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Inleiding
Voor het vak geschiedenis hebben wij een soldaat uit de Tweede Wereldoorlog toegewezen
gekregen, om over diegene zoveel mogelijk informatie te vinden. Onze soldaat is Athol
‘Toby’ Asher Harlem en hij komt uit Australië. In dit verslag leest u welke informatie wij
allemaal hebben kunnen verzamelen over hem en zijn familieleden.

Athol Asher Harlem
Begraafplaats:
Locatie:

Gemeentelijke Begraafplaats Woensel "De Oude Toren"
EE grave 104

Krijgsdienst:
Rang:
Regiment:
Nummer:

Royal Australian Air Force
Flight Sergeant
199 Sqdn.
408833

Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Overlijdensdatum:
Overlijdensplaats:

04/07/1922
Windsor, Victoria, Australia
31/08/1943
Nederweert-Eind

Scholing:

Middle Park Central School 31 jan – 35 dec
Hogeschool van Melbourne 36 januari – 39 december
Universiteit van Melbourne 40 april –
Examens:
Universiteit van Melbourne Intermediate Dec 1937:
Geslaagd:
Engels / Latijn / Hebreeuws / Geschiedenis / Muziek / Chemie /
Natuurkunde / Algebra / Aardrijkskunde / Trygonometrie / Tekening.
Universiteit van Melbourne Verlaten Pass & Honours 39-39:
Geslaagd:
Engels / Hebreeuws / Muziek / Theologie / Natuurkunde / Chemie /
Landbouw / Geologie.
Hij heeft op de Universiteit van Melbourne een diploma behaald in plantkunde, chemie,
filosofie en dierkunde.
Sporten en spellen: Boksen, Roeien, Voetbal, Honkbal, Zwemmen, Atletiek, Scouting
Athol ‘Toby’ Asher Harlem is de zoon van Bertram Julius en Laura Hannah Harlem uit
Melbourne, Victoria, Australië. Hij is geboren op 4 juli 1922 in Windsor, Victoria, Australië.
Hij was joods en zijn vader Bertram Julius was een ambtenaar.
Adres: Repatriëring Commissie, Putney St, Adelaide.
Toby’s adres was: 18 Davenport Terrace, Maryville, Zuid-Australië.
Hij studeerde eerst aan de universiteit van Melbourne voor een diploma in agrarische
wetenschap.
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Gegevens over zijn lichaam en uiterlijk:
Hoogte: 5 voet 6 inch. Gewicht: 144 pond. Borst: 31 1/2 inch. Complexie: medium. Ogen
bruin. Haar: donker. Littekens: molen en acne littekens.
Hij is gestart in Sydney 13/11/1941, dan voor Canada dan voor het Verenigd Koninkrijk. Hij
heeft de vliegschool bij Calgary, Alberta bijgewoond. Op 4 augustus 1942 trainde hij op 27
Operational Training Unit UK. Op 25 november 1942 werd hij geplaatst voor activiteiten met
199 Squadron.
Hij was in dienst van de Royal Australian Air Force als Flight Sergeant en op 31 augustus 1943
om 03:56 uur is het vliegtuig waar hij in zat neergestort nabij Schoorhoven, bij NederweertEind (Limburg). Dit was oorspronkelijk een bos, maar dit is tegenwoordig een open veld.
Bij de crash explodeerde vele fosforbommen, wat ons doet vermoeden dat ze nog op de
heenreis richting Duitsland waren. Ze waren vertrokken vanaf vliegveld Lakenheath om
00:40 uur voor een aanval op Mönchengladbach en Rheydt.

Dit is een foto van de plek
waar het vliegtuig van Athol
Asher Harlem was
neergestort. Dit was
oorspronkelijk een bos, maar
is tegenwoordig een open
veld.

