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         Halifax “NA197” crash in Asten  

                       07-02-1945  

 

        
Inleiding. 

Op de avond  van 7 Februari 1945 crashte een Halifax (NA197) van het 347 

Squadron (Frans)  in de gemeente Asten. Enkele minuten later explodeerde 

Halifax NA260 tijdens de vlucht in dezelfde buurt.  In dit document komt enkel 

de crash van de NA197 ter sprake.  

De informatie in dit document komt voort uit mijn samenwerking met de heren 

Gerard Jeuken en Martien van Bussel,  beide lokale onderzoekers die al jaren 

met dit dossier bezig zijn. Mijn hulp werd ingeroepen om de locatie van de 

crash te bepalen, samen met Sjaak de Veth van Planehunters.  Ook de 

documentatie groep Volkel (DGV) heeft de informatie over deze crash middels 

Ruud Wildekamp aan mij ter beschikking gesteld. 

 

Joop Hendrix 
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De Missie ( gegevens DGV) 

Het voorlaatste vliegtuig dat in Asten neerstortte was een Halifax Mk.III (NA197) van het 

347(French) Squadron. In de avond van 7 februari 1945 was de bommenwerper 

opgestegen van de basis Elvington in het graafschap Yorkshire. Als doel van die nacht en 

voor 463 andere bommenwerpers, was de Duitse stad Goch. De aanval diende ter 

voorbereiding van de aanval van het Britse 30th Corps door het Reichswald, naar de Rijn. 

Door de enorme rookontwikkeling waren slechts 155 bommenwerpers in staat hun lading af 

te werpen. Meer dan 150 doden en een groot aantal gewonden viel onder Nederlanders, 

Russen en Italianen die naar de stad waren getransporteerd om verdedigingswerken te 

graven. Deze dwangarbeiders waren ondergebracht in een tweetal scholen  die, bij het 

bombardement werden vernield.   

Op de terugweg van het doel ( met bommenlading)  werd de Halifax waarschijnlijk 

onderschept door de Ju 88G nachtjager van Oberleutnant Georg Fengler van 10./NJG 1 en 

neergeschoten. Brandend vloog het op het dorp Heusden aan maar draaide plotseling 

daarvan weg in de richting van de Peelstreek de Veluwe in de Astense Peel. Achter de 

boerderij van de familie Maas stortte het om 22.27 uur neer in een veen ontgraving. Bij de 

inslag ontplofte de lading bommen waardoor wrakstukken over een groot oppervlakte 

werden verspreid en een enorme krater ontstond. Een enorme blindganger lag op een 

turfhoop in de nabijheid. Vier bemanningsleden, bommenrichter Lieutenant R. Rollet, 

staartschutter Sergeant-Chef A. Besnard, boordmecanicien Adjudant H. Moll en 

radiotelegrafist Sergeant-chef R. Brillard wisten het toestel tijdig te verlaten. Eén van hen 

landden in een gedeelte van de Peel dat onder water stond. Hij werd door toegesnelde 

omwonenden op het droge gebracht. De andere landde op de Ospelsche Dijk. Daar werd hij 

ook door de plaatselijke bevolking opgevangen en van droge kleren voorzien. Beide Fransen 

werden overgedragen aan de Orde Dienst van Nederweert. Een derde bemanningslid, de 

navigator Lieutenant Pelliot sprong te laat en werd eerst op 13 februari dood aangetroffen in 

een perceel uitgegraven turf. Zijn stoffelijk overschot werd begraven op ‘De Oude Toren’ te 

Woensel maar werd in 1946 overgebracht naar Parijs in Frankrijk. De overige 

bemanningleden moeten, samen met stukken van hun vliegtuig, diep in de drassige 

peelbodem zijn geslagen. Op ongeveer honderd meter van de plaats van inslag vond de 

Veldwachter een hand met een ring. De ring werd meegenomen door een aanwezige Britse 

militair. Nog enige tijd werden de wrakstukken bewaakt door leden van de Nederlandse 

Binnenlandse Strijdkrachteb. 

Met behulp van de brandweer van Venlo werd nog getracht het gat leeg te pompen en hun 

lichamen te bergen. Die poging mislukte en de Sergeanten J.M.A. Bagot, de piloot van het 

toestel en schutter Paul M.J. Le Mithouard rusten nog steeds in de Peelbodem.  
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Het verslag van overlevend bemanningslid Sgt-chef Brillard over de laatste vlucht  

(via Gerard Jeuken). 

