Een monument voor Flight Sergeant Stacey Jones
Op 5 mei 1942 gecrasht in Proven tijdens de RAF-operatie Circus 157.

A monument for Flight Sergeant Stacey Jones
Crashed on 5 May 1942, in Proven during the RAF operation Circus 157.

Auteur/author: Dirk Decuypere
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Operatie Circus 157

Operation Circus 157

Op 17 april 1941 pakt de Royal Air Force (RAF)
voor het eerst uit met een raid onder de naam
Circus. Het doelwit is het door de Duitsers
bezette Continent. De circusraids viseren naast
Noord-Franse ook West-Vlaamse en Zeeuwse
doelwitten. Ze liggen allemaal binnen de
actieradius van de Britse Hurricane- en
Spitfirejagers.

On 17 April 1941 the Royal Air Force (RAF)
launched its first raid using the code name
Circus, targeting the German-occupied
Continent. In addition to Northern France, the
Circus raids were focused on targets in West
Flanders and Zealand. They all lay within the
range of the British Hurricane and Spitfire
fighter planes.

Jean Offenberg, één van de vele Belgen bij de
RAF, is betrokken bij die eerste Circusoperatie.
Hij beschrijft de nieuwe tactiek als volgt:
“Het actiegebied van Fighter Command, de
gevechtsvliegtuigen, wordt verplaatst naar
Noord-Frankrijk. We moeten de Duitsers
dwingen hun jachtvliegtuigen op het Europese
vasteland te houden. Daarom heeft de RAF
een nieuwe tactiek uitgedacht. Elke dag zal
een groepje bombardementsvliegtuigen een
paar vitale punten in Frankrijk bestoken. Ze
zullen hierbij vergezeld worden door talrijke
jachtvliegtuigen, die zo nodig de Duitse jagers
weerwerk zullen bieden.”

Jean Offenberg, one of the many Belgians in
the RAF, was involved with the first operation
Circus. He describes the new strategy as
follows: “The RAF Fighter Command’s
intervention area was shifted to Northern
France. We had to force the Germans to keep
their fighters on the European mainland, which
is why the RAF devised a new tactic. Every day
a group of bombers had to strike a few vital
points in France. They would be accompanied
by numerous fighters to offer resistance to the
German fighters if necessary.”

In de loop van de operatie verspreiden talrijke
jagersquadrons zich over het luchtruim tussen
het Engelse vasteland, het Kanaal en het
doelwit op het Europese vasteland. Het gevolg
is dat er slechts een beperkt aantal squadrons
tot boven het doelwit meevliegen. Per
squadron vliegen er meestal twaalf vliegtuigen
mee.
De jagers worden bij deze Circusacties niet
meegestuurd om een passieve rol te spelen.
Een accuraat bombardement van het doelwit
is aardig meegenomen, maar de RAF wil in de
eerste plaats veel Duitse jagers naar de hemel
lokken voor een regelrecht gevecht met haar
eigen jagers. Daarbij worden zoveel mogelijk
verliezen aan Duitse kant vooropgesteld.
Door deze aanhoudende Circusoperaties is
de Luftwaffe wel verplicht om na de inval in
Rusland ook op het westelijk front aanwezig
te blijven.

During the course of the operation numerous
fighter squadrons spread out over the airspace
between mainland Britain, the English Channel
and the target on the Continent. Consequently,
only a small number of squadrons joined the
flight over the target. Each squadron was
generally accompanied by 12 planes.
The fighters were not sent to join these Circus
operations to play a passive role. An accurate
bombing of the target was also one of the
tasks but, first and foremost, the RAF wanted
to tempt as many German fighters into the sky
as possible for a full-blown fight with its own
fighters. The plan was therefore to achieve as
many losses on the German side as possible.
Owing to these relentless Circus operations,
the Luftwaffe was also compelled to remain
on the Western front after the incursion into
Russia.
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CIRCUS 157

CIRCUS 157

Op 5 mei 1942 onderneemt de RAF haar 157ste
Circusoperatie.

On 5 May 1942 the RAF undertook its 157th
Circus operation.

Om 14.35 uur Britse tijd stijgen zes Bostons
van 226 Squadron op vanuit Swanton Morley,
in Engeland. Hun opdracht bestaat erin de
krachtcentrale van Sequedin (Lille) te bestoken.