De totale omvang van deze aanval betrof: 660 vliegtuigen, 297 Lancasters, 185 Halifaxes,
107 Stirlings, 57 Wellingtons en 14 Mosquito’s. En in totaal gingen er 25 vliegtuigen verloren
tijdens deze aanval: 8 Halifaxes, 7 Lancasters, 6 Stirlings en 4 Wellingtons.
Bij de aanval op Mönchengladbach werden 1059 gebouwen compleet vernield (171
industrie, 19 militair en 869 huizen) en 117 mensen kwamen om het leven.
Bij de aanval op Rheydt werden 1280 gebouwen compleet vernield, tevens werd er veel
schade aangericht aan het spoor en het treinstation. Er kwamen hier 253 mensen om het
leven. Tijdens beide aanvallen raakten samen 1252 mensen gewond.
Zijn bemanningslid Warrant Officer A. D. Finlayson RAAF kreeg in mei 1943 de DFM
4/6/1943 toegekend om een vijandelijke nachtvechter te vernietigen.
Een uittreksel van het boek – Luchtslag van Ruhr – Offensief maart-juli 1943 door Alan W
Cooper.
De bemanning van Wellington bommenwerper BJ819-A van 199 eskader die door Sgt
Harlem werd gevlogen, vond het een fatsoenlijke nacht. Ze werden aangevallen door een
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Focke-Wulf 190-vechter die resulteerde in een groot gat in de romp. Op dat moment vliegen
ze op 11.500 voet toen de vechter in het vuur van kanonnen en machinegeweer kogels
kwamem in de Wellington-motor, cowling en vleugels. De achterste schutter Sgt Alexander
Finlayson schoot niet minder dan 750 ronden kogels tijdens de drie aanvallen die de vechter
maakte. Finlayson was er zeker van dat hij de vechter een aantal keer op de derde aanval
raakt, maar er werden geen vorderingen gemaakt. In de aanbeveling op 10 mei 1943 om de
DFM te worden toegekend aan Finlayson werd dit citaat genoemd. Op dat moment had hij
maar 13 operaties op zijn naam.
Het ontsnappen van deze nachtvechter geeft aan dat er een aantal vaardige vliegen van Sgt
Athol Harlem zijn.
Het vliegtuig waar Athol Asher Harlem in zat was een Short Stirling III en deze werd in de
lucht neergeschoten door NF Ofw. Bruno Eikmeyer van het 2./NJG 1.
Alle 8 bemanningsleden van het vliegtuig kwamen om bij deze crash. De crew van het
vliegtuig bestond uit:
F/S A.A.Harlem RAAF
Sgt J.T.Smith
F/S W.B.Julian
F/S I.N.Mclaren
F/S F.E.Gee RAAF
Sgt H.E.Elphick
Sgt R.H.G.Ellis
W/O A.D.Finlayson RAAF

Athol Asher Harlem’s familie
Zijn moeder heette Laurie Hannah Harlem en zijn vader heette Bertram Julius Harlem. Ze
waren een Joods gezin.
Zijn vader heeft meegevochten in de Eerste Wereldoorlog en is toen vertrokken op 11 mei
1917 bij het 21st Australian Infantry Battalion. Met als service number: 6824
Athol heeft ook een broer gehad, namelijk: Donald Alfred Lawrence (Don) Harlem. Deze was
geboren op 31 augustus 1920 in Melbourne, Victoria, Australië. Hij was luitenant met
SX1719 als nummer en actief in noord-Borneo (1945). Donald Alfred Lawrence (Don) Harlem
heeft gestudeerd aan de Melbourne University. En hij ging het leger in op 11 december 1939
in Adelaide, Zuid-Australië.
Hij zat ook in het Australische Leger in Tobruk, Libië. Zijn ZSU Service Number is 69252. Hij is
uit het leger gegaan op 19 december 1945.
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Dit is een foto van Donald Alfred Lawrence
(Don) Harlem, oftewel de broer van Athol
Asher Harlem.

Ook was hij getrouwd met Elaine Betty Musgrove Sansom op 16 november 1946 in Hobart,
Tasmanië. Zij is overleden op 4 februari 2003 en hij is overleden aan kanker op 19 april 1986,
in Hobart, Tasmanië. Ze hadden drie dochters: Suzanne en Ruth (die in Australië woonden)
en Jane (die in Engeland woonde).

Hierlangs is een foto
met gegevens van
Athol’s broer.

We zijn op een site tegengekomen dat een zekere Jane graag informatie over haar overleden
oom, Athol Asher Harlem zou willen hebben. Dit betekent dus dat Jane een nicht van hem is.
Dit klopt dus ook want dit is dus de dochter van Athol’s broer, Donald, geweest die hier om
vroeg.
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Logboek
Het proces in meer detail staat op de volgende bladzijde. In de bronnenlijst hebben we
vermeld welke bron we waarvoor hebben gebruikt.
Datum

Persoon

Tijd

Werk

12 december

Maartje

1 uur

Informatie opgezocht + foto’s toegevoegd.

7 januari

Jasper

1 uur en 20
minuten

Opzet drive-document gemaakt.
Zoeken van nieuwe informatie en nieuwe foto’s.

10 januari

Maartje

45 minuten

Bronnen opgezocht met daarbij informatie.

12 januari

Jasper

45 minuten

Nieuwe bronnen onderzocht.

15 januari

Jasper

50 minuten

Naar nieuwe bronnen met informatie gezocht.

