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U leest de tweede editie van de Contrails Online.  
In deze editie o.a. artikelen dat eerder in de Contrails zijn 
verschenen en zo nu en dan een nieuw artikel. Het eerste 
artikel is het verhaal van het verdwenen squadron, een van 
de meest fascinerende en bekende verhalen van de U.S. 
Army Air Corps uit de Tweede Wereldoorlog. Als tweede in 
deze editie een artikel over de Brug bij Remagen. Die brug 
speelde een cruciale rol in de opmars van de geallieerden 
Duitsland in. In de Contrails die aan donateurs wordt ver-
stuurd volgt binnenkort een artikel over Operatie Lumberjack. De slag om de brug 
was onderdeel van die operatie. Het derde artikel vertelt het verhaal van de ruimten 
van waaruit Churchill en zijn regering tijdens WO2 hebben geregeerd. 

 
CRASH wenst u veel leesplezier en graag tot spoedig als wij weer open mogen. 

 
Rick Franke 

 
MAART 2020 
(ONLINE 01) 

 
 

 
Museumadres: 
CRASH Luchtoorlog– en Verzetsmuseum ‘40-’45. 
Fort bij Aalsmeer,  
Aalsmeerderdijk 460,  
1436 BM Aalsmeerderbrug,  
Tel.: 0297-321408,  
b.g.g.: 0297-530667. 
 
Openingstijden: 
Gesloten t/m 31 mei 2020 
zaterdag   11:00 - 16:00  
woensdag  13:00 –16:00  
2e zondag van de maand 11:00—16:00  
 
Toegang: 
Volwassenen € 5,00 
Kinderen 6-12  € 2,00 
Groepen op afspraak 
 
Website: www.crash40-45.nl.  
webmaster: Rick Franke 
 
Contrails online redactie: 
Samenstelling:  Rick Franke, 
Hoofdredacteur:  Leslie van der Schaaff.  
 
 

Stichting Crash Research  
in Aviation Society Holland 

 
Oprichter 
Henk Rebel 14-02-1932 - + 02-02-2008 
Ere lid: 
Mevr. M.L. Rebel - De Koter 
Bestuur: 
Voorzitter:  Peter de Raaf,  
Secretaris:  Jan Springintveld,  
Penningmeester:  Leslie van der Schaaff 
2e penningmeester:  Raph de Wolf 
Bestuurslid:  Hans Dijkkamp 
 
Donateurs CRASH: 
Donateur worden van de Stichting CRASH kan 
door een minimale bijdrage van € 19,00 per jaar 
over te maken. Hiervoor ontvangt u 4x per jaar 
het magazine Contrails en heeft u en één introdu-
cee gratis toegang tot ons museum.  
 
Donateur worden? Klik hieronder 

EEN ON-LINE UITGAVE VAN CRASH RESEARCH IN AVIATION SOCIETY HOLLAND ‘40 - ‘45 

INHOUD 

Van de Redactie  .........................................................................................  2 
Rick Franke 

Een ‘wintergeschiedenis’ in de zomer van 1942  .........................................  3 
Janny Herfst 

De slag om Remagen  .................................................................................  5 
Rick Franke 

Het Churchill Museum en de Cabinet War Rooms  ....................................... 7 
Door: Rick Franke  

Ik word donateur 

Van de Redactie 
Door: Rick Franke 

CRASH INFORMATIE 

 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt wor-
den door middel van druk,  fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder 
voorafgaande toestemming. Alle verzoeken moeten aan de uitgever worden gericht.  
 
Copyright © 2020 Crash Research in Aviation Society Holland 

Sir Winston Churchill: 
 

If you go through hell, keep going! 

Als je door een hel gaat, blijf gaan. 

https://www.crash40-45.nl/hoofdpagina/stichting-crash/ik-ondersteun-het-crash-40-45-museum/donateur/
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Door: Janny Herfst Foto’s: publiek domein internet 

 

In het eerste jaar van de oorlog (na de aanval op Pearl Har-
bor (december 1941) verscheepten de Verenigde Staten vlieg-
tuigen en bijbehorende zaken naar Groot Brittannië voor de 
strijd in Europa. Door de aanwezigheid van Duitse onderzeebo-
ten was dat een hachelijke onderneming en heel veel mensen-
levens en materiaal gingen dagelijks verloren. Daarom werd 
Operatie Bolero opgezet, om de vliegtuigen in etappes over te 
vliegen over een noordelijke route. Ze konden bijtanken op 
Labrador op Groenland en op IJsland.  B-17’s en P-38’s waren 
als enige vliegtuigen geschikt voor deze operatie. 