We kwamen van Venlo en vlogen richting de Groote Peel, ik zag dat een vliegtuig dat voor 

ons vloog brandde. We vlogen op 4500 meter hoogte, daarna werden ook ons vliegtuig 

aangeschoten en brandde ook. Onze commandant Pelliot stond op van zijn navigator stoel 

en zei dat dit niet te blussen was en dat we moesten springen. Rollet de bommenrichter riep 

twee keer door de intercom dat de piloot de bommenluiken moest open maken , maar de 

piloot antwoordde niet was hij dood? Pelliot maakte zelf de ontsnappings deur open en 

gebaarde dat we vlug moesten springen. Rollet, Loiselot en Moll sprongen en ik zelf sprong 

er meteen achter aan in het diepe. Als Pilliot toen had gesprongen had hij nog een kans 

gehad om te overleven. Maar hij was Commandant en wilde weten of Piloot Bagot nog kon 

springen en waar was de voorste koepel schutter Le Mithouard? We zullen het nooit weten 

want toen het toestel al in de vrije val was sprong Pelliot,  zijn parachute was geopend en 

kwam maar enkele honderden meters van de crashplek vandaan en werd pas een week 

later gevonden met verbrijzelde schedel. 

Ter nagedachtenis aan hen werd een groot houten kruis op de plaats van de crash opgericht 

dat in 1957 door de gemeente werd verwijderd i.v.m ontginning van de peel.    
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Uit het Operational Record Book (ORB) 347 Sqn van Februari 1945, ter 

bevestiging  de namen van de bemanning.  

 
En uit dezelfde ORB (afsluiting maand februari) de namen van de vermisten 

waarbij opvalt dat Capt. Pelliot nog wordt genoemd hetgeen betekend dat de 

informatie dat hij 13-02-45 was gevonden in Engeland nog niet bekend was.  

  

De geplande route: 
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Het SGLO document: 

 

Bij deze crash zijn dus nog steeds anno 2018 twee vermisten: (foto Martien van 

Bussel) 

 



Januari 2018 
 

6 
 

De vader van Sgt. Paul Le Mitouard heeft jaren lang gepoogd om de juiste 

crashplek van zijn zoon te vinden en/of een monument te laten oprichten,  

onderstaand relevante gedeeltes uit de vertaalde brieven tussen hem en het 

rode kruis:  (via Gerard Jeuken) 

      

Franse Rode Kruis 

Parijs, 2 januari 1946 

Aan Dr A. le Mitouard  

Geneesheer-directeur van de regio Oujda (Marokko) 

 

Helaas heb ik de pijnlijke plicht u te zeggen dat uw zoon en 

sergeant Bagot nog aan boord waren ten tijde van de explosie. Hun 

arme uiteengereten resten werden verspreid. ’s Ochtends zag men een 

deel van een parachute drijven. Men probeerde die naar zich toe te 

trekken, in de hoop een lijk daaronder te vinden. Een ogenblik zag 

men een hand verschijnen met aan de ringvinger een zilveren 

trouwring, die van sergeant Bagot. Vervolgens verdween alles in het 

water en de modder. 

 

Maar recentelijk bracht een van de overlevenden van de bemanning van 

uw zoon, de radiotelegrafist adjudant Brillard, mij een bezoek. Hij 

leverde mij de noodzakelijke leidraad, dat wil zeggen het adres van 

de boer die hem had opgevangen toen hij na zijn parachutesprong half 

bewusteloos rondzwierf door het moeraslandschap van Nederweert. 

 

 Samen met Brillard (december 1945)  zijn we snel naar Holland gegaan om in de streek onderzoek te 

doen. 

