
De laatste vlucht van John Alexander Campbell
Canadese piloot sneuvelt in Oost

ln Uit Eijsdens Verleden nummer 112 maakt Bèr Pachen in zijn artikel over een herdenkingskruis
aan de Rijksweg bij Mariadorp (pp.14-16) melding van een in Oost-Maarland omgekomen piloot
met de naam John A. Campbell. Eddie Lewandowski heeft naspeuringen gedaan naar deze piloot
uit Brits-Columbia (Canada), die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog neerstortte in Oost.
Hij geeft hem een gezicht en beschrijft zijn laatste missie om zo deze onbekende soldaat uit de
vergetelheid te halen".1

Op 10 mei 1940 viel Duitsland het neutrale
Nederland, België en Luxemburg binnen.
Het Was een poging om Frankrijk, dat sedert
september 1939 met Duitsland in oorlog was,
met een verrassingsaanval2 vanuit het noorden
te kunnen verslaan. De Duitsers Waren gebaat
bij een snelle en mobiele doortocht en daartoe
moesten zij de bruggen over de te kruisen
rivieren en kanalen intact in handen zien te
krijgen. Om dat te voorkomen besloot de Royal
Air Force (RAI-j3 tot vernietiging van de bruggen
bij onder meer Vroenhoven (B) en Veldwezelt
(B). Op deze manier hoopte de RAF het Duitse
leger zo lang mogelijk op te houden, zodat de
geallieerde troepen zich konden hergroeperen
na de verrassingsaanval van 10 mei.

ln de vroege ochtend van 12 mei 1940
ondernam de RAF vanuit zowel Noord-Frankrijk4
als Groot-Brittannië diverse aanvallen op de
bruggen. Ze bestookten ook de Wegen van
Maastricht naar Tongeren, Waar Duitse colonnes
op doortocht waren. Helaas werden al deze
aanvallen onderschept door de Duitse Luflwafie
en door luchtdoelgeschut, dat rond de bruggen
Was opgesteld. De bruggen raakten slechts
lichtbeschadigd. Meteen al bij de eerste aanval
van die dag gingen zeven van de acht Britse
bommenwerpers verloren.

Laatste luchtgevecht van john Alexander
Campbell
ln de laatste missie om de bruggen bij
Vroenhoven en Veldwezelt te vernietigen Was
ook het 87e squadron5 betrokken waarinflight
ofiicerjohn A. Campbell diende. Hijzelf vloog
een Hawker Hurricane6 en begeleidde een
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groep Bristol Blenheim bommenwerpers. Om
10 minuten over tien op zondag 12 mei raakte
hij, westelijk boven Luik, in een luchtgevecht
met de Messerschmittpiloot Hauptmann Adolf
GallandV. Deze had veel ervaring opgedaan
met de Messerschmitts tijdens de Spaanse
Burgeroorlog. Galland schoot de Hurricane van
Campbell uit de lucht. Even later stortte het
vliegtuig neer in een Weide in Oost bij Eijsden.
Campbell overleefde de duikvlucht niet. Het was
zijn laatste luchtgevecht. lronisch genoeg Was
Campbells Hurricane het eerste Britse vliegtuig
dat Hauptmann Galland neerhaalde.

Adolf Galland beschreef zijn eerste
overwinningen in zijn autobiografie Thefirst cmd
the last (Methuen & Co, 1955).
“We hadden in die dagen nog nauwelijks iets
van de Engelsen gezien. Af en toe stootten
we op wat Blenheims. De Belgen vlogen
voornamelijk met wat verouderde Hurricanes
waarmee zelfs ervaren piloten Weinig hadden
kunnen uitrichten tegen onze nieuwe Bf109E's.
Zowel qua snelheid, qua klimvermogen, qua
bewapening en vooral qua ervaring en training
waren we de meerderen van hen. Het was
dan ook niet bijzonder hero'isch toen mijn
vleugelman en ik acht kilometer ten westen
van Luik op een hoogte van ongeveer 3600
meter op een formatie van acht Hurricanes
neerdoken die duizend meter onder ons
doorvloog. We hadden onze aanpak ontelbare
keren geoefend. De Hurricanes hadden ons nog
niet gezien. lk was niet opgewonden, terwijl ik
een van de acht toestellen in mijn vizier kreeg.
lk vloog er nog wat dichter naartoe zonder te
worden opgemerkt. "Iemand zou ze moeten
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waarschuwenl", maar dat zou nog stommer
zijn geweest dan de vreemde gedachten die op
dat moment door mijn hoofd gingen. lk vuurde
mijn eerste salvo van een afstand die, kijkend
naar de situatie, nog steeds iets te groot was.
lk Zat pal achter mijn doelwit. Eindelijk besefte
de arme drommel wat er aan de hand was. Hij
probeerde me nogal onhandig te ontwijken,
waardoor hij in het schootsveld van mijn
vleugelman terechtkwam. De andere Zeven
Hurricanes ondernamen geen enkele poging
om hun in nood verkerende kameraad te hulp
te schieten, maar stoven alle kanten uit. Na een
tweede aanval raakte mijn tegenstander Zonder
richtingsroer in een vrilleß. Er braken stukken
van Zijn vleugel af. Een nieuw salvo Zou alleen
maar Zonde van munitie Zijn."

