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1. Inleiding
Voor ons geschiedenisproject moesten we proberen nieuwe informatie te zoeken over een
soldaat die is gestorven in de Tweede Wereldoorlog. Wij hebben gekozen voor een Engelse
soldaat, William Archibald Donnelly. Donnelly was één van de zevenkoppige bemanning die
in een Halifax II bommenwerper zat, en die werd neergeschoten door een Duitse nachtjager
in de nacht van 25 juni 1943. In dit verslag zal je lezen over Donnelly zijn biografie en over
de nieuwe informatie die wij over hem hebben gevonden. Ook zullen wij een overzicht laten
zien van onze onderzoeksstappen; wat we hebben gedaan en hoe we daartoe gekomen zijn.
Dit is erg belangrijk om te doen, op die manier kan het als uitgangspunt dienen voor
vervolgonderzoek.

2. Biografie
2.1 Bekende informatie
William Archibald Donnelly was de zoon van Michael Joseph en Eleanor Gertrude Donnelly
uit Farningham, Engeland. Donnelly diende als Royal Air Force Volunteer Reserve
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(RAFVR). Zijn positie bij de RAFVR was Flying Officer, bij regiment 428 (R.C.A.F) Sqdn.
Donnelly was 31 jaar toen hij overleed.
Zoals ik al eerder zei werd Donnelly met zes andere bemanningsleden neergeschoten. Dit
gebeurde in de nacht van 25 juni 1943 om 01:06. Een Duitse nachtjager, gevlogen door
Hauptmann Hans-Dieter Frank, schoot de Halifax II bommenwerper van het 419 Squadron,
waar Donnelly in zat, neer.
Het toestel stortte neer in Acht, in de driehoek Lekstraat-Rijnstraat-Boschdijk.
Staafbrandbommen die uit het neerstortende vliegtuig vielen, veroorzaakten een brandje in de
Scheldestraat, zo’n 400 meter verderop, waarbij een jongetje van anderhalf ernstig gewond
raakte aan zijn been.
Het toestel had een zevenkoppige bemanning; piloot Sgt R. Whitfield, F/O R.J.L. Fowler,
F/O W.A.Donnelly, Sgt. C. Gorton, Sgt. P. Stephenson, Sgt J.E. Dean en F/S M.P. Kimber.
Niemand van de inzittenden overleefde de klap. Donnelly was de enige die niet op slag dood
was, hij overleed drie dagen later, waarschijnlijk in een ziekenhuis. Ze werden eerst alle
zeven in Woensel begraven, bij de gemeentelijke begraafplaats Woensel ‘De Oude Toren’.
Na de bevrijding zijn de twee Canadezen onder hen, Fowler en Kimber, overgebracht naar de
Canadese erebegraafplaats in Groesbeek.

2.2 Onderzoeksplan
Er is dus al redelijk wat bekend over William Archibald Donnelly. We weten hoe en waar die
is gestorven, en hoe oud die is geworden. Ook weten we met wie Donnelly was toen hij uit de
lucht werd geschoten. We weten ook waar hij is begraven. De vraag is nu, wat gaan we nog
proberen te vinden? We willen graag meer vinden over zijn tijd voor de oorlog, wat hij deed
in het dagelijkse leven en belangrijke dingen die in zijn leven zijn gebeurd. Met een beetje
geluk zouden we het ook leuk vinden om iets te vinden over mensen met wie Donnelly
omging(familie/vrienden). Ook zouden we graag meer te weten komen over de zes mannen
met wie hij in de bommenwerper zat, die werd neergeschoten.
Het is natuurlijk heel lastig om achter deze informatie te komen. Met behulp van sites over de
Tweede Wereldoorlog, sites die we gekregen hebben, foto’s van documenten op Google
Drive en veel research doen op internet gaan wij proberen deze informatie te vinden. Ons
plan is om iedere week één lesuur van 50 minuten hier samen aan te werken. We denken dat
het belangrijk is als we samen zijn en goed communiceren omdat anders de kans groot is dat
we veel dubbel doen. Dit voorkomen we dus door samen van te voren af te spreken wat de
één gaat onderzoeken en wat de ander gaat onderzoeken.
We denken dat het slim is als we op tijd beginnen met het onderzoek dus vanaf de eerste les
dat we er aan mogen werken gaan we iedere week er iets aan doen. Op deze manier kunnen
we heel veel verschillende dingen opzoeken in verschillende hoeken met steeds nieuwe
inspiratie. De kans is klein maar door vroeg te beginnen hebben we ook de kans om iemand
te contacteren die Donnelly heeft gekend.
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3 Nieuwe gevonden informatie
3.1 The Royal Air Force.
Het was al bekend dat William Archibald Donnelly lid was van de Royal Air Force, toen we
hier verder op gingen zoeken zijn we er ook achter gekomen dat hij verantwoordelijk was
voor het waarnemen en vrijgeven van bommen.
De locatie van de Royal Air Force waar hij zat was in County Durham, dichtbij Darlington,
Engeland.
Deze locatie werd geopend als een “hoofdkwartier” voor bommers in 1941.
In 1943 werd dit hernoemd tot No. 6 Group, Royal Canadian Air Force. Een kleinere locatie
werd geopend die; 76 Squadron had (die bevlogen Halifaxes) en 78
78 Squadron, die Whitleys vlogen, 419 Squadron RCAF, die Wellingtons vlogen.
Een squadron is een afdeling bij de luchtmacht die bestaat uit meer dan twee vlieg voertuigen
en de bemanning om die te besturen.
Na de oorlog was deze locatie nog gebruikt voor trainingen en navigatieschool.
De RAF verliet het station in 1964 maar het station werd heropend in 1966 als een vliegveld:
“Durham Tees Valley Airport”