20 januari

Maartje

1 uur

Bronnen onderzocht
Lijst gemaakt van de bronnen waar geen
resultaat uit kwam

26 januari

Maartje

2 uur

Bronnen onderzocht
Paar leden van zijn crew opgezocht aangezien er
weinig informatie te vinden is over Athol Asher
Harlem

26 januari

Jasper

2 uur en 30
minuten

Meer informatie opgezocht over de broer van
Athol Asher Harlem.
Gezocht naar nieuwe informatie

27 januari

Jasper

2 uur

Begin gemaakt aan de informatie uitwerken tot
een lopend verslag. Een deel van de tekst al
omgeschreven tot een lopend verhaal.

28 januari

Maartje

2 uur

Verder gegaan met het verslag afwerken

28 januari

Jasper

1 uur

Samen met Maartje het verslag afgemaakt en in
Word gezet.
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Onderzoeksplan/ -uitvoering
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Als allereerste oriënterende stap hebben we gewoon zijn naam ingetikt in Google en
op de sites gekeken die naar voren kwamen. Hier hebben we al veel informatie
uitgekregen.
We hebben ook zijn naam ingetikt op Google Afbeeldingen, dit leverde ook
resultaten op, hoewel we toch de meeste nieuwe foto’s via websites hebben
achterhaald.
We zijn dieper ingaan op de personen waar hij een relatie mee had. Dus zijn gezin,
familie, vrienden, school, collega soldaten, ect. om te kijken of we via hun iets over
hem te weten konden komen of over wie zijn familie was.
We zijn via een Australisch bevolkingsregister en een andere site aan informatie over
zijn broer gekomen en een klein beetje informatie over zijn vader.
We hebben tevergeefs meer informatie proberen te vinden over de vlucht waar
Athol Asher Harlem op zat.
We hebben voor de rest verder gekeken op onze bronnen naar verwijzingen,
connecties of gezocht naar nieuwe bronnen en informatie. De ene keer leverde dit
meer resultaat op dan de andere keer.
Het was uiteindelijk moeilijk om nog heel veel meer informatie te vinden, dit komt
onder andere omdat wij van tevoren al veel informatie hadden over onze soldaat.
We hebben de gevonden afbeeldingen toegevoegd ter ondersteuning van de tekst en
als extra informatie.
Uiteindelijk hebben we alle informatie gebundeld in één document, waar we
vervolgens een goed lopend verslag van hebben gemaakt. Hierbij hadden we de al
bekende informatie van de site van de Gravenstichting Brabant, gecombineerd met
de nieuwe informatie die we zelf hadden gevonden. Hier hebben we een logisch
verhaal van gemaakt.
Tot slot hebben we de evaluatie geschreven.

Evaluatie
Eigen evaluatie
Toen wij over het gravenproject te horen kregen waren we allebei gelijk enthousiast. Het
was interessant en zeer bijzonder om onderzoek te doen naar een soldaat die heeft
gestreden voor onze vrijheid. Dit was ook een keer een ander soort project dan dat je
normaal krijgt, waardoor je gelijk geprikkeld werd om eraan te werken. Wat ook motivatie
gaf, was wanneer je iets nieuws (informatie/ foto/ document/ familielid) had gevonden,
want hierdoor wilde je nog meer zoeken om nog meer te weten te komen over hem. Het
was dus leuk en bijzonder om dit te mogen doen.
Wel was het moeilijk om (bij deze soldaat) nieuwe informatie te vinden, dan die al bekend
was bij de gravenstichting; er was namelijk al relatief veel bekend over onze soldaat.
Hierdoor zijn we gaan zoeken naar informatie over Athol Asher Harlem’s familie/ crewleden.
Ook bij de crewleden van Athol Asher Harlem vonden we niet veel informatie. Over de
familie van Athol Asher Harlem hebben we wel wat informatie gevonden, namelijk over zijn
broer, vader en zijn nichtje Jane.
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We hebben dus uiteindelijk veel tijd besteed aan het (op)zoeken van nieuwe informatie en
nieuwe foto’s of documenten, dit is ook te zien in het logboek. Hier is helaas niet altijd iets
(nuttigs) uitgekomen. Maar uiteindelijk vinden we het een mooi eindresultaat geworden.
Verder ging de samenwerking erg soepel. We hebben samen deadlines afgesproken voor het
zoeken van informatie en het uitwerken van de informatie tot een verslag. Hier hebben we
ons allebei goed aangehouden, waardoor we ook geen ‘’tijdstress’’ kregen over het project.