At 14:35 hours British time, six Bostons from
226 Squadron took off from Swanton Morley,
in England. Their mission was to strike the
Sequedin power station (Lille).

Twaalf Spitfire squadrons moeten de
bommenwerpers beschermen. Ze maken
deel uit van de Debden Wing, de North Weald
Wing en de Hornchurch Wing. Het zijn de drie
squadrons van laatstgenoemde Wing die de
Bostons tot boven Lille zullen begeleiden: 313,
122 en 64 Squadron. Wing Commander Powell
heeft de briefing geleid en neemt zelf deel aan
de raid, als leider van 64 Squadron.

Twelve Spitfire squadrons assigned to protect
the bombers belonged to the Debden Wing,
the North Weald Wing and the Hornchurch
Wing. Three squadrons from the latter Wing
accompanied the Bostons flying over Lille:
313, 122 and 64 Squadron. Wing Commander
Powell conducted the briefing and also took
part in the raid, as 64 Squadron leader.

In de escorterende squadrons is slechts één
op drie een Brit. Dit is de namenlijst van de
jachtpiloten die de zes Bostons tot boven Rijsel
hebben begeleid. Hun nationaliteit staat tussen
haakjes vermeld:
122 Squadron
S/L Fajtl (Tsjech/CZ)
Sgt Hubbard
P/O Rolls
Sgt Nadon
F/L Hallowes
Sgt Jones
P/O Crisp
P/O Durkin (Canadees/CA)
F/L de Hemptinne (Belg/BE)
Sgt Ribout (Canadees/CA)
P/O Bland
P/O Van de Poel (Belg/BE)

64 Squadron
S/L Duncan Smith
F/L Prévot (Belg/BE)
Sgt Johnsen (Noor/NOR)
P/O Thomas
P/O Withy
Sgt Stewart (Rhodesiër/now ZW)
Lt Ullestad (Noor/NOR)
P/O Colvin
LT Austeen (Noor/NOR)
P/O Donnet (Belg/BE)
P/O Plesman (Nederlander/NL)
W/Cdr Powell

Tussen 14.41 uur en 14.45 uur Britse tijd
stijgen zesendertig Spitfires (type Vb) van de
Hornchurch Wing op vanuit Hornchurch en
Fairlop, in Engeland. Ze vliegen gezamenlijk
naar Clacton toe. Daar wordt om 15 uur rendezvous gemaakt met de zes Bostons, de North
Weald Wing en de Debden Wing. Dit gebeurt
op een hoogte van drie kilometer.
In Clacton dagen er echter slechts vijf Bostons
op. Tien minuten na het opstijgen is één van
de vliegtuigen teruggekeerd met motorpech.
Op dertig kilometer voor de Franse kust
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Only one in three of the escorting squadrons
was British. This is the list of names of the
fighter pilots accompanying the six Bostons
over Lille. Their nationalities if not British are
shown in brackets:
313 Squadron (Tsjechen/all CZ)
F/L Fejfar
Sgt Dohnal
F/Sgt Řezníček
Sgt Kotiba
F/L Vancl
P/O Kučera J.
P/O Jícha
Sgt Pavlík
P/O Kučera O.
Sgt Kocfelda
P/O Příhoda
Sgt Borkovec

Between 14:41 hours and 14:45 hours British
time, 36 Spitfire Vbs from the Hornchurch
Wing took off from Hornchurch and Fairlop,
in England, flying together towards Clacton
to meet up with the six Bostons, the North
Weald Wing and the Debden Wing at 15:00
hours at a height of three kilometres.
In Clacton only five Bostons showed up. Ten
minutes after take-off, one of the planes had
to return because of engine trouble. At 30
kilometres from the French coast a second
Boston had to turn back for the same reason.