3.2 Het vliegtuig en de bemanning.
Hierna zijn we meer informatie proberen te achterhalen over het vliegtuig waarin hij
gestorven is. Dit was een Duitse nachtjager.
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De informatie die we hierover hebben achterhaald was als eerste de bemanning waarmee hij
vloog.
De bemanning waarmee William Archibald Donnelly in het vliegtuig zat was als volgt:
Sergeant R Whitfield – Captain [Pilot], hij was de piloot van het vliegtuig waar William
Archibald Donnelly in zat toen hij omkwam.
Sergeant P Stephenson – Flight Engineer, hij was de ingenieur van dit vliegtuig.
Fowler RCAF – Navigator, hij was de persoon die voor navigatie zorgde in dit vliegtuig.
W A Donnelly – Air Bomber, dit is William Archibald Donnelly, hij was de persoon
verantwoordelijk voor de bommen.
Sergeant C Gorton – Wireless Operator, hij was verantwoordelijk voor de radio op het
vliegtuig om te communiceren.
Sergeant J E Dean – Air gunner, hij was samen met nog een man aan boord
verantwoordelijk voor de machinegeweren aan boord.
Sergeant M P Kimber RCAF – Air gunner, hij was samen met nog een man aan boord
verantwoordelijk voor de machinegeweren aan boord.

3.3 Extra informatie bemanning.
Over twee van de bemanningsleden hebben we nog extra informatie gevonden.
Als eerste over de navigator:
Reginald John Leake Fowler was geboren op 4 augustus, 1919 in New Liskeard, Ontario.
Fowler was de zoon van Reginald Charles en Frances Constance Fowler. Fowler was 23 jaar
oud toen hij werd neergeschoten door de Duitse nachtjager. Hij is begraven in de Canadese
erebegraafplaats in Groesbeek
Hierna hebben we ook nog informatie gevonden over een van de air gunner:
Michael Patrick Kimber was geboren op 23 Juli, 1916 in Blaine Lake, Saskatchewan.
Kimber was de zoon van William Charles en Exirienne (née Turcotte) Kimber. Hij leefde en
werkte als een boer. Hij ontving zijn Air Gunners Badge op September 25, 1942. Hij trouwde
met Florence Diehl op 24 augustus, 1934, en kreeg 2 dochters, Doreen en Phyllis en een zoon
Wayne. Sergeant Kimber heeft zijn zoon Wayne nooit gezien want hij ging naar Engeland
toen zijn vrouw zwanger was. Kimber was 26 jaar oud toen hij werd neergeschoten door de
Duitse nachtjager. Ook Kimber is begraven in de Canadese erebegraafplaats in Groesbeek.

3.4 Locatie en bommenwerper.
Hij zat in de bommenwerper Halifax II.
De bommenwerper Halifax II van het 419 squadron zat in groep 4 en had zijn basis in
Middleton St. George liggen. Op 1 januari 1943 gaat Halifax II naar groep 6. Ook hiervan ligt
de basis in Middleton St. George, Durham. De basis van de bommenwerper waar William
Archibald Donnelly in zat lag dus in Middleton St. George.

