
Zijn laatste veertien uur 
 

De navigator van de Halifax III MH-Z, John Noel, schreef op 27 augustus 1945 een brief 

aan de familie van de piloot van deze bommenwerper, Caroll Lawson, om ze te 

vertellen over de laatste vlucht van hun vliegtuig, die zo fataal afliep voor hun zoon. 

Deze brief is gepubliceerd in een gedenkboek van de RCAF. Hier een vertaling. 

 

Geachte heer en mevrouw Lawson en familie, 

 

Ik las uw brief van 19 juli aan Pa. Ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt dat ik niet eerder 

geschreven heb: ik was nogal rusteloos, maar ik ben inmiddels wat tot kalmte gekomen. 

Ik weet eenvoudig niet waar ik moet beginnen, want ik was erg dol op de jongens van onze 

bemanning. Caroll en ik konden het verschrikkelijk goed met elkaar vinden en werkten goed samen. 

Eigenlijk waren alle leden van onze bemanning er heel erg op uit om ons werk zo goed mogelijk te 

doen. 

 

Ik zal u vertellen over onze laatste vlucht. Op 24 mei zaten we in de mess, grappen makend over Fire 

Cracker Day. Dat was om 9.00 uur ’s ochtends. Vervolgens meldden we ons allemaal apart bij onze 

verschillende secties. Ik zat in de wachtkamer van de navigators te wachten op nieuws over de 

operaties van die avond. Om 10.00 uur kwam de Navigation Leader binnen die ons vertelde dat er 

die avond gevlogen zou worden. Hij schreef vervolgens de namen van de piloten op het bord van de 

bemanningen die zouden moeten vliegen. Ik keek toe tot hij Carolls naam opschreef, pakte mijn 

navigatieapparatuur bij elkaar en ging naar de Flying Locker Room, waar ik de rest van de bemanning 

tegenkwam. Ik herinner me nog dat Caroll, zoals gewoonlijk, zei: “wel, opnieuw eentje binnen.” 

 

Vervolgens gingen we naar buiten en inspecteerden ons vliegtuig, de “Z” voor Zebra. Het was een 

gloednieuw vliegtuig dat er nog maar één vlucht op had zitten. Het was Caroll die die eerste operatie 

had gevlogen. We hadden er vertrouwen in, aangezien die kist een goede snelheid kon maken, goed 

kon klimmen en verschrikkelijk makkelijk was in de bediening. 

 

We klommen er weer uit, terwijl de bewapeningsmensen bezig waren de bommen te laden. We 

hadden die avond werkelijk een flinke lading, eigenlijk de zwaarste die we ooit hebben gehad. We 

zetten cartoons op de bommen. Caroll schreef er wat commentaren op, maakte een tekening van 

Adolf en voegde daar tenslotte aan toe “One from Orilia”. We moesten lachen en merkten op wat 

een Victoria Day dit moest worden voor Jerry. Daarna gingen we terug om te lunchen. 

 

Na de lunch deden we een tukje en hingen wat rond, schreven brieven en sloegen de tijd stuk. De 

briefing was om 19.45 uur en de hele bemanning zat aan één tafel. De Squadron Commander deelde 

mee dat ons doel Aken in Duitsland was, hij riep de namen van de gezagvoerders af om te zien of alle 

bemanningen aanwezig waren en riep toen Caroll bij zich om een opmerking te maken over diens 

snor, waar de Commander een beetje jaloers op was. De officieren van Inlichtingen, Meteo, 

Verbindingen en Navigatie gaven, net als de Schutterijleider, hun gebruikelijke waarschuwingen. 

 

De bemanning ging vervolgens naar de kleedkamer om zich om te kleden. Caroll bleef even achter. Ik 

liet hem de route zien over het doel en hoe we daarheen moesten vliegen over de Noordzee. Caroll 

maakte een opmerking over het bomgewicht dat we met ons meetorsten: “Boy, ik moet hem zolang 

mogelijk aan de grond houden om voldoende snelheid te krijgen om te kunnen opstijgen”. 

Hij vertrok naar de kleedkamer en ik volgde hem twintig minuten later. Eén uur voor vertrektijd, om 

21.15, gingen we naar buiten naar het vliegtuig om de dingen klaar te maken. Caroll startte de 

motoren; de rechterbuitenmotor sputterde wat, maar pakte op een gegeven moment. Hij 

controleerde zijn instrumenten. Ik controleerde mijn Master Unit Compass met het zijne en hij liep 

zijn instrumenten af met de boordwerktuigkundige en sloot daarna alles af. 
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We verlieten het vliegtuig, aangezien we nog veertig minuten hadden voor vertrek. Buiten rookten 

we een sigaret en babbelden we wat. Aangezien iedereen nerveus was, namen we er altijd een voor 

vertrek, omdat je weet wat er gaat gebeuren en dat gaat allemaal door je hoofd en eigenlijk wil je dat 

je mag gaan, terwijl de tijd tergend langzaam verstrijkt. 

 

De flight commander kwam langs en praatte wat met ons. Bij zijn vertrek viel hij van zijn motor, waar 

we allemaal om moesten lachen. Dat brak de spanning even. Om 22.15 taxieden we naar de startbaan 

en om 22.20 stegen we op. Al cirkelend wonnen we hoogte tot boven 6.000 voet boven ons 

vliegveld en konden toen om 22.30 koers zetten over Engeland. We vlogen over de Noordzee en 

passeerden na korte tijd de kust van Holland. 

