het in gebruik nemen van Lakenheath,
was afgeleverd door de vliegtuigmaatschappij Short Bros. Het
toestel was in de plaats gekomen voor de BK 696, die na een
mijnenvlucht boven de Friese meren vlakbij Portsmouth was
neergestort. De bommenwerper, uitgerust met vier luchtgekoel-
de Hercules Xl-motoren, had een spanwijdte van ruim 30 meter
en een lengte van bijna 27 meter. Als de Stirling op de grond
stond priemde de cockpit 6 meter en 70 centimeter boven de
grond uit. Hoewel het toestel op dat moment bij de vliegers al
minder populair was geworden dan de massaal in produktie ge-
nomen AVRO-Lancaster, kon het, onbeladen, altijd nog bogen
op een maximum snelheid van ruim 418 kilometer per uur op
een hoogte van 4500 meter. Zijn maximale bomlading bedroeg
7000 kilogram.
Dat de Stirlings een belangrijk aandeel hebben gehad in de
strijd om de wereldvrede blijkt wel uit het feit dat er tijdens de
tweede wereldoorlog 2?.82I ton bommen mee zijn vervoerd. Na
de bekende types als de Lancaster, Halifax, Wellington en de
Mosquito betekent dit de vijfde plaats in het grote aantal uitge-
voerde bombardementsvluchten. In het uitwerpen van zeemij-
nen neemt de Stirling, na de Wellington, de tweede plaats in. Bij
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al deze operaties gingen er tijdens de oorlog 606 Stirlings verlo-
ren. In de maanden voorafgaand aan de raid op Duisburg op 13
mei 1943, verspeelde ook het 149e Squadron twee vliegtuigen.

Ook de EF 357 zou op een dag niet meer op zijn basis terugke-
ren. Terwijl Bomber Command zijn befaamde 6l7e Squadron
onder leiding van de legendarische Guy Gibson in het diepste
geheim liet voorbereiden op een aanval op de stuwdammen van
het Ruhrgebied, werd het l49e Squadron ingeschakeld voor het
bombardement op Dortmund. De EF 357 werd voor deze opera-
tie echter nog aan de grond gehouden. De grote kans kwam in
de nacht van 12 op l3 mei. De luchtmachtorder voor die nacht
luidde, dat 300 Lancasters, 115 Wellingtons, 100 Stirlings, 30 Ha-
lifaxes en 100 Pathfinders het luchtruim moesten kiezen. Aan
de raid zou worden deelgenomen door de Groups 1, 3, 4 (vanuit
Yorkshire), 5 (vanuit Lincolnshire) en de Canadese 6 Group.
Het werd uiteindelijk een vloot van 5?2 bommenwerpers, waar-
van de bemanningen in de 'briefing rooms'hun instructies ont-
vingen. Korte tijd later, om 00.45 uur, tekenden de uit het zicht
verdwijnende bommenwerpers zich af als snel kleiner worden-
de zwarte vlekken tegen de heldere nachtelijke hemel. De
weersomstandigheden waren ideaal.
Het doel was Duisburg, in het Duitse Nordrhein-Westfalen, Eu-
ropa's grootste binnenhaven aan de monding van de Ruhr.
Vooral de Altstadt en de haveninstallaties, met zijn bijna dertig
havenbekkens en veertig kilometer kade-oevers zouden het op-
nieuw moeten ontgelden. Eerder al waren er in dat jaar op
Duisburg bombardementen uitgevoerd in maart (twee keer) en
in de nacht van 8 op 9 april. Vanaf 00.45 uur vulde het lucht-
ruim boven Engeland zich met het zware geronk van de meer
dan vijfhonderd vliegtuigen. De vlucht zou drie uur en drie
kwartier gaan duren, dus als alles voorspoedig verliep konden
ook de dertien ingezette vliegtuigen van het 149e Squadron om
half vijf in de ochtend weer op de.basis Lakenheath worden te-
rug verwacht.