3.5 Medailles.
Toen we niks meer konden vinden over de bemanning of het vliegtuig besloten we verder te
zoeken op William Archibald Donnelly.
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Uiteindelijk kwamen we op een site waar we de medailles zagen die hij verdiend had met de
oorlog.
De eerste die we vonden was the “War Medal”. William Archibald Donnelly had recht op
deze oorlogsmedaille van 1939-1945. Deze medaille werd uitgereikt aan alle fulltime service
medewerkers die tussen 3 september 1939 en 2 september 1945, 28 dagen hadden gewerkt.
Verder heeft hij ook de “Star for operational service in the Second World war between 3rd
September 1939, and 2nd September 1945” gekregen.
Deze kreeg hij omdat hij tijdens zijn dienst was omgekomen.
Deze medaille ziet er zo uit:

De laatste medaille die we hebben gevond was de “The Air Crew Europe Star Campaign medal
of the British Commonwealth”
Deze medaille werd uitgereikt aan vliegtuigbemanningen die deel waren van missies in Europa en
Groot Brittannië.
Deze medaille ziet er zo uit:
Air Crew Europe Star

3.6 Onverwachte kennis.
De informatie waarbij wij het meest plezier kregen toen we die vonden was dat we op een
site een “post” vonden van een verre kennis van William Archibald Donnelly. Hier waren we
op gekomen door de namen van zijn ouders op te zoeken.
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Deze kennis vertelde hoe zijn vader vroeger vrienden was met William Archibald Donnelly.
Hierdoor zijn we er ook achter gekomen dat hij vroeger waarschijnlijk in het koor zong. Zijn
bijnaam was toen “Wricker Donnelly”
We hebben contactinformatie van deze persoon proberen zoeken om er zeker van te zijn dat
dit een betrouwbare bron is, maar we hebben niks kunnen vinden. Toch doen we deze
informatie erbij omdat wij geloven dat dit erg relevant is.
De letterlijke post staat hieronder aangegeven:
Kevin Elliott
WA Donnelly RAF
Sun Mar 30, 2008 1:34pm
77.96.218.155 (XFF: unknown)

Hi,
I'm trying to find out something about this chap who grew up with my late father
in Farningham, Kent. According to Dad, he was one of 'The Few' 'high above the
church where we had both sung as choirboys'. Makes me choke to think of it,
even now! He was known to Dad as Bill, or 'Wricker' Donnelly, though I don't
know if that nickname persisted beyond his childhood and Farningham.
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4. Logboek
Een overzicht van je onderzoeksstappen: wanneer heb je eraan gewerkt, wat heb je
gedaan, hoe ben je daartoe gekomen. Wees hier concreet.
Datum: 10-12-2018
Activiteit: Onderzoeksplan gemaakt, wat we gaan onderzoeken en hoe we denken dat we
deze informatie gaan vinden.
Uren: 50 minuten
Datum: 11-12-2018
Activiteit: Documenten bekeken van het RHC-Eindhoven die met ons waren gedeeld via
Google Drive. Informatie gezocht over William Archibald Donnelly of iets wat betrekking
heeft tot Donnelly. Tot nu toe nog niks gevonden.
Uren: 50 minuten
Bron: https://drive.google.com/drive/folders/1fPQGIm9fmsj01m0QFjPakZnwquDnOsAG
Datum: 20-12-2018
Activiteit: Verder gezocht naar informatie in de documenten, gedeeld door het RHC. Ook
vandaag geen nieuwe informatie gevonden over Donnelly of iets wat betrekking heeft tot
Donnelly. Ook vandaag hebben we helaas niks gevonden wat we kunnen gebruiken voor ons
verslag.
Uren: 2 uur
Bron: https://drive.google.com/drive/folders/1fPQGIm9fmsj01m0QFjPakZnwquDnOsAG
Datum: 21-12-2018
Activiteit: Vandaag hebben we voor de laatste keer gezocht naar informatie in de gedeelde
documenten van het RHC Eindhoven. We hebben vandaag opnieuw gezocht naar informatie
over Donnelly of iets wat we kunnen gebruiken als nieuwe informatie. We hebben helaas
niks gevonden maar we kunnen deze bron nu afstrepen. Deze bron heeft ons niks opgeleverd
dus.
Uren: 1 uur
Bron: https://drive.google.com/drive/folders/1fPQGIm9fmsj01m0QFjPakZnwquDnOsAG
Datum: 08-01-2019
Activiteit: We hebben vandaag, tijdens de les, informatie gezocht over de andere soldaten die
samen met Donnelly in de bommenwerper zaten die werd neergeschoten. We hebben
gevonden wat hun functie was via het verliesregister. We zouden ook graag iets gevonden
hebben over hun leven maar dat was hier niet te vinden.
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Uren: 50 minuten
Bron:https://verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/rs.php?aircraft=&sglo=T2568&date=&
location=&pn=&unit=&name=&cemetry=&airforce=&target=&area=&airfield=