Een tweede slachtoffer van Galland
Om 10.20 uur schoot Oberleutnant Galland
Zijn tweede Hurricane die dag neer. Het betrof
het toestel van sergeant Frank Howell. "lk ging
onmiddellijk achter de tweede Hurricane aan.
Deze probeerde te ontsnappen door te duiken,
maar ik Zat al snel op Zo'n honderd meter
achter hem. De Belg voerde een halve rol uit
en verdween door een gat in de bewolking.
lk verloor hem echter niet uit het oog en viel
opnieuw van dichtbij aan. Het toestel klom nog
heel eventjes, gleed toen af en boorde Zich
vanaf een hoogte van 500 meter verticaal in de
grond". De piloot sergeant Frank Howell heeft
Zich weten te redden door per parachute het
vliegtuig te verlaten en kon later in de oorlog
opnieuw ingezet worden. ln totaal gingen er
op 12 mei niet minder dan dertien Hurricanes
verloren en lieten vijf piloten het leven.

Veldgraf
Campbell werd op 13 mei 1940 naast het
vliegtuig in het veld begraven. Het veldgraf
werd gemarkeerd met een kruis. Helaas is
ondanks intensief speunNerk en navraag bij de
archieven van de Royal Airforce en het Imperial
Warmuseum te Londen geen foto vanjohn
A. Campbell beschikbaar. Wel ontdekte ik een
foto uit mei 1940 van het graf in de weide te
Oost. Op deze foto poseert Willy Arpots bij het
eenvoudige houten kruis. Het graf is voorzien
van bloemen. Op de achtergrond Zijn naast

het wrak van het vliegtuig nog twee personen
Zichtbaar. Op de achtergrond Zijn ook de
kenmerkende scheefgegroeide en vorigjaar
gerooide bomen van de Trichterweg Zichtbaar.
Op de achterkant van deze foto staat het
volgende geschreven:
"Eijsden mei 1940, bij het graf van een Engelse
piloot. Op de achtergrond het geheel verbrande
toestel. Rechts naast het kruis staat Willy Arpots.
Zijn vader was de opzichter van de Zinkwit te
Eijsden."

In de pers
Het Air Ministry Honours and Awards Committee
herdachtjohn Campbell in The London Gazette
van 31 mei 1940 op de volgende wijze:
"This ofiicer succeeded to the temporary command
of a flightjust before the German invasion of
Holland and Belgium and during the two following
days led it with great courage and determination.
He set a fine example by destroying 4 enemy
aircraft. On one occasion, when leading a flight of
seven aircraft in protection of Blenheim bombers,
he showed greatgallantry in leading his squadron
to an attack against 40 enemy aircraft.”
(Deze officier had het tijdelijke commando van
een vluchteenheid vlak voor de Duitse inval in
Nederland en België. Gedurende de twee dagen
daarna leidde hij de eenheid met grote moed
en vastberadenheid. Hij gaf een goed voorbeeld
door vier vijandelijke toestellen te vernietigen.
Toen hij een eenheid van Zeven toestellen
aanvoerde die Blenheim bommenwerpers
moesten beschermen, toonde hij ware
heldenmoed tijdens een aanval tegen veertig
vijandelijke vliegtuigen. Vert. red.)

