
Herdenking RAF Operatie Circus 157, 05 mei 1942. 
 
 
De herdenkingsplechtigheid ging door op maandag 05 mei 2014 om 19H00 ,op het 

Commonwealth oorlogskerkhof Ypres Town Ext CWGC te Ieper. 
 
Onder de aanwezigen noteerden we LtKol v/h Vlw SBH Filip BORREMANS, Ir, Directeur 
CCMP, Ieper. Eveneens aanwezig LtKol ( R) Peter PATTYN, Voorzitter GRWV en Maj ( R) 
Dirk ROELENS, S1 GRWV. Verder nog de vlaggendragers van de Koninklijke Entente 
Ieper, afgevaardigden van The Royal British Legion, afdeling uit Stevenage (UK). Poppie 
kransen werden neergelegd, gevolgd door de het spelen van de verschillende nationale 
hymnes.  
 
Nadien werd er deelgenomen aan de dagelijkse Last Post plechtigheid onder de 
Menenpoort waarbij  door LtKol Borremans samen met mevrouw Milena Kolarikova een 
poppy krans werd neergelegd. Een afvaardiging van GRWV legde eveneens een 
bloemstuk. Het vaandel van onze vereniging stond eveneens opgesteld onder de 
Menenpoort begeleid door een escorte samengesteld uit de bestuursleden. 

was eveneens aanwezig en s neer. 
 
====================================================== 
 
 

RAF operatie Circus 157 
 
RAF Operation Circus 157 was een samengestelde formatie bestaande uit 6 Boston 
bommenwerpers geëscorteerd door 36 Spitfires gevlogen door Britse, Belgische, 
Tsjechische, Noorse, Rhodesische, Canadese en Nederlandse piloten. Hun missie : het 
bombarderen van een elektriciteitscentrale in de omgeving van Rijsel. 
The Luftwaffe zond 21 Focke Wulf jagers in de lucht om de RAF luchtvloot te 
onderscheppen. Zes van deze toestellen slaagden er in om contact te maken met de 
terugkerende Spitfires in de luchtruimte boven en rond Ieper, maar dit volstond. 

Vijf Spitfires werden neergeschoten waarbij 4 van de 5 piloten omkwamen : 
 
Fl/Lt Bauduin de Hemptinne ( Belg ) GESNEUVELD 
Sgt Karel Pavlik ( Tsjech ) GESNEUVELD 
Flt/Sgt Stacey Jones ( Brit ) GESNEUVELD 
Sgt Roland Ribout ( Canadees ) GESNEUVELD 
 

Sqn/Ldr Frantisek Fajtl ( Tsjech ) Neergeschoten / Overleefde 
 
The vier gesneuvelde piloten werden zij aan zij begraven op de Ypres Town Ext CWGC 
begraafplaats. Het lichaam van de Belgische piloot werd later herbegraven op de 
begraafplaats van de Belgische Luchtmacht te Evere. De vijfde neergeschoten piloot die 
de ontmoeting overleefde , Sqn Leader Frantisek Fajtl, crashte juist over de grens in 
Frankrijk en ontsnapte naar Groot-Brittannië, waar hij opnieuw vloog en vocht. Hij 

overleefde de oorlog. 
 
Tevens werd F/Lt Robert “Bobby” Laumans herdacht, de laatste levende Belg die bij de 
RAF diende als Spitfire piloot tijdens WO II. 
Bobby werd geboren op 04 december 1920. Bij het uitbreken van de oorlog was hij 
leerling aan de Vliegschool te Wevelgem. Hij werd geëvacueerd samen met de 
Vliegschool naar Frankrijk en bereikte via Marseille en Algerije, Marokko op het ogenblik 

van de Franse capitulatie. 
Hij ontsnapte samen met een deel van de Vliegschool naar Groot-Brittannië, waar hij 
aankwam op 05 augustus 1940. Hij gaf zich als vrijwilliger voor de RAF VR (Voluntary 
Reserve) en bekwam zijn vleugels in maart 1941. Vanaf 03 april 1942 vloog hij bij het 



350 Belgische Sqn. Hij beschadigde één FW-190 tijdens de operatie Rodeo boven St-
Omer op 23/05/1942, twee weken na operatie Circus 157. 
Dit zelfde squadron voerde op 01 juni 1942 Operatie “Target Cover” uit als escorte van 
jager-bommenwerpers tijdens een missie naar Brugge. Het Squadron ontmoette een 

grote formatie FW-190. Tijdens het gevecht werd Laumans neergeschoten in de 
omgeving van Oostende, maar hij slaagde erin zijn toestel te verlaten vooraleer zijn 
vliegtuig in zee belandde. Hij dobberde bijna 3 dagen rond in zijn dinghy totdat hij werd 
opgepikt door een Duits vaartuig en als krijgsgevangene naar Stalag Luft III in Polen 
werd gezonden. Hij ontving verschillende militaire eretekens. Na de oorlog doorliep hij 
een succesvolle carrière bij Sabena. Hij overleed op 21 April 2014 in de leeftijd van 93 
jaar. 
 
Deze herdenking werd ingericht door mevrouw Milena Kolarikova BA, Directeur van Lest 
We Forget Battlefield Tours (Flanders), met de assistentie van Chris Lock, oofdassistent. 
 