R€tourtje lluisburg
Ook de EF 357 koos die nacht eindelijk het luchtruim, beladen



met zeven 2000-pondsbommen en ruim 4000 liter brandstof, pre-
cies voldoende om een retour{e Duisburg te kunnen volbren-
gen. Korte tijd later bedroeg de hoogte ruim 15.000 voet en was
de snelheid opgevoerd tot 215 mijl per uur. De route was van te
voren uitgestippeld: Southwold - Egmond aan Zee - Harderwijk
- het droppen van de lading boven Duisburg - draaien naar
links op 51o57'N07o10'E - terug over Egmond - Southwold en
landen op de basis. De aanvliegroute over Egmond was zeker
niet toevallig gekozen, want uitgerekend daar bevond zich een
'gat' in het Duitse keten van luchtafweergeschut.
Terwijl de piloot van de EF 357, Eric George Bass, zijn zwaar
ronkende toestel in formatie hield, tuurden de boordschutters
Dennis Bertram Sach en Rona]d David Evans het donkere
luchtruim af naar eventuele Duitse nachdagers. Maar er gebeur-
de nauwelijks iets vermeldenswaardigs. De fonkelnieuwe Stir-
ling, die pas voor z'n tweede vlucht van Lakenheath was opge-
stegen, gedroeg zich goed en misschien dacht de bemanning nog
even terug aan de intensieve controle waaraan de machine kort
voor de start nog was onderworpen, of zweefden de gedachten
terug naar huis. Ze waren nog jong, stuk voor stuk voor in de
twintig.

Duisburg naderde, vooral merkbaar aan de aanwezigheid van
de flak, het Duitse afweergeschut, dat het luchtruim bezaaide
met kleine rookwolkjes. Te horen was het geluid van de kanon-
nen niet, want het lawaai van de vier motoren overheerste.
Duisburg, rond half drie 's-nachts, terwijl de flak rondom uiteen
spatte en zoeklichten de donkere hemel aftastten, zweefden de
eerste lichtfakkels, afkomstig uit'pathfinders', spookachtig
gloeiend naar beneden, zo het doelwit markerend voor de nade-
rende bommenwerpers.

In de EF 357 keek navigator Kennith George Roots op zijn hor-
loge en noteerde het tijdstip. Tegelijkertijd drukte bommenrich-
ter Ronal Frederick Kingham zijn stopwatch in. Het waren de
bekende handelingen, die op dat moment in alle vliegtuigen
werden verricht.
Plotseling vulde de lucht boven Duisburg zich met honderden
parachutefakkels, met zo nu en dan Duitse nachtjagers, Mes-
serschmitt's 110 of Junkers 88. Soms werd een bommenwerper
geraakt, zoals de onfortuinlijke JB 861 (OJ-Z) van het 4l9e
Squadron van de Royal Canadian Air Force, die hoogte kiezend
aan de zwaaiende zoeklichten probeerde te ontkomen. Andere
getroffen toestellen trachtten zwaar gehavend een veilig heen-
komen te zoeken. In totaal zouden 35 geallieerde vliegtuigen
niet van de raid terugkeren, waarvan er 22 op Nederlands
grondgebied terechtkwamen. Desondanks slaagden 483 bom-
menwerpers er in om hun vernietigende lading boven het doel
af te werpen.
Terwijl de flak rondom de EF 357 venijnig uiteen spatte, begon
het aftellen. 'Nog drie minuten', meldde Kingham, even later -

al leek het temidden van het helse afweervuur een eeuwigheid -
gevolgd door: 'trfog één minuut... Bom]uiken open!'En terwijl de
seconden wegtikten, toch nog plotseling: 'Bommen 1osl' De EF
357 schoot, bevrijd van zijn lading, als uit een katapult vooruit.
En ver beneden het vliegtuig barstte de ene na de andere bom
fel flitsend uiteen. In totaal werd er tijdens de raid 1599 ton
bommen uitgegooid. Langzaam maar zeker werd de stad bedol-
ven onder een dikke zwarte rook. Duisburg brandde. Een ge-
bied van ruim t hectare was platgegooid.