Een opmerkelijk stukje over de crash van de
Hurricane wordt beschreven in D'r Koeënwóôf
(uitgave van de heemkring Voeren en



omstreken). ln een artikel over neergestorte
vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog wordt
eveneens melding gemaakt van de crash van
een Britse Hurricane op zondag 12 mei 1940.
Hierbij wordt een aardige anekdote verteld over
de destijds 13-jarige Ber Schuyren en Pierre
Nelissen uit Mesch: 'TenNijl de Duitse soldaten
bezig waren met het uit het wrak halen van
de Britse piloot, haalden de twee jongens er
een van de zwaar gehavende mitrailleurs uit
en fietsten daarmee (samen op een Hollandse
damesfiets) naar huis. Nog voor aankomst thuis
had Bèrke al een fikse oorveeg van een oom
gekregen. Daar bovenop kreeg hij thuis nog een
rammeling van zijn vader".

De identificatie en herbegrafenis van john
A. Campbell
Op 17 februari 1941 werd het stoffelijk
overschot te Oost opgegraven en herbegraven
op het kerkhof aan de Tongerseweg te
Maastricht. Hij kreeg graf C.C. 140 op het
stuk van het kerkhof dat bestemd was
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voor gesneuvelde militairen van het Britse
Gemenebest. ln de archiefstukken over de
herbegrafenis bevindt zich een illustratie,
gedateerd 23 mei 1941, van een Latijns kruis
met het opschrift:

Off,j.A. Campbell, COf. E, 39492, R.A.F., * 9,
+ 12-5-1940, CC140.

Uit de gevoerde correspondentie van
de Gemeente Maastricht met de heer
Burgemeester der Gemeente Eijsden alsmede
met de Ortskommandatur te Maastricht van
19 februari 1941 geeft de directeur van de
Algemene Begraafplaats aan dat hij “de eer
heeft mede te delen dat, in verband met de
opgraving van een onbekend lijk van een
vliegenier, gesneuveld in een gemeente
ter plaatste genaamd Oost in een weiland
gelegen in het Maasveld, hij op dit lijk een
erkenningsteken met het inschrift: j.A. Campbell,
Offr, cof E, 39492, R.A.F aantrof'. Ter illustratie
werd in de zijlijn van de brief een cirkelvormig
identiteitsplaatje weergegeven. Tevens geeft
hij aan dat op een houten kruis, staande op het
graf, vermeld stond:
Hier ruht ein englischer Plieger, 12-V-1940.
"Hiermee kon de identiteit van de onbekende
piloot vastgesteld worden", aldus de directeur
van de Algemene Begraafplaats Maastricht.

Bij de identificatie werden op het stoffelijk
overschot verder de volgende zaken
aangetroffen:
1 erkenningsteeken
1 lederen polsarmband
1 uniformknoop
1 Fransch 10 cent. stuk
1 zakmes merkj.A.C.10 from E.A.B.
1 stuk handschoen
1 bril in etui
1 zakdoek
1 stuk van helm
1 stuk zwart doek
Deze op het stoffelijk overschot gevonden
voonNerpen werden aan het Roode Kruis
afdeling Maastricht overgedragen.
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Laatste rustplaats
Op de Algemene Begraafplaats aan de
Tongerseweg is nog steeds een stuk
gereserveerd voor de gesneuvelden in de
Tweede Wereldoorlog van het Britse Gemene
Best. Het graf van John A. Campbell is, Zoals
bij alle gesneuvelde militairen, door de
Britse overheid voorzien van de standaard
karakteristieke marmeren steen met daarin
uitgehouwen het embleem van de Royal Air
Force en een Latijns kruis. Verder worden rang,
naam, onderdeel, overlijdensdatum en leeftijd
vermeld. Achter zijn naam staan de letters
D.F.C. Die staan voor zijn onderscheiding, het
Distinguished Flying Cross. Bij de grafstenen
mochten nabestaanden een tekst laten
plaatsen. Daarom staat op Campbells steen de
bijbelse tekst: Greater love hath no man than this,
that a man lay down his life for his friends (Er is
geen grotere liefde dan je leven te geven voorje
vrienden) (joh. 15:13). Dit vers is ook geschilderd
op een van erebogen die tijdens de Bronk in
Eijsden de straten sieren.