Maar adjudant Brillard en ik zijn van mening dat uw arme kind, in 

zijn koepel gebleven zijnde, zich niet in die grote, ondergelopen 

krater bevindt. We hebben namelijk op 20 meter afstand daarvan, 

begraven in de modder, de resten van een uniform, een thermo-

schuttersoverall en laarzen gevonden. Bovenaan de mouw zat een 

metalen badge met het woord France erop. Adjudant Brillard was 

categorisch: alleen uw zoon droeg zo’n badge. Zo moeten dit dus wel 

zijn verminkte resten zijn. Maar met het oog op de winter en de hoge 

stand van het water, was het ons onmogelijk opgravingswerkzaamheden 

te verrichten. We hebben er een kruis bij gezet en meneer pastoor 

heeft de zegen gegeven. 
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Kleding gevonden in 1945                               stukje Halifax 

Onderzoek naar de crashplek 

Van de crashplek zijn de volgende foto’ s verkregen,  Sgt-chef Brillard bij de 

krater er is verder geen precieze positie te herleiden van deze foto. Rechts met 

Sjef de Bruijn in 1945 die hem redde uit de peel na zijn parachute sprong. 

         

 

Crashpositie in perspectief tussen Someren-eind en Meijel.  
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In het gele gebied zuid van de boerderij van Frans Maas zou de crash locatie 

zijn geweest. Onderzoek met de metaal detector ter plekke in juni 2015 leverde 

inderdaad vondsten op die duidelijk afkomstig waren van een gecrashed 

vliegtuig.  Er was vervolg onderzoek nodig om bewijs te vinden dat de 

gevonden stukken inderdaad van een Halifax afkomstig waren.  

         

Het vervolg onderzoek bracht gelukkig de bevestiging dat het inderdaad om 

een Halifax ging,  een onderdeel met een nummer dat met 57 begint. Aan het 

nummer 57 kan men Halifax onderdelen identificeren het onderdeel is van de 

romp van het vliegtuig. 
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Daarna verschoof de prioriteit naar het zoeken van de krater, aangezien er een 

grote krater was moet er genoeg van het toestel onder de grond liggen 

vermoeden wij om te bepalen waar de krater precies is geweest. Er zijn geen 

getuigen meer die de exacte plek kunnen aanwijzen aangezien er nu weiden 

zijn waar vroeger peel was!! Foto is  waar de stukken vliegtuig ( rode sterren) 

werden gevonden de grootste concentratie rondom de kippenstal. 

 

Daarna hebben Gerard en ik gebruik gemaakt van onderstaande foto’s  om 

proberen de krater te localiseren: de eerste foto van de ontginning in de peel 

rond 1952 en de tweede is een luchtfoto van juli 1945 waarop de inslagkrater 

nog te zien is.  
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  foto via Gerard Gebroers 

                                 

 

De positie van de inslagkrater komt ongeveer op de zuidwest  rand van de 

stallen uit en daar ligt allerlei afval gestort onder de grond en buizen dus er was 

met de diepzoeker daar geen betrouwbaar signaal te krijgen. Een aantal meter 

verderop op de weilanden is geen signaal dat erop duidt dat er nog iets van het 

vliegtuig ligt. 

De boer van wie de stallen zijn vertelde ook dat met het bouwen van de stal 

veel alumninium afval resten naar boven kwamen.  de krater ligt waarchijnlijk 

net tegen en gedeeltelijk onder de stallen,  de gele cirkel!! 
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De vondsten rood en de krater geel. 

Conclusies:   

Vanwege de vondsten van de stukken en de ligging ervan lijkt het 

hoogstwaarschijnlijk dat de inslagkrater met eventuele menselijke resten 

gedeeltelijk onder de kippenstallen ligt en dus niet meer bereikbaar zijn. 

De verklaring van Sgt. Brilland en de medewerker van het rode kruis  dat het 

lichaam van de Sgt-chef Le Mithuoard 20 meter van de krater lag,  betekend 

dat er ergens in een straal van 20 meter van de vermoedelijke krater dus nog 

resten van Le Mithuord zouden kunnen bevinden. Gezien het feit dat hij 

waarschijnlijk niet met het toestel de krater in is verdwenen maakt het echter 

onaannemelijk dat de resten in de grond terecht zouden zijn gekomen.  

De hoop om nog iets te vinden van deze twee bemanningsleden is dus vrijwel 

nihil mijn inziens. 

Epiloog. 

Nadat ons Planehunters onderzoek in 2016 de definitieve plek van de crash had 

vastgesteld is de nicht van Sgt Le Mithourd met haar zoon de crashplek komen 

bezoeken. Gerard en Martien waren daarbij aanwezig. 
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                                             Bij de vermoedelijke inslag krater. 

                           

 

 

Joop Hendrix 