Het verhaal van het Verdwenen Squadron begon op 4 juli 
1942 toen 10 vliegtuigen en hun bemanning vertrokken van 
Presque Isle Air Base in Maine. De eerste etappe naar Goose 
Bay ging goed maar de daarop volgende etappes leverden door 
slecht weer ,of slechte voorspellingen, problemen en hachelijke 
situaties op. Twee P-38’s bleven daardoor al eerder achter.  

Door slecht weer en vermoedelijk valse weerrapporten van 
ofwel een Duitse onderzeeboot of een geheim radio station, 
moest het squadron, dat uiteindelijk toch weer was vertrokken 
naar Engeland, op 15 juli terugkeren naar de basis, maar ze ble-
ken behoorlijk uit koers.  De P-38 van  piloot Brad Mc Manus 
raakte zonder brandstof en de piloot besloot op Groenland een 
noodlanding in de sneeuw te maken met het landingsgestel nog 
uit. Het toestel sloeg, doordat het voorwiel in een spleet in de 
sneeuw zakte, over de kop en bleef met de cockpit aan de on-
derzijde op het ijs liggen. Mc Manus liep alleen lichte verwon-

dingen op. Het is verbazingwekkend dat de andere vliegtuigen 
landden zonder dat de bemanningsleden noemenswaardig let-
sel opliepen. Het oordeel van Mc Manus was zelfs dat ze het 
niet beter hadden kunnen doen als het vooraf zo gepland was 
geweest. Zo stonden ze keurig opgesteld, bijna gereed om weer 
op te stijgen, op het toestel van Mc Manus na dan. 

Earl Toole uit Bloomington, Indiana maakte deel uit van de 
reddingsoperatie van de bemanning. Dit verhaal is mede geba-
seerd op zijn ervaringen.  

Nadat bekend was geworden dat het squadron op het ijs 
was geland, en de vliegtuigen door een verkenningsmissie wa-
ren ontdekt, moest er natuurlijk iets gebeuren. De Greenland 
Base Command (GBC), had al genoeg problemen aan het hoofd 
en maakte weinig vorderingen om een reddingoperatie in gang 
te zetten. De crashplaats bevond zich op de ijskap zo’n tien mijl 
van de oostkust achter een gespleten gletsjer muur en een 
kustlijn met ijsbergen en ijsschotsen. Men had geen vliegtuigen 
beschikbaar voor een veilige operatie op de ijskap. De High 
Command dacht plotseling aan een klein U.S. Army Air Corps 
weerstation, zo’n 100 mijl ten noorden van de crash site. Dit 
viel de eer te beurt om het reddingprobleem op te lossen. 
De mannen van dat kleine, afgelegen station namen de uitda-
ging aan en speelden een glansrol in ‘de grootste succesvolle 

Het verhaal van het verdwenen squadron.  
Een van de meest fascinerende en bekende verhalen 
van de U.S. Army Air Corps uit de Tweede Wereldoorlog, 
speelde zich niet af op het strijdtoneel maar op een glet-
sjer van Groenland. Zes P-38’s en 2 B-17 van Tomcat 
Green en Tomcat Yellow maakten een gewaagde crash-
landing op het ijs en pas vijftig jaar later werden ze te-
ruggevonden onder 75 meter ijs.  

Een P-38 maakte op Groenland een noodlanding in de sneeuw  De crash locatie op Groenland 

Een van de gecrashte P-38’s ondersteboven op het ijs. 
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reddingsoperatie in de geschiedenis van de U.S. Army Airforce’.  
Er tussenuit gaan voor zo’n noodoperatie vergde veel voorbe-
reiding waardoor er weinig tijd overbleef voor iets anders. Het 
was ineens niet meer een klein station dat vier keer per dag het 
weer rapporteert en de andere dagelijkse taken uitvoert of 
klaagt over het uitblijven van post gedurende 8 maanden. Zij 
deden nu echt mee met de actie, met alle negen dienstplichti-
gen en leidinggevenden. Zij kregen een mandaat om een zoek- 
en reddingsteam samen te stellen. Daarvoor werden verplicht 
vrijwillig de best gekwalificeerde mensen aangewezen.  
Jij, jij en jij. 