maakt een tweede Boston om dezelfde reden
rechtsomkeer.
De drie Hornchurch squadrons nemen voor de
Franse kust hun beschermende posities rond
de Bostons in: 64 Squadron op 6 100 meter
hoogte, 122 Squadron op 6 400 meter en 313
Squadron op 6 700 meter hoogte.
De piloten zijn alert. Bij elke raid boven NoordFrankrijk of de Belgische kust kan op elk
moment een zwerm Duitse jagers opdoemen
vanuit de basissen St.-Omer, Abbeville of
Wevelgem.
Ook nu wordt het vermoeden bevestigd. In
Wevelgem stijgen de Focke-Wulfs 190 van
de III. Gruppe, Jagdgeschwader 26 op onder
de leiding van Gruppenkommandeur Josef
Priller. Ze zijn al in de lucht nog vóór de
Hornchurch Wing en de Bostons de Franse
kust tussen Duinkerke en Gravelines zijn
binnengevlogen. Vanuit St.-Omer (Arques)
neemt Gruppenkommandeur Johannes Seifert
de I. Gruppe van hetzelfde Jagdgeschwader 26
op sleeptouw.
De RAF-piloten krijgen de Duitse jagers al snel
in het vizier, maar ze bereiken Lille zonder
incident. De vier Bostons kunnen hun bommen

Off the French coast, the Hornchurch
squadrons took up their protective positions
around the Bostons: 64 Squadron at an
altitude of 6,100 metres, 122 Squadron at
6,400 metres and 313 Squadron at 6,700
metres.
The pilots were vigilant. During each raid
over Northern France or the Belgian coast, a
swarm of German fighter planes could appear
at any moment from their bases in St. Omer,
Abbeville or Wevelgem.
Also today their suspicions were confirmed.
The Focke-Wulf 190s from the III. Gruppe,
Jagdgeschwader 26 (a Luftwaffe fighter
wing), led by Gruppenkommandeur Josef
Priller, took off from Wevelgem. They were
already in the air before the Hornchurch
Wing and the Bostons reached the French
coast between Dunkirk and Gravelines.
The I. Gruppe of Jagdgeschwader 26, led by
Gruppenkommandeur Johannes Seifert, took
off from St.-Omer (Arques).
The RAF pilots soon had the German fighter
planes in their sights but they reached Lille
without incident. However, the Bostons were
unable to drop their bombs on Sequedin power

Stacey Jones in Spitfire MT-A tijdens het luchtgevecht van 5 mei 1942. (Aquarel Guido Van Bost)
Stacey Jones in Spitfire MT-A during the 5 May 1942 dogfight. (Water colour by Guido Van Bost)
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echter niet droppen op de krachtcentrale van
Sequedin. Een dik wolkenpak belemmert de
zichtbaarheid van het gebouw. Ze draaien weg
boven Lille en vliegen terug. De Duitse jagers
blijven niet langer passief. Ze duiken af op de
Britse formatie.

station. A thick bank of clouds obscured the
view of the building. They turned away over
Lille and flew back. The German fighters then
sprang into action and dived at the British
formation.

LUCHTGEVECHT

The four Bostons and the escort 64 Squadron
got away from the scene of battle without
much difficulty. Towards half past four they
all landed at their bases.

De vier Bostons en het escorterende 64
Squadron raken zonder veel moeilijkheden van
het strijdtoneel weg. Tegen half vijf zijn ze allen
geland op hun basissen.
313 Squadron en 122 Squadron krijgen het
harder te verduren. In het luchtruim tussen
Lille-Cassel en Heuvelland-Poperinge raken
ze in een luchtgevecht gewikkeld. Het gevecht
duurt een kwartier en kost uiteindelijk het
leven aan vier RAF-piloten.
De Belgische Flight Lieutenant Baudouin de
Hemptinne (122 Squadron) wordt in volle
gevecht fataal getroffen en zet stervend zijn
Spitfire aan de grond bij de hoeve Caenepeel,
gelegen langs de Wulvestraat 1 in Dranouter.

DOGFIGHT

313 Squadron and 122 Squadron had a harder
time. In the airspace between Lille Cassel and
Heuvelland-Poperinge they became caught up
in a dogfight, lasting 15 minutes and claiming
the lives of four RAF pilots.
The Belgian Flight Lieutenant Baudouin de
Hemptinne (122 Squadron) was fatally hit
in the thick of the fight and the dying man
landed his Spitfire next to the Caenepeel
farm, located at Wulvestraat 1 in Dranouter.

Flight Lieutenant Baudouin de Hemptinne.

Een herdenkingsbord bij het voormalige restaurant In De
Wulf (Dranouter) herinnert aan de crash van 5 mei 1942.
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A memorial plaque near the former restaurant In De Wulf
(Dranouter) commemorates the crash of 5 May 1942.

Sergeant Karel Pavlík.

