Scouts in het verzet

Wim Melissen

Wilhelmus Antonius Henricus (Wim) Melissen wordt geboren op 5 januari
1924 in Standdaarbuiten. Hij was de zoon van Petrus Cornelis Melissen en
Maria Verheijen. Wim had een jongere broer, Hendricus Petrus Martinus
(1927). In 1931 verhuisde het gezin naar Princenhage bij Breda. Wim kwam
uit een rooms-katholiek gezin, zat op een katholieke school en ging naar de
katholieke verkenners.
Hij bezocht de mulo, de St. Silvesterschool aan de Middellaan in Breda, waar vooral jongens
van de dorpen rondom Breda naar toe gingen. De leraren kwamen van het Instituut St. Marie
der broeders van Huijbergen. Ook de latere Engelandvaarder Servaas Aertsen uit Zundert
heeft mogelijk op deze school gezeten en zat met Wim in Miranda de Ebro
Na de Duitse inval pleegt hij als 16 jarige scholier klein verzet. Hij raakt betrokken bij het
verspreiden van brandplaatjes van de koninklijke familie en bij het ontvreemden van wapens
van Duitse militairen. Dat ging enige tijd goed, maar begin februari 1940 kreeg hij vanuit de
Bredase politie de tip dat de Duitsers hem op het spoor waren. Hij moest onmiddellijk
onderduiken en is halsoverkop op weg gegaan naar Engeland. Deze eerste poging, van 7 tot
15 juni 1940, mislukte. Hij schrijft aan zijn ouders dat hij wegging “omdat ik moed heb en niet
de slappeling ben die men denkt.”
Op 18 februari 1941 vertrok hij opnieuw vanuit Breda en kwam terecht in het campo de
concentración Miranda de Ebro. Pas na twee jaar en acht maanden kwam hij op 15 oktober
1943 in Engeland aan. Wim was een van de jongste en vroegste Engelandvaarders.
Hij volgde in Engeland een opleiding tot vliegtuigboordschutter en nam dienst bij het 320
(Dutch) sqd van de RAF. Als korporaal-vliegtuigschutter doet hij mee aan elf
oorlogsopdrachten.
Tijdens de opleiding op het vliegveld Tranwell in Morpeth, ontmoette hij een WAAF, Elise
Monaghan, met wie hij trouwde op 10 augustus 1944.
Op 19 augustus 1944 voerde Wim als boordschutter van Mitchell-toestel
FW258-G, een operatie uit naar Frankrijk. Zijn vliegtuig wordt boven de
‘Zak van Falaise’ geraakt door Duits luchtafweergeschut (Flak) en stort
neer bij Acqueville in Frankrijk. Niemand van de inzittenden overleeft de
crash; Wim is 20 jaar geworden.
Hij ligt begraven op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen. Wim is
onderscheiden met het Kruis van Verdienste ‘voor het voorbereiden en
uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele
moeilijkheden Engeland bereikt’.
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Wim vertrok samen met vier anderen. Eén van hen was ook actief met “klein verzet”, keerde
terug naar Nederland om daar inlichtingen te verzamelen voor de Dienst-Wim. Hij werd
verraden en ter dood veroordeeld, maar overleefde de oorlog. De tweede bereikte
Nederlands-Indië en werd oorlogsvlieger. Nummer drie bereikte Canada, vertrok weer naar
Engeland en legde daar de basis voor de latere Mijnopruimingsdienst. Na de oorlog ging hij
weer in Engeland wonen. De vierde, Harrie Wertheim, werd bij zijn poging illegaal Frankrijk
te verlaten gearresteerd, wist tot twee maal toe uit een Duits kamp te ontsnappen en bereikte
uiteindelijk Canada, waar hij langdurig in het ziekenhuis moest worden behandeld aan zijn in
het kamp opgelopen verwondingen. Hij bleef in Canada wonen en bouwde daar een
goedlopende onderneming op.
Na de oorlog onderzoekt een neef wat de mogelijke drijfveren van Wim waren om naar
Engeland te ontsnappen. Hij werkt aan een boek over de vijf Bredase jongens die in februari
1941 Nederland verlieten om zich aan te sluiten bij de geallieerden.
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