Earl Toole: “Binnen 24 uur na de officiële uitnodiging vertrok 
het bij elkaar geraapte BE2 team bestaande uit  vijf mannen uit 
Tasiusak Bay voor een missie die het onderwerp zou worden 
van controverse en discussie tot in lengte van jaren. Het was 
maar goed dat de 25 bemanningsleden, bibberend op de ijskap, 
niet konden zien hoe hun redders op weg gingen. Anders zou-
den ze elke hoop verloren hebben dat ze gered zouden worden 
en in een ijsspleet zijn gesprongen.  

Vergis je niet in die ijsbergen.  De zichtbare tien procent van 
die dingen hangt boven ons als sinistere reuzen en de stilte 
wordt verbroken door tonnen ijs die naar beneden storten. De 
wind komt vanaf het ijs op het land en blaast de ijsschotsen 
naar het oosten terwijl de stroming van Oost Groenland de gro-
te brokken naar het zuiden verplaatst. Als onze kleine houten 
boot tussen de botsende ijsmassa’s raakt, worden we vermalen 
tot voer voor de vissen. En als wij al de enige hoop zijn voor het 
zoekgeraakte squadron, dan is er zeker niemand meer beschik-
baar om ons te redden. Op een zeker moment werden we inge-
sloten tussen een zich sluitend veld van ijsschotsen en een grote 
ijsberg waarin een tunnel uitgesleten was.  We koersten op het 
midden van de passage af en deden een schietgebedje dat we 
het zouden redden zonder om te slaan. Onze gebeden zijn ver-
hoord.” 

Na vier dagen ijsschotsen ontwijken en andere gevaren, 
bereikten ze uiteindelijk de rotsachtige kust op de plaats die 
toegang leek te geven tot het land en op dezelfde lengtegraad 
lag als de gestrande vliegtuigen. Met de motor uit hoorden ze 
in de verte gerommel van andere motoren en hun eerste ge-
dachte was: ‘onderzeeboten’. Kijkend naar het oosten met mij-
lenver ijsschotsen, leek ze dit hoogst onwaarschijnlijk maar 
zolang ze de bron niet kenden, hielden ze het scherp in de ga-
ten. Blijkbaar waren ze niet zo alleen als ze hadden gedacht.   

Het gerommel bleek afkomstig van een van Groenlandse US 
Navy PBY (Catalina) die de kustlijn volgde op zoek naar de 
groep. Daarom schoten zij vuurpijlen af om ze te helpen hen te 
vinden en maakten een schema voor de Catalina om de volgen-
de ochtend terug te komen en hen te helpen de weg naar de 
gestrande vliegtuigen te vinden. Ze droegen hun slee de klif op, 

terwijl de sledenhonden aan hun hielen knaagden, en ze zetten 
een kamp op aan de oostelijke rand van de mammoet ijskap. 
Hun zelfgemaakte slee was bestemd voor de piloot die volgens 
de berichten gewond was geraakt. Het verdwenen squadron 
werd gevonden. De bemanning van het gecrashte squadron 
was niet erg onder de indruk van de omvang van het reddings-
team met één slee. Maar ze moesten het er mee doen. Mc Ma-
nus was niet zwaargewond, de slee hadden ze niet nodig voor 
hem. Ze gingen op weg, de vliegtuigen bleven achter. BE-2′s 
Commanding Officer Major Freddie Crockett voerde, op skies, 
de colonne van 25 geredden aan: de officieren en mannen van 
het ‘Verdwenen Squadron’. Corporal Don Shaw met de hon-
denslee hield achterblijvers in de gaten en Sgt. Don Kent skiede 
heen en weer om bijstand te verlenen.  

Earl Toole: “Misschien ziet de kustwacht over 100 jaar in 
ijsbrokken die losraken van de gletsjer het afval dat is achterge-
laten door de bemanning op weg naar de vrijheid. Door de 
sneeuw waden over de ijskap was zo uitputtend dat persoonlij-
ke eigendommen zoals jassen en kleding, werden achtergela-
ten. Zaken die nodig zouden zijn om te overleven, werden verza-
meld door de reddingwerkers en in dank terug ontvangen door 
de geredden op het moment dat ze weer meer bij zinnen waren 
op de rand van de ijskap.” 