Noodlottige tcrueÍocht
Hierna keerden de bommenwerpers weer huiswaarts. De door
het afweergeschut getroffen machines kozen voor de kortste
route, het risico nemend van het Duitse afweergeschut. Ook de
EF 357 koerste terug richting Engeland. Zonder problemen ver-
liep zo'n terugtocht doorgaans niet, want steeds weer was er de
dreiging van de flak en de Duitse nachnagers. Zo'n confrontatie
met een onverwacht opdoemende Duitse Messerschmitt zou ook
de Stirling EF 357 van het l49e Squadron noodlottig worden.
Boven Rotterdam was het die nacht onrustig. Zo meldde de
Luchtbeschermingsdienst Vlaardingen, vanuit zijn commando-
post aan de Waalstraat, vanaf 01.36 uur in zuidelijke richting
motorgeronk te hebben waargenomen, gevolgd door het aanflit-
sen van zoeklichten en het geluid van geschutsvuur. Wat de be-
manning van de naderende EF 357 op dat moment echter niet
wist, was dat het luchtruim boven de Maasstad die nacht het
toneel is van hevig oorlogsgeweld. En zo naderde de EF 357
vanuit oostelijke richting Rotterdam, om plotseling onder vuur
te worden genomen door een Duitse nachfiager. Een voltreffer
volgde.
Meteen stond een van de vleugels in brand en veranderde het
monotone geronk in onregelmatig gestotter. Slechts twee moto-
ren functioneerden nog toen de EF 357 boven Crooswijk op-
doemde en de geblindeerde huizen en verlaten straten in een
spookachtige vuurgloed zette. Vanaf dat moment besefte piloot
Bass dat de snel hoogte verliezende Stirling verloren was. Toch
zou de doodstrijd van de bemanning nog zes minuten duren.
In de brandend omlaag denderende kist moet Bass rechts onder
zich de zilvergrijze vlek van de Kralingseplas hebben gezien, of
misschien het gitzwarte Kralingsebos, waar de Duitsers grote
hoeveelheden munitie hadden opgeslagen. Zeker is in ieder ge-
val dat Eric George Bass de zwaar gehavende bommenwerper
plotseling van koers liet veranderen, boven Crooswijk een cir-
kelende beweging maakte, over de Wandeloorddwarsstraat, de
Boezembocht, het Schuttersveld, de roomskatholieke begraaf-
plaats en de Rusthoflaan heen. Hoewel het gevaarte reddeloos
omlaag daverde, werd er vanaf de grond met lichte flak onafge-
broken op gevuurd.
Boven het Schuttersveld kreeg de geschutskoepel vanaf de
grond een voltreffer, waardoor de boordschutters uit het toestel
werden geslingerd en op de grond te pletter sloegen. Een ander
sprong hen in pure wanhoop achterna. De hoogte was echter te
gering en met zijn parachute half geopend, smakte hij in de
buurt van het 'witte bruggetje', bij het roomskatholieke kerkhof,
op de daar opgeslagen stenen van de voormalige Delftsche
Poort.
Boven de Rusthoflaan verloor de EF 357 nog een stuk van het
landingsgestel, dat met een doffe dreun in de tuin van dokter
G.C.Lap op nummer 64 terechtkwam. De EF 357 leek in zijn
laatste seconden een stuurloze brandende bom geworden, die
zwaar overhellend, recht op de huizen van de Couwaelstraat en
de Nieuwe Crooswijkseweg afvloog.
Maar enkele seconden voordat de brandende bommenwerper
tegen de huizenmuur te pletter dreigde te slaan, slaagde Eric
George Bass er toch nog in het toestel iets op te richten, waar-
door het op krap een halve meter ovèr de daken scheerde. Het
was zijn laatste heldendaad, want om 03.55 uur, ter hoogte van
pand nummer 19 aan de Nieuwe Crooswijkseweg, dook het toe-
stel weer naar beneden, raakte met zijn vleugel de straat en
smakte neer. Onmiddellijk hierna was de EF 357 één laaiende
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Een Duitse soldaat (links van de boon) bewaakt de wrakstukken van de op
13 mei í943 neergestorte Sthling EF 357.

vuurzee, waaruit de brandende kerosine langs de stoepranden in
de rioleringsputten stroomde. Eric George Bass, Kennith George
Roots, Francis George Salter en John Geoffrey Newall kwamen
in de vlammen om. De crash van de Short Stirling EF 35? van
het l49e Squadron had de dood van de volledige zevenkoppige
bemanning tot gevolg.