Pavlíks Spitfire verdween meters onder de grond (M. de Vinck).
Pavlíks’ Spitfire disappeared several metres underground (M. de Vinck).

De Tsjechische Sergeant Karel Pavlík (313
Squadron) overkomt hetzelfde. Hij zet zijn
fatale duik in vanop meer dan drie kilometer
hoogte. Uiteindelijk boort hij zich met
zijn Spitfire meters diep in de zuidelijke
Kemmelbergflank, ter hoogte van de
Lettingstraat, op de grens Loker-Dranouter.

Czech Sergeant Karel Pavlík (313 Squadron)
suffered the same fate. He went into a fatal
dive from a height of over three kilometres.
He and his Spitfire eventually smashed deep
into the southern flank of the Kemmelberg hill,
near to Lettingstraat, on the Loker-Dranouter
border.

Monument voor Karel Pavlík bij de crashplaats langs de
Lettingstraat, in Dranouter. Een creatie van Eric Dupont.
Monument for Karel Pavlík at the crashsite near
Lettingstraat, in Dranouter. Created by Eric Dupont.
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Het monument voor Joffre Ribout, op de
crashplaats in Rue Ste Marie, Ploegsteert.
The monument for Joffre Ribout, at the site
of the crash in Rue Ste Marie, Ploegsteert.

Joffre Ribout

De Canadese Sergeant Joffre Ribout (122
Squadron) stort met ongeopend valscherm te
pletter bij de hoeve Dezwarte in Nieuwkerke.
Het vliegtuig zelf stort neer in de oever van de
Warnavebeek in Ploegsteert.

Canadian Sergeant Joffre Ribout (122 Squadron)
fell to his death owing to an unopened
parachute, at Dezwarte farm in Nieuwkerke.
The aircraft itself crashed into the banks of the
Warnavebeek in Ploegsteert.

De Spitfire van de Britse Sergeant Stacey Jones
(122 Squadron) ten slotte crasht op de woning
langs de Provenseweg 47, nabij het Couthof in
Poperinge.

The Spitfire of British Sergeant Stacey Jones
(122 Squadron) finally crashed into a dwelling
next to Provenseweg 47, close to Couthof in
Poperinge.

Er is nog een vijfde piloot
die niet terugkeert van zijn
opdracht. Hij komt echter niet
om het leven: de Tsjechische
Squadron Leader František Fajtl
(122 Squadron). Zijn Spitfire
incasseert een voltreffer maar
hij kan een noodlanding maken
in het Noord-Franse Hardifort, in
de schaduw van de Casselberg.
Met de hulp van burgers slaagt
hij erin te ontsnappen aan de
Duitsers. De piloot geraakt via
de ontsnappingsroute weer in
Engeland.
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A fifth pilot failed to return
from his mission but he did not
lose his life: Czech Squadron
Leader František Fajtl (122
Squadron). His Spitfire took a
direct hit, but he managed to
make an emergency landing in
Hardifort in Northern France,
not far from Mont Cassel.
Thanks to the help of some
locals he managed to escape
from the Germans. The pilot
used the escape route to
return to England.
Squadron Leader František Fajtl.

There were no losses on the German side.
Five fighters from Jagdgeschwader 26
claimed a victory. One thing for sure is
that Lieutenant Artur Beese shot down
František Fajtl’s Spitfire and Hauptmann
Josef Priller brought down Karel Pavlík’s
plane. Baudouin de Hemptinne and
Joffre Ribout were probably the victims
of Oberfeldwebel Hans Heitmann and
Hauptmann Seifert respectively. Stacey
Jones was hit by several bursts from
Oberleutnant Klaus Mietusch.

Aan Duitse kant vallen er geen verliezen.
Vijf jagers van Jagdgeschwader 26 eisen
een overwinning op. Zeker is dat Leutnant
Artur Beese de Spitfire van František Fajtl
heeft neergehaald en Hauptmann Josef
Priller die van Karel Pavlík. Baudouin
de Hemptinne en Joffre Ribout waren
wellicht de respectieve slachtoffers
van Oberfeldwebel Hans Heitmann en
Hauptmann Johannes Seifert. Stacey
Jones werd getroffen door de salvo’s van
Oberleutnant Klaus Mietusch.