Evaluatie van de opdracht
De masterclass was heel fijn om te krijgen, om ze te worden ingeleid in het project en ook
tips te krijgen hoe je dit goed kan aanpakken.
De opzet van je eigen onderzoek was wel nog steeds wel moeilijk, omdat het natuurlijk niet
duidelijk is wat en waarnaar je moet zoeken en wat goed en relevant is en wat niet.
De opdracht, in zijn algemeenheid, vonden wij eigenlijk wel redelijk goed op de manier hoe
wij hem kregen. Het was fijn dat je vrijheid had om van alles op te kunnen zoeken, zonder
dat je binnen een bepaald ‘kader’ maar informatie mocht vinden/gebruiken. Dus dat je ook
bijvoorbeeld over zijn familie dingen mocht vertellen, nadat je hier informatie had over
opgezocht.
Aan de andere kant, kan de opdracht wel moeilijk zijn, als je een soldaat hebt waar zeer
weinig over te vinden is. Het hangt meestal maar van geluk af of je net de goede websites of
afbeeldingen vindt, maar als die er niet zijn dan is het wel een moeilijke opdracht. (Dit was
niet echt het geval bij ons, maar misschien wel bij andere groepjes in de toekomst).
Wij vonden dat we genoeg tijd hadden gekregen om dit te maken. We kregen het goed op
tijd af, zelfs ondanks het feit dat het lastiger was om hier samen aan te werken omdat Jasper
het vak geschiedenis sprokkelt.
Al met al, vonden we dit een leuk en geslaagd project. Ook qua vorm was het goed. We
vonden het leuk om dit te mogen doen.
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Bijlagen (foto’s)
Hieronder zijn foto’s van Athol Asher Harlem te zien:
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Hier links is de foto van het graf van
Athol ‘Toby’ Asher Harlem.
Dit is op de Gemeentelijke
Begraafplaats Woensel “De Oude
Toren”.
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Hieronder zijn foto’s van documenten te zien waar Athol Asher Harlem in is vermeld.
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Hieronder zijn foto’s van wat vliegtuigonderdelen van het neergestorte vliegtuig van Athol
Asher Harlem te zien.
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Bronnenlijst
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

https://gravenstichtingbrabant.nl/graven/athol-asher-harlem/ → De al bekende
informatie Athol Asher Harlem
http://www.rafcommands.com/forum/showthread.php?2123-149-amp-199Squadrons/page2 → Nicht ‘Jane’ van Athol Asher Harlem
https://luchtoorlog-1939-1945.nl/2018/10/07/short-stirling-ee917-ex-l-vlakwaternederweert-eind/ → Crew van Athol Asher Harlem
https://aviation-safety.net/wikibase/wiki.php?id=51427 → Crew + vluchtinformatie
Athol Asher Harlem
https://www.forces-war-records.co.uk/records/2556146/flight-sergeant-athol-asherharlem-australian-army-royal-australian-air-force/ → Oorlogsmedaille informatie
https://www.verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/rs.php?aircraft=&sglo=T2858
&date=&location=&pn=&unit=&name=&cemetry=&airforce=&target=&area=&airfiel
d= → informatie over de vlucht + operatie van Athol Asher Harlem en zijn crew
https://www.awm.gov.au/collection/R1720893 → gevonden afbeelding die bij Athol
Asher Harlem hoort
https://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/2617860/harlem,-athol-asher/ →
gevonden afbeelding die bij Athol Asher Harlem hoort
http://rcafcalgary.blogspot.com/2016/11/remnants-of-second-world-warflying.html → gevonden afbeelding die bij Athol Asher Harlem hoort
https://luchtoorlog-1939-1945.nl/2018/10/07/short-stirling-ee917-ex-l-vlakwaternederweert-eind/ → gevonden afbeelding die bij Athol Asher Harlem hoort
https://www.awm.gov.au/collection/P10520008 → informatie over de vader van
Athol Asher Harlem
http://www.specialforcesroh.com/archive/index.php/t-33559.html → persoonlijke
gegevens van de broer van Athol Asher Harlem
http://www.specialforcesroh.com/showthread.php?33559-Harlem-Donald-AlfredLawrence-(Don)&s=9e826707c9e0c4b13e2bb84f4f3ff939 → foto van de broer van
Athol Asher Harlem
https://www.awm.gov.au/collection/R1565207
https://www.awm.gov.au/collection/P11012230
https://www.awm.gov.au/collection/R1565207 → informatie over de Broer van
Athol Asher Harlem

Bronnen waar geen nieuwe informatie / resultaat uit kwam:
• http://www.ww2roll.gov.au/VeteranCertificate.aspx?VeteranID=1013173
• https://vwma.org.au/explore/people/515411
• https://www.cwgc.org/searchresults?term=athol%20asher%20harlem&name=athol%20asher%20harlem&fullname
=athol%20asher%20harlem
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