Van minuut tot minuut
Het oorlogsrumoer boven Rotterdam werd in die nacht van 12
op 13 mei 1943 door de Luchtbeschermingsdienst Vlaardingen
vanuit de Commandopost aan de Waalstraat nauwkeurig gere-
gistreerd:
01.57 uur: Boven de stad motorgeronk. In Noord-Westen, Zuid-
Oosten en Zuiden zoeklichten aan. Rondom zoeklichten aan.
Naar geluid te oordelen vliegtuigen boven de stad. AIIe
zoeklichten uit. Motorgeronk in Oostelijke richting verdwenen.
02.05 uur: In Noord-Oostelijke richting lichtÍakkeL.
02.07 uur: Ver weg in Noord-Oostelijke richtÍng wordt
geschoten.
02.09 uur: In ZuÍd-OostelÍjke richting wordt geschoten.
02.11 uur: In Zuid-Oosten motorgeronk.
02.28 uur: In Oosten geschutsvuur en zoeklichten aan.
02.31. VanaÍ Straatweg wordt geschoten.
02.32 uur: Schieten in Westen en Zuid-Oosten motorgeronk.
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02.33 uur: Zoeklichten aan in Westen en Zuid-Westen
motorgeronk.
02.35 uur: In Noorden en Noord-Westen zoeklÍchten aan en uit.
Motorgeronk te horen. In Westen zoeklÍchten aan. In Oosten
wordt geschoten.
02.36 uur: In Zuiden en Zuid-Oosten en vanaÍ Rijksweg wordt
geschoten. Van alle kanten mitrailleurvuur.
02.40 uur: Motorgeronk verdwijnt Ín Westelijke ríchting.
02.43 uur: Opnieuw motorgeronk in Oosten.
02.45 uur: In Noord-Westen en Zuid-Oosten zoeklichten aan.
02.47 uur: In Zuiden schieten. Motorgeronk in Zuid-Oosten en
Oosten.
02.48 uur: In Zuíden (richting Noord-Beijerland) zijn twee
lichtparachutes brandend neergestort.
02.51 uur: Zeer hoog boven de stad motorgeronk.
02.54 uur: In Noorden wordt geschoten. Motorgeronk van
Oosten naar Westen.
02.55 uur: In Oosten wordt geschoten.
02.58 uur: Rondom wordt geschoten. In Oosten zoeklicht aan.
03.01 uur: In Zuiden zoeklichten aan. In Westen zoeklichten
aan. Zwaar schieten.
03.03 uur: Bondom wordt geschoten. Zoeklichten aan.
03.04 uur: Zoeklichten uit. Motorgeronk nog hoorbaar.
03.05 uur: In Zuiden en Zuid-Oosten wordt geschoten.



03.06 uur: In Noorden zoeHichten aan. Ver weg in Noord-
Oosten wordt geschoten.
03.09 uur: Er wordt zwaar geschoten. Zoeklíchten uit.
03.14 uur: In Zuiden, Zuid-Oosten en Oosten schieten.
(Volgens melding van Uitkijkpost Centrum - Zie melding van
02.48 uur - kunnen de opgegeven parachuteÍakkels wellicht
brandende vliegtuigen geweest zijn; in richting Noord-
Beijerland nog steeds brandverschijnselen te zien.)
03.25 uur: VanaÍ Vlaardingen-Oost spervuur.
03.31 uur: Zware dreun ín Westen.
03.32 uur: Explosie in Oosten.
03.40 uur: Ver weg in Noord-Oosten stort een brandend
voorwe\p omlaag en ligt nog even te branden. Ver weg in
Noord-Oosten wordt geschoten.
03.45 uur: Explosie in Noord-Oosten in de nabijheid van
bovengenoemd brandversc h ij nsel.
03.49 uur: Ten Oosten van Rotterdam vliegtuig omlaag
geschoten.

De omgeving werd afgent
De Luchtbeschermingsdienst Rotterdam was kort na het neer-
storten van de EF 357 ter plekke om de nieuwsgierige inwoners
van Crooswijk op een afstand te houden. In het rapport van die
nacht meldde de dienst:
Het toestel lag met de linkervleugel net op de stoep in de
Boezemlaan, terwijl het staartstuk zich op het trottoir Nieuwe

Crooswijkseweg bevond. Op het trottoir bevonden zich een
rubberboot, enige paketten met busjes en een projectiel (dat

bleek bij nader onderzoek een brandblusapparaat te ziin). Kogels
ontploften regelmatig. Benzine stroomde uit de linkervleugel en
brandde over een flinke oppervlaktc op de straat. Blok !,
BlokhooÍd Sanen, geassisteerd door de blokken 2 en 4, liet direct
het straatgedeelte Paradijslaan-Boezemlaan aÍzetten, twee man
van de blokploeg postten op de brug naar het Langepad.
WijkhooÍd Bos van Wijk V had reeds de Nieuwe
Crooswijkseweg en de Boezemstraat aÍgezet.
Dit om het publiek op een behoorlijke aÍstand te houden voor

eventuele ontploÍÍingen. GelukkÍg was de wind gunstig,
waardoor de huizen geen gevaar liepen. Toch werd het
brandweermateriaal gereed gehouden, zodat dit elk ogenblik
ingezet kon worden. Het WijkhooÍd, de heer v.d. Bos, meldde
het aan het VakhooÍd, Inspecteur J.v.d. Weyden, alsmede aan
de Brandweer.