DE CRASH VAN STACEY JONES

STACEY JONES’ CRASH

Oberleutnant Klaus Mietusch maakt op 5 mei
1942 deel uit van de VII. Staffel/Jagdgeschwader
26, gelegen op het vliegveld van Wevelgem.
Vanuit deze West-Vlaamse basis stijgt hij om
15.14 uur Duitse tijd op. In het gevechtsrapport
van die dag beschrijft hij hoe hij Sergeant Jones
boven Couthof naar beneden haalde:

On 5 May 1942 Oberleutnant Klaus Mietusch
belonged to the VII. Staffel (squadron)/
Jagdgeschwader 26, based at Wevelgem
airfield. He took off from this West Flemish
base at 15:14 hours German time. That day’s
combat report describes how he shot down
Sergeant Jones over Couthof:

“Opgestegen: 15.14 uur; geland: 16.11 uur;
vliegtuig neergehaald: 15.40 uur. Tijdens het
luchtgevecht van 5 mei 1942 bemerkte ik hoe,
tegen 15.30 uur, achter de zich verwijderende
Britse formatie een afgezonderde Spitfire in
een kort luchtgevecht met 2 Focke-Wulfs 190
verwikkeld raakte. Ik zag hoe de Spitfire zich
met een forse bocht achter een van de FockeWulfs manoeuvreerde. Deze laatste probeerde
naar links te ontkomen, maar werd door de
Spitfire onder vuur genomen. Hierop ben ik
onmiddellijk vanuit een hogere positie naar het
luchtgevecht toe gedoken.

“Take-off at 15:14 hours, landing at 16:11
hours, aircraft brought down at 15:40 hours.
During the aerial combat on 5 May 1942 I
noticed how, towards 15:30 hours, behind the
receding British formation, a solitary Spitfire
got involved in a brief dogfight with 2 FockeWulf 190s. I saw how the Spitfire swung
into a sharp curve to get behind one of the
Focke-Wulfs, which tried to escape towards
the left but came under fire from the Spitfire.
Whereupon I immediately dived from higher
up towards the aerial combat.

Vanop zowat 60 meter afstand verraste ik de
Spitfire in de rug met een lang aangehouden
salvo. Deze gaf vanuit de motor en de bovenromp
onmiddellijk een dikke witte rookpluim af
en ging met enkele wervelbewegingen naar
beneden. Korte tijd later ging het toestel in
steile daling de diepte in, terwijl het dunne
grijze rookpluimen afgaf. Tijdens die val kwam
het enkele keren in horizontale stand te liggen.
De laatste 1 500 meter wervelde het toestel
in horizontale positie omlaag en het stortte
ongeveer drie km ten noordwesten van
Poperinge neer naast een weg op een hoeve. Bij
het inslaan was er een steekvlam te zien.”

From a distance of about 60 metres I surprised
the Spitfire from behind with a long sustained
burst. It produced a thick white plume of
smoke from the engine and upper fuselage,
and went down in a spiral. Not long afterwards
the aircraft went into a steep dive, emitting
thin grey plumes of smoke. It straightened up
a few times during the descent.
During the final 1,500 metres the plane
spiralled down in a horizontal position,
crashing roughly three kilometres to the
north-west of Poperinge, next to a farm road.
A burst of flame could be seen at the time of
impact.”
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Sgt. Jones S.

S/L. Fajtl J.

Sgt. Pavlík K.
F/L. De Hemptinne B.
Sgt. Ribout J.
De vijf crashplaatsen aangeduid op de kaart.
The five crash sites shown on the map.

Mietusch voegt er nog aan toe dat zijn
confrontatie met Jones zich op een hoogte
van 4 500 meter afspeelde en dat twee andere
Duitse JG26-jagers van zijn overwinning
getuige waren: Feldwebel Jüppner en
Hauptmann Priller.

BURGERS GETUIGEN
Een aantal burgers is getuige van het gevecht
boven het Couthof-gebied. Poperingenaar
Gerard Quaghebeur is bij de crashplaats
het land aan het bewerken. Hij ziet hoe
een formatie vliegtuigen vanuit de richting
Duinkerke het Couthof nadert. Uit het daarop
volgend gevechtskluwen valt plots één toestel
met stilstaande motor weg en het verliest
dwarrelend hoogte.
Gerard Quaghebeur, die het neerstortende
vliegtuig in zijn richting ziet komen, zoekt
dekking onder de duiker van een nabije sloot
en wacht de fatale klap af … De klap komt
niet. Behoedzaam klautert hij uit de sloot
en ziet tweehonderd meter verder rook
opstijgen vanachter de woning van Georges
Bouckenooghe.
De Spitfire heeft met zijn staart de nok van het
dak geraakt en is met de neus in de voortuin
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Sgt. Ribouts Spitfire
Mietusch adds that his clash with Jones
occurred at a height of 4,500 metres and
that two other German JG26 fighter pilots
witnessed his victory: Feldwebel Jüppner and
Hauptmann Priller.