Fl_.\'l±\"C- OFFlCER

LA. CAMPBELL. DFC.
PILOl

KDV-\L AIR Fmiïffiïf
' jji Vw' 1040 \ff-f 77

Opvallend genoeg is dit het enige Britse graf
waarbij een zogenaamd poppy-kruisje is
neergezet. De poppy (klaproos) is hèt symbool
geworden voor de oorlogsdoden van Groot-
Brittannië. Het komt voort uit het beroemde
gedicht uit de Eerste Wereldoorlog van de
Canadese legerartsj. McCrae ln Flanders
Fields the poppies blow. Dit gedicht beschrijft
de situatie dat op een slagveld tussen alle
gesneuvelden in de door granaten omgeploegde
aarde alleen nog maar poppies bloeien. Het rood
van de bloemen is synoniem voor het vergoten
bloed.

Heflnneflng

De bewuste landweide in Oost bestaat nog
steeds als weiland. Ze is gelegen tussen de
TrichtenNeg langs de Maas, de Kloppenbergweg
en de Kasteellaan. Vanuit het zuidwesten kwam
het beschadigde en vrijwel stuurloze vliegtuig
al hoogte verliezend op Oost af, waar het
neerstortte. Het kerkje op de foto is de Sint-
Remigiuskerk van Petit-Lanaye.

ln het huidige Oost-Maarland herinnert
niets meer aan de daar gesneuveldejohn A.
Campbell. Het vliegtuig en het grafkruis zijn in
de oorlog door de Duitsers geruimd. Daarna is
er nooit meer een herdenkingsteken voor de
gesneuvelde piloot geplaatst.

Eddie Lewandowski is geboren en getogen
Eijsdenaar. Hij heeft een grote passie voor
geschiedenis, met name de geschiedenis van beide
wereldoorlogen en de Romeinse tijd.11
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Duitsland paste met Foll Gelb een variant van het oude Von Schlieffenplan (naar de voormalige Duitse chef
van de generale staf, veldmaarschalk Graaf Alfred von Schlieffen) toe. Dit plan werd al in de Eerste
Wereldoorlog gebruikt om Frankrijk te verslaan. Een opmars door het neutrale België en Luxemburg en,
nu ook, Nederland om zo de zwaar verdedigde Maginotlinie te omzeilen.

Als onderdeel van de British Expidition Force had Groot Brittannië op dat moment nog slechts 130
jachtvliegtuigen gestationeerd in Europa. De Duitse luchtmacht beheerste het luchtruim. Zij kon aan het front
ruim duizend jachtvliegtuigen inzetten. Veel van de Britse vliegtuigen waren verouderd ten opzichte van de
vliegtuigen van de Luftwafle.

Nadat Duitsland op 1 september 1939 Polen was binnengevallen, verklaarden Engeland en Frankrijk Duitsland
op 3 september de oorlog. Het merendeel van de Duitse troepen, inclusief hun vliegtuigen, was betrokken
bij de aanval op Polen. Ondanks het overwicht van Franse troepen aan de Duitse grens werd niet aangevallen.
Ook Duitsland deed geen pogingen Frankrijk binnen te trekken. En zo wachtten aan weerszijden van de grens
de troepen af op wat ging komen. Het was zo rustig dat men over de schemeroorlog sprak.

Het 87E squadron vloog met Hawker Hurricanes.

Vanaf september 1939 opereerde het 87ste squadron vanaf diverse vliegvelden in Noord-Frankrijk.
De squadronspreuk luidde: Maximus me metuit. Dit betekent: de meest krachtige vreest mij.

Adolf Galland werd een hoog gedecoreerde luchtmachtofficier wegens zijn vele ovenNinningen. Hij werd
aan het eind van de oorlog door de Amerikanen gevangengenomen. Hij had toen de rang van Luftwafie
Generalleutnont.

Tolvlucht. Situatie waarin het vliegtuig bewegingen om zijn drie assen uitvoert. Deze toestand ontstaat als het
vliegtuig aan een vleugel in een toestand van overtrek komt, zodat die zijde als het ware valt.

*als zijnde symbool voor geboren. |n dit geval is de datum niet nader ingevuld omdat deze onbekend was.

1° Hier meldt de directeur der begraafplaats dat het het merkj.A.C. betrof, maar het zijn de initialen van de piloot.

11 De foto's in dit artikel zijn alle gemaakt door de auteur.
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