Uitgedroogd door de uittocht vanaf de gestrande vliegtui-
gen naar de zee,  namen de mannen de G.I. koffie en de maaltij-
den die Sgt. Bob Beale bereidde maar al te graag aan en velen 
vonden een plek op een sneeuwberg om een verfrissend dutje 
te doen. Intussen tuurden ze over de ijszee om de zien of de 
U.S. kustwacht zich aan de afspraak zou houden om hun boven-
tallige bemanning te vervoeren. Na wat leek lang wachten, ver-
scheen ettelijke mijlen verder uit de kust een schip dat naar het 
zuiden dreef in de ijsschotsen. Ze hoopten dat dat het schip 
was waarop ze wachtten. Ze zouden het snel weten, want ze 
schoten een vuurpijl af vanaf het strandfeest. Het was een hele 
geruststelling voor hen dat het signaal niet met ‘5 geschut, 
maar met een paar flinke stoten op de misthoorn beantwoord 
werd. Met grote opluchting droegen ze de groep van 25 ge-
trainde vliegers over aan de kotter van de Kustwacht voor het 
eerste deel van hun reis naar nieuwe opdrachten.  Niemand 
sprak meer over de twee nieuwe B-17’s en die zes nieuwe P-
38’s die achtergebleven waren op het ijs van Groenland. De 25 
bemanningsleden van het ‘Verdwenen Squadron’ en de 25 man 
van de geheime  ‘Task Force Bluie East Two’ kwamen allen te-
rug in actieve dienst op 24 juli 1942. Iedereen overleefde het en 
er waren zelfs geen ernstige verwondingen.  

Deze vliegtuigbemanningen van het ‘Verloren Squadron’ 
gingen na een debriefing door met de eervolle taken van de 
vliegers van die dagen. Intussen kregen de reddingwerkers di-
verse taken nadat ze Groenland hadden verlaten. Later werden 
ze individueel opgespoord en in stilte als helden gedecoreerd 
door het Ministerie van Oorlog.  

De P-38 in de sneeuw  
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De slag om Remagen 
Door: Rick Franke Foto’s: publiek domein internet 

 

Remagen 
De Amerikanen veroverden de Ludendorffbrug waardoor de 

westerse geallieerden de eerste belangrijke oversteek over de 
rivier de Rijn konden maken. De brug was de laatste natuurlijke 
verdedigingslinie van de Duitsers. Door de brug te veroveren 
konden pantsereenheden voor het eerst de Rijn oversteken. 
Voordien kon de rijn alleen worden overgestoken per boot, 
waardoor slechts kleine infanterieverkenningspatrouilles aan 
de andere kant van de rijn konden opereren. 

Een kleine voorhoede van de 9de 
Amerikaanse pantserdivisie trok op 7 
maart 1945 de stad Remagen binnen. Ze 
namen de Ludendorffbrug intact in on-
danks pogingen van de Duitsers om de 
brug via diverse methodes te vernietigen. 
Zij gebruikten daarbij luchtaanvallen met 
straalvliegtuigen en kikvorsmannen om 
explosieven aan te brengen. De ge-
plaatste explosieven werden ruim voor 
het bereiken van de brug ontdekt en uitgeschakeld. 

Raketten op Remagen 
Ook heeft de SS-Werfer-Abteilung 500 op 17 maart 1945 

vanuit Nederland, vanuit Eelerberg nabij Hellendoorn en het 
landgoed Mataram bij Dalfsen, elf V2-raketten afgevuurd op 
Remagen. Geen enkele van die raketten raakte de brug. Ver-
scheidene Duitse burgers en zes Amerikaanse soldaten kwamen 
om toen de raketten huizen in de omgeving van de troffen. 
Toch vierden de Duitsers de behaalde 'successen' van de ra-
ketten op Remagen. Zij spraken openlijk over de inzet van ra-
ketten tegen het geallieerde front in Remagen. Het verhaal ging 
rond dat Adolf Hitler persoonlijk felicitaties aan de comman-
dant van de eenheid had gestuurd. 

 
De gevechten om Remagen eindigden op 25 maart 1945. De 

Amerikanen baken vanuit het bruggenhoofd aan de andere 
kant van de Rijn om verder Duitsland in te trekken. Daardoor 
was de kans voor de Duitsers om het bruggenhoofd te vernieti-
gen verkeken. 

De Slag om Remagen werd gevoerd tussen eenheden 
van de Verenigde Staten in en rondom de Duitse stad 
Remagen en dan vooral om de Ludendorffbrug. 

De Brug bij Remagen in april 1945  

Embleem van de 9de 
Amerikaanse pant-
serdivisie  

De Brug bij Remagen na de verovering 

Het bruggenhoofd bij Remagen 
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Op 17 maart 1945 stortte de brug in vanwege structurele 
problemen. Voor het overzetten van troepen en materieel was 
het verlies van de brug verwaarloosbar omdat er ondertussen 
een aantal pontonbruggen over de Rijn waren gelegd. 