CITIZENS BEAR WITNESS
A number of citizens witnessed the aerial
combat over the Couthof area. Gerard
Quaghebeur from Poperinge was tending the
land next to the site of the crash. He saw a
formation of aircraft approaching Couthof
from the direction of Dunkirk. Amidst the
subsequent tangled mess of fighting, one
aircraft suddenly bowed out with its engine
stopped and went whirling down.
Seeing the crashing aircraft heading in his
direction, Gerard Quaghebeur headed for cover
in the culvert of a ditch close by and waited
for the fatal bang … There was no explosion.
He gingerly scrambled out of the ditch and
saw, two hundred metres further on, smoke
rising from behind Georges Bouckenooghe’s
dwelling.
The tail of the Spitfire had hit the ridge of the
roof and nosedived into the front garden. The

Flight Sergeant Stacey Jones. Rechts de uitgebrande Spitfire MT-A in de voortuin van het
huis langs de Provenseweg 47. Boven de foto’s een fragmentje van Jones’ valscherm.
Flight Sergeant Stacey Jones. On the right we see the burnt-out Spitfire MT-A in the front
garden at Provenseweg 47. Above the photos, a fragment of Jones’ parachute.

te pletter geslagen. Het staartwiel is doorheen
het beschadigd dak op zolder beland. Het
achterste rompdeel en de staartvlakken zijn
naast de voordeur rechtop tegen de gevel
blijven staan.

tail wheel went through the damaged roof and
ended up in the attic. The rear fuselage and the
tail section came to rest next to the front door,
standing against the front wall.

Gerard rent ernaar toe. Ter plaatse gekomen
ziet hij dat de cockpit met daarin de 22-jarige
Sergeant Jones in lichterlaaie staat.

Gerard hurried to the place as fast as he could.
As soon as he arrived, he could see the cockpit
on fire with 22-year-old Sergeant Jones still
inside.

Lydie van ’t Couthof, de vrouw van Cyriel Gunst,
woont schuin tegenover de crashplaats.
Ook zij staat machteloos toe te zien op het
brandende wrak. De eerste Duitsers komen al
gauw ter plaatse. Lydie negeert hen. Ze neemt
haar grote witzwart geruite halsdoek en ze
stapt langs de intussen opgestelde Duitse
schildwachten. De cockpit smeult nog na.
Lydie bedekt het gezicht van de ongelukkige
piloot.

Lydie van ’t Couthof, Cyriel Gunst’s wife, lived
nearly opposite the site of the crash. She,
too, stood helplessly watching the burning
wreck. The first Germans soon arrived. Lydie
ignored them. She took her large black and
white chequered scarf and walked around the
Germans now standing guard. The cockpit was
still smouldering. Lydie covered the face of the
unfortunate pilot.

Het valscherm bevindt zich onder het zitvlak
van Stacey Jones. Het heeft weinig onder
de brand geleden. Alleen de boord rond de
buitenkant van het valscherm is verschroeid.
Lydie mag enkele lapjes bewaren, als
aandenken. Ze geeft ze later door aan haar
dochter Paula Gunst.

The parachute was under Stacey Jones’ seat.
It did not suffer much from the fire. Only the
border around the inside of the parachute was
scorched. Lydie was allowed to keep a few
pieces as a souvenir. She gave them to her
daughter Paula Gunst later on.
The Germans first took Stacey Jones to Our
Lady’s Hospital in Ypres, and from there to
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Stacey Jones wordt door de Duitsers eerst naar
het Ieperse Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis
overgebracht en vandaar naar Ypres Town
Cemetery Extension, de CWGC-begraafplaats
gelegen langs de Zonnebeekseweg in Ieper.
Tot in 1946 blijft Sergeant Stacey Jones als
vermist opgegeven. In dat jaar verneemt
zijn moeder via een brief van de RAF Missing
Research and Inquiry Unit dat hij wel degelijk
gesneuveld is op 5 mei 1942. Het document zegt
ook waar Stacey Jones begraven ligt. Moeder
Jones aanvaardt de dood van haar zoon niet en
steekt de brief weg. Pas bij haar overlijden in
1977 vindt Cliff, de enige broer van Stacey, het
bericht terug.