Datum: 09-01-2019
Activiteit: We wilden ook graag meer weten over de Halifax II van het squadron 419 waar
Donnelly in zat toen die werd neergeschoten. We hebben best lang moeten zoeken om hier
informatie over te vinden. Uiteindelijk zijn we op een site gekomen van de Royal Air Force
Commands. Hier hebben we informatie gevonden over de groep waar Halifax II bij zat en
waar de basis lag van de halifax II van het squadron 419.
Uren: 50 minuten
Bron: http://www.rafcommands.com/Ross/Bomber/419B.html
Datum: 13-01-2019
Activiteit: Vandaag was het plan om meer informatie te zoeken over de soldaten met wie
Donnelly gestorven was. We legden voor vandaag de focus op de 2 Canadezen, Fowler en
Kimber, die in de bommenwerper zaten. We hadden een site gevonden over de Canadese
veteranen en over allebei was hier aardig wat te vinden. Zo hebben we gevonden waar en
wanneer ze zijn geboren en wie hun ouders waren.
Uren: 1 uur
Bron:https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/memorials/canadian-virtual-warmemorial/detail/2663310?Reginald%20John%20Leake%20Fowler
https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/memorials/canadian-virtual-warmemorial/detail/2663724?Michael%20Patrick%20Kimber
Datum: 18-01-2019
Activiteit: We hadden dus eerder (09-01-2019) gevonden waar de basis lag van de Halifax II
van het squadron 419. We wilden graag meer onderzoek doen over deze basis RAF
Middleton St. George. Met een site die we hadden gekregen van onze docent kwamen we
uiteindelijk op deze informatie. We zijn hierdoor een stuk meer over deze basis te weten
gekomen.
Uren: 30 minuten
Bron: https://www.forces-war-records.co.uk/units/1942/raf-middleton-st-george
Datum: 23-01-2019
Activiteit: Vandaag was het plan om vooral weer te focussen op William Archibald Donnelly
en zijn persoonlijke leven. Via een website die we hadden gekregen, kregen we ook de
inloggegevens voor deze site. Door deze inloggegevens kwamen we tot nieuwe informatie
over zijn medailles die hij had verdiend tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Uren: 1 uur
Bron:https://www.forces-war-records.co.uk/records/78010/flying-officer-william-archibalddonnelly-raf-middleton-st-george/
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Datum: 24-01-2019
Activiteit: Vandaag hebben we op meerdere sites nog geprobeerd informatie te zoeken. Zo
hebben we gekeken op de site van het RHC Eindhoven, War Cemeteries en Luchtoorlog
1939-1945. Erg jammer dat we hier niks hebben gevonden maar ook deze sites kunnen we
afstrepen om te gebruiken in ons verslag.
Uren: 2 uur
Bron: http://www.rhc-eindhoven.nl
http://warcemeteries.nl/MenWoensel_D.html
https://luchtoorlog-1939-1945.nl
Datum: 26-01-2019
Activiteit: Ook vandaag gingen we op zoek naar informatie over William Archibald
Donnelly, vooral op zoek naar informatie over zijn persoonlijke leven. Na heel lang zoeken
kwamen we een site waar iemand een bericht over Donnelly had geschreven. We hadden
deze site gevonden door zijn ouders op te zoeken. Deze bron gaf ons informatie dat hij
waarschijnlijk in een koor zong en over zijn bijnaam. Ook hebben we geprobeerd de
contactgegevens van de persoon die dat bericht had geschreven te vinden maar dit is helaas
niet gelukt.
Uren: 2 uur
Bron: http://disc.yourwebapps.com/discussion.cgi?disc=105008;article=13835

5. Bronnenlijst
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