Doordat de brandende benzine langs de trottoirband liep en er
gevaar bestond dat deze in de ríolen kwam, werd de straat
opengebroken en met zand de stoom benzÍne gestuit. Inmiddels
arriveerden de spuiten 47 en 48, alsmede de motorspuit en vele
andere takken van Overheídsdienst. Gelukkig ontstonden
tijdens deze hevige en Íelle vliegtuigbrand geen persoonlijke
ongelukken. Helaas heeÍt de bemanning van het vliegtuig haar
Ieven op het veld van eeÍ moeten laten'.

'Het stond er vol met moffen'
De bewoners van Crooswijk beleefden die nacht angstige minu-
ten. Mevrouw van Linschoten, op dat moment achttien jaar: ?.k
zag het vliegtuig brandend over ons huis in de Wandeloord-
straat gaan en dacht echt dat ons Laatste uur geslagen was'. Ook
de heer Van der Kris was getuige van de vuurzee aan het einde
van de Nieuwe Crooswijkseweg.
Het was spertijd, toen dat brandende toestel overkwam, dus
eigenlijk mocht er niemand op straat. Er was op dat moment
een hels aÍweervuur. Toch ben ik naar buiten gerend en het
eerste dat ik zag was een kerel met karretje in de RusthoÍlaan.
Op het wagentje lagen brokstukken van het vliegtuig'.
Angst had ook de heer Biesheuvel, die van schrik naar het toilet
vluchtte. 'Maar het toestel kwam dan ook op zo'n vijÍtig meter
hoogte oveÍ ons huis heen', verklaarde hij. Mevrouw Van Maas-
stricht herinnerde zich met afgrijzen de houding van de Duit-
sers, die kort na het neerstorten van de EF 357 het gebied her-
metisch afgrendelden.
'Het stond er onmiddellijk vol met moÍÍen, en oh, wat keken ze
trots. Ik herinner me nog die verschrikkelijke vuurzee, en het
spoor van vlammen dat langs de stoep het riool inliep. Bij een
vriendin van me kwamen de vlammen zeLÍs uit de wc-pot'.
De heer Willems, een gewezen sergeant van het korps
Mariniers: 'Wat mij het meest verbaasde was dat, hoewel het
duidelijk was dat het toestel ging neerstorten, de DuÍtsers er met
klein vuur op bleven schieten. OnmÍddellijk nadat het op de
grond terecht was gekomen, begon de munitie te exploderen en
liep de brandstof het riool in. Eén mof was direct ter plaatse en
ging er bij staan alsoÍ hij hoogst persoonlijk het toestel naar
beneden had gehaald'.
Onmiddellijk ter plekke was ook brigadier Roggeveen, samen
met zijn collega Lekkerkerk: 'Wij moesten het ding bewaken,
tot het moment dat de DuÍtsers dit van ons overnamen. Ik kan
me nog herinneren dat het toestel vol met bloed zat'.
Dokter G.C.Lap, in wiens tuin aan de Rusthoflaan een deel van
het landingsgestel terecht was gekomen, werd aanvankelijk de
toegang tot het uitgebrande toestel ontzegd.
'Dat was pas de volgende ochtend, maar van 's nachts herinner
ik me nog hoe het vliegtuig met een enorme kracht oveÍ ons
huis heenkwam. In het zolderkamertje van ons huis iliepen op
dat moment mijn dochtertje en een logeetje. Na lang aandrÍngen
mocht ik later, omdat ik tenslotte arts was, toch bij het wrak,
waarin ik toen vier gekrompen lijken zag zitten'.