12

Ypres Town Cemetery Extension, the CWGC
cemetery adjacent to Zonnebeekseweg in
Ypres.
Sergeant Stacey Jones was reported missing
until 1946, when his mother received a letter
from the RAF Missing Research and Inquiry Unit
to inform her that her son had been killed
in action on 5 May 1942. The document also
said where Stacey Jones lay buried. Mrs. Jones
could not accept the death of her son and
threw the letter away. It was only after she
passed away, in 1977, that Cliff, Stacey’s only
brother, rediscovered the message.

STACEY JONES AND KLAUS MIETUSCH
Flight Sergeant Stacey Jones was born
in West Bromwich, England, on 13 April
1920. He was the son of William Jones and
Florence Ada. Cliff was his only brother.
Both of them attended Solihull School in
Warwickshire. Stacey returned to West
Bromwich in 1936 and remained there
until he joined the Royal Air Force, on 31
May 1941.

STACEY JONES EN KLAUS MIETUSCH
Flight Sergeant Stacey Jones is op 13
april 1920 geboren in West Bromwich,
Engeland, als zoon van William Jones
en Florence Ada. Cliff is zijn enige broer.
Beiden volgen les aan de Solihull School in
Warwickshire. In 1936 keert Stacey terug
naar West Bromwich en blijft er wonen
tot hij op 31 mei 1941 dienst neemt bij de
Royal Air Force.

Just under one year later, on 5 May 1942,
he lost his life as a 122 Squadron pilot
during Circus 157. He was posthumously
promoted to the rank of Flight Sergeant
on 11 June 1942.

Nog geen jaar later, op 5 mei 1942,
verliest hij als piloot bij 122 Squadron het
leven tijdens Circus 157. Op 11 juni 1942
wordt hij postuum bevorderd tot Flight
Sergeant.

Oberleutnant Klaus Mietusch, the German
fighter pilot who shot down Jones’ plane,
rose to the rank of “Major” during the
course of the war but he in turn was killed
in action during an aerial combat with
some P-51 Mustangs over Rath-Aldekerk,
Germany, on 17 September 1944. The
26-year-old pilot had 72 victories to his
credit after 452 missions.

Oberleutnant Klaus Mietusch, de Duitse
jager die hem naar beneden haalde, brengt
het in de loop van de oorlog tot “Major”,
maar komt op zijn beurt om tijdens
een luchtgevecht met P-51 Mustangs
boven het Duitse Rath-Aldekerk, op 17
september 1944. Hij werd 26 jaar en
had 75 overwinningen behaald na 452
opdrachten.

Ypres Town Cemetery Extension. V.l.n.r. de graven van Karel Pavlik, Joffre Ribout en Stacey Jones. In de
open ruimte tussen de grafstenen lag tot 1948 Baudouin de Hemptinne begraven.
Ypres Town Cemetery Extension. From left to right the graves of Karel Pavlik, Joffre Ribout and Stacey
Jones. Baudouin de Hemptinne lay buried in the open area between the headstones until 1948.
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Kort na hun overlijden krijgen Stacey Jones, Joffre
Ribout en Baudouin de Hemptinne hun laatste
rustplaats op Ypres Town Cemetery Extension
(CWGC), gelegen langs de Zonnebeekseweg in
Ieper. Stacey Jones en Joffre Ribout liggen in de
graven met de respectieve nummers 4.A.44 en
4.A.42. Baudouin de Hemptinne lag in graf n°
4.A.43 maar werd in 1948 overgebracht naar
het ereperk van de Belgische luchtmacht, in
Evere (graf 28).

Shortly after their deaths, Stacey Jones, Joffre
Ribout and Baudouin de Hemptinne were
given their final resting place at the Ypres
Town Cemetery Extension (CWGC), adjacent
to Zonnebeekseweg in Ypres. Stacey Jones
and Joffre Ribout were laid to rest in graves
numbered 4.A.44 and 4.A.42 respectively.
Baudouin de Hemptinne was buried in grave
No. 4.A.43 but was transferred in 1948 to the
Park of Honour for Belgian pilots, in Evere,
Brussels (grave 28).