 

De boordschutters, Stan en Bruce, meldden Flak en vijandelijke jagers die een andere 

bommenwerper aanvielen. Om 0.55 uur kregen we het doel voor ons uit in zicht. De 

bommenrichter, Joe, was in de perspex neus met het richtapparaat bezig, aanwijzingen gevend aan 

Caroll hoe te vliegen. Om 00.58 uur zei Joe: “Ahoy skipper, bommen weg!”. Caroll antwoordde: 

“mooi gedaan Joe. Hou een oogje op de jagers, hè”. 

 

Om 01.00 uur verlegden we de koers naar het noorden terwijl we naar 10.000 voet zakten. We 

hadden die avond gebombardeerd vanaf 13.000 voet. Om 01.10 veranderden we opnieuw van koers 

om over Holland terug te vliegen en naar een hoogte van 2.000 voet te zakken. Terwijl we naar 

beneden zweefden, werden we om 1.14 uur geraakt door Flak in de voorste vleugel. Eén van de 

motoren vatte vlam. Caroll gaf de boordwerktuigkundige opdracht de propeller in de vaanstand te 

zetten. Nog had hij dat niet gezegd of we werden nog twee keer geraakt. Snel maar rustig zei Caroll 

toen: “Gereedmaken om de kist te verlaten”. 

 

Ik trok het ontsnappingsluik in de neus op en deed mijn parachute om. We gingen nu snel naar 

beneden. Caroll riep: “ik kan hem er niet uittrekken. De besturing is geraakt door Flak” en in één 

adem door: “Ahoy boys, jullie moeten gaan!” 

 

Ik keek Joe aan en sprong meteen, aangezien ik boven het luik zit en mijn stoel moet wegklappen 

voor ik het luik kan openen, zodoende moet ik als eerste springen, anders zit ik de rest in de weg. 

Dat gebeurde allemaal in minder dan een minuut, want we zaten al op 5.000 voet toen we geraakt 

werden en je gaat ontzettend snel naar beneden. Caroll was zo kalm en onderkoeld terwijl hij met de 

besturing vocht toen ik vertrok…. Daarna weet ik het niet meer.  

 

Ik ontmoette Ken op de grond. We renden de hele nacht door. Een dag later werden we gevangen 

genomen. We waren bang dat behalve wij de hele bemanning was omgekomen. We zaten al twee 

maanden in een krijgsgevangenenkamp toen Bruce binnenstapte. We kregen nieuwe hoop voor de 

rest. 

 

Vlak voor Kerst kreeg Ken een brief van zijn moeder, waarin stond dat Joe in Engeland was. We 

dachten dat Caroll en de anderen bij hem zouden zijn. Toen ik terugkwam in Engeland ging ik naar 

het Hoofdkwartier en deed navraag. Het kwam behoorlijk hard aan toen ik ontdekte dat Caroll, Stan 

en Wilf vermist waren. 

 

Mijn diepste medeleven met u, aangezien ik weet hoe u zich moet voelen. Ik krijg opnieuw tranen in 

mijn ogen als ik eraan terugdenk. 

Ik geloof, meneer Lawson, dat Caroll gestorven is met zijn handen aan de bedieningshendels van het 

vliegtuig. Hij stierf, opdat wij zouden leven, omdat niemand van ons op dit moment nog in leven zou 

zijn, als Caroll zijn hoofd niet was blijven gebruiken. Het vliegtuig zou recht naar beneden zijn 

gedoken, als hij niet aan de besturing was gebleven en gevochten had om het vliegtuig uit die duik te 

halen. Hij was kalm en beheerst en de toon van zijn stem hield ook ons koel en onder zelfbeheersing. 

Voor mij, meneer en mevrouw Lawson, zal hij altijd de grootste held zijn van deze oorlog. 

 



Ik ben inmiddels uit dienst. Ik werd gedechargeerd op 23 augustus. Ik ga een voorbereidende cursus 

volgen en me dan aan de universiteit inschrijven om ‘electrical engineering’ te gaan studeren. Ik wil 

hierbij afsluiten en zal uitzien naar een antwoord. Natuurlijk zal ik elke vraag beantwoorden over 

Caroll, voorzover dat in mijn vermogen ligt. We werden neergeschoten bij Eindhoven in Holland. Ik 

hoop dat deze brief u wat meer informatie geeft, maar ik hoop ook dat het u niet overstuur zal 

maken. Mijn diepste gevoelens van medeleven met uw verlies. 

 

Hoogachtend, 

John Noel 

 

Krantenknipsel uit The Independent (Central Alberta) van 27 november 1952: 

Joe Hooks, around 28, highly respected employee of Canadian Utilities Ltd., lost his life late 

Wednesday afternoon when he was electrocuted in the oil fields near Fenn. Mr. Hooks was 

apparently assisting a drilling company to move a rig. He had cut an electric line to a farmstead and in 

some way this line came in contact with another high voltage line. Funeral arrangements were not 

completed at press time. He is survived by his wife Mary, of Stettler, and the Independent extends to 

her the sympathy of the entire community. 