'Stukjes wiiheid'
De neergestorte Short Stirling EF 357 werd onmiddellijk na de
crash het doelwit van Rotterdammers die maar al te graag 'een

stukje vrijheid' wilden bemachtigen. Heel wat inwoners van
Crooswijk slaagden er in stukjes parachute, vliegtuigonderdelen
of zelfs persoonlijke bezittingen van de omgekomen vliegers on-
der de ogen van de Duitsers vandaan te grissen. De meeste

De plek in de Boezemlaan waar de bommenwerper neerstortte.
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Het stukje parachute van een van de omgekonen bemanningsleden van de EF
357, dat de heer Van Rijn uit de Couwaelstraat bewaarde in een plakboek.



voorwerpen raakten in de loop der jaren echter zoek, zoals het

stukje van een parachute dat mevrouw De Koning, toen nog

woonachtig in de Couwaelstraat jarenlang bewaarde. Of zoals de

heer Gordijn, die later naar Geldrop verhuisde, al die jaren een

bout en een brokstuk van de stabilo in een kast liet liggen.

Al die onderdelen, uitgezonderd één, konden vele jaren na de

oorlog niet meer worden teruggevonden. Wel echter het stukje

parachute, dat de heer Van Rijn uit de Ruysdaelstraat in Over-

schie zorgvuldig in een plakboek opborg. Een klein lapje van

slechts tien centimeter, maar met de foto, die de heer A.Smits

van de Schiebroeksesingel, kort na het ongeval vanuit zijn ou-

derlijke woning aan de Nieuwe Crooswijkseweg maakte, vor-

men ze de enige overgebleven herinneringen aan de nacht

waarop Crooswijk aan een ramp ontkwam.

Tnven wittc grafzerken
Op de Algemene Begraafplaats Crooswijk herinneren zeven wit-

te oorlogsgraven met als datum 13 mei 1943 aan de omgekomen

bemanning van het 149e Squadron.
Ze liggen begraven naast de bemanning van het 419e Squadron

van de Royal Canadian Air Force, die in diezelfde nacht precies

I uur en I minuut eerder twee kilometer ten westen van Zuid-

land in een Halifax was neergestort. Het was de crash, waarvan

de Luchtbeschermingsdienst aanvankelijk dacht met brandende

lichtparachutes te doen te hebben'
Veertien graven, te midden van een lange rij zerken, stuk voor

stuk een herinnering aan hen, die voor de wereldvrede hun nog
jonge levens gaven.

l49e Squadron, Royal Air Force, basis Lakenheath Suffolk:

Vliegend met Short Stirling Mk.I, serienummer EF 357, squa-

dron-code OJ-V. Neergestort op 13 mei 1943 om 03.55 uur, ter

hoogte van het plein aan het einde van de Nieuwe Crooswijkse-

weg, na, op de terugweg van een raid op Duisburg, te zijn ge-

troffen door een Duitse nachtjager:
Ronald Frederick Kingham, Flying Officer, Navigator/Bomber,

leeftijd 20 jaar.
Eric George Bass, Sergeant 1388099, Pilot, Ieeftijd onbekend.

Kennith George Roots, Sergeanf 1322012, Navigator, leeftijd 20

jaar.
Francis George Salter, Sergeant 1262372, Flight Engineer, leef-

tijd onbekend.
John Geoffrey Newall, Sergeant 1083960, Wireless Operator/Air

Gunner, 2l jaar.

Dennis Bertram Sach, Sergeant 1338?27, Air Gunner, leeftijd

onbekend.
Ronald David Evans, Sergeant 530757, Air Gunner, leeftijd on-

bekend.

4l9e Squadron, Royal Canadian Air Force, basis Mildenhall Suf-

folk: vliegend met een Handley Page Halifax BII. Neergestort

op 13 mei 1943 om 02.48 uur, twee kilometer ten zuiden van

Zuidland.
W.A.Simonett, Flight Engineer R.70265, leeftijd onbekend.

R.C.Weedy, Warrant Officer II R.87956, Wireless Operator/Air

Gunner, leeftijd 23 jaar.

J.Palmer, Warrant Officer II R.98515, Pilot, leeftijd onbekend.

T.Brown, Flying Officer, Air Bomber, leeftijd 31 jaar.

H.J.WaIsh, Sergeant 1084155, Bomb Aimer, leeftijd 21 jaar.

A.J.Gearing, Sergeant 1384115, Air Gunner, leeftijd 21 jaar.

R.E.I.Ratelle, Flight Sergeant R.120191, Air Gunner, leeftijd 26

jaar.

De graven van de bemanning van het 149e Squadron op de begraafplaats
Crooswijk.
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