Het stoffelijk overschot van Sergeant Karel
Pavlík wordt pas in 1946 geborgen. Ook hij krijgt
zijn laatste rustplaats op Ypres Town Cemetery
Extension, naast de andere gesneuvelden van
Circus 157, in graf n° 4.A.41.

Sergeant Karel Pavlík’s mortal remains were
not recovered until 1946. He also came to his
final resting place at the Ypres Town Cemetery
Extension, next to the other men who were
killed in action during Circus 157, in grave No.
4.A.41.
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27 juni 1987: Paula Gunst schenkt een fragment van Stacey Jones’
valscherm aan zijn broer Cliff. In het midden staat André Vandenameele.
27 June 1987: Paula Gunst presents a fragment of Stacey Jones’ parachute
to his brother Cliff. André Vandenameele is standing in the middle.
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HERDENKING 1987

1987 COMMEMORATION

Eind juni 1987 worden in Dranouter de piloten
herdacht die tijdens Circus 157 zijn omgekomen.
Bij die gelegenheid wordt het boek “Circus 157”
van André Vandenameele en Dirk Decuypere
voorgesteld. Tijdens de voorstelling van het
boek overhandigt Paula Gunst een ingelijst
stuk valscherm van Stacey Jones aan zijn broer,
Major Cliff Jones.

In June 1987 a special commemoration was
organised in Dranouter to pay tribute to the
pilots who lost their lives during Circus 157.
The book “Circus 157” by André Vandenameele
and Dirk Decuypere was presented on this
occasion. During the book presentation, Paula
Gunst handed a framed piece of Stacey Jones’
parachute over to his brother, Major Cliff Jones.

Tijdens een korte herdenking legt Major Cliff
Jones bloemen neer op de plaats waar zijn broer
het leven liet. Aansluitend vindt op Ypres Town
Cemetery Extension in Ieper een herdenking
plaats bij de graven van Stacey Jones, Joffre
Ribout en Karel Pavlík. Het is de eerste keer dat
Major Cliff Jones voor het graf van zijn broer
staat.

During a short commemoration ceremony
Major Cliff Jones also laid flowers at the site
where his brother lost his life. Following this,
a commemoration was held at Ypres Town
Cemetery Extension in Ypres at the gravesides of
Stacey Jones, Joffre Ribout and Karel Pavlík. This
was the first time that Major Cliff Jones stood at
his brother’s graveside.
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Deze brochure is uitgegeven naar aanleiding
van de onthulling van het monument voor
Flt. Sgt. Stacey Jones, op 5 mei 2017, in
aanwezigheid van de Burgemeester van
Poperinge Christof Dejaegher en de Britse
ambassadeur Alison Rose.

This booklet has been published to coincide
with the unveiling of the monument for Flt.
Sgt. Stacey Jones, on 5 May 2017, in the
presence of the Mayor of Poperinge Christof
Dejaegher and British Ambassador Alison
Rose.

Het monument is een creatie van Peter
Berghman, in opdracht van Stad Poperinge.

The monument was created by Peter
Berghman, as commissioned by the City of
Poperinge.

Met dank aan Milena Kolarikova, Chris Lock
en Dirk Decuypere.
Dirk Decuypere is de auteur van deze tekst. Hij
nam ook de meeste foto’s die in deze brochure
zijn opgenomen. De foto van de crashplaats
in de Provenseweg komt uit het album van
Ernest Leeuwerck (© Westhoek Verbeeldt).
Bron: Vandenameele A. en Decuypere D.,
“Circus 157” ( Beselare, 1987).
Redactie en uitgave: Toerisme Poperinge,
2017.

With thanks to Milena Kolarikova, Chris Lock
and Dirk Decuypere.
Apart from being the author of this text,
Dirk Decuypere took most of the pictures
included in this booklet. The photograph of
the crashsite in Provenseweg is taken from
Ernest Leeuwerck’s album (© Westhoek
Verbeeldt).
Source: Vandenameele A. and Decuypere D.,
“Circus 157” ( Beselare, 1987).
Editing and publication: Poperinge Tourist
Office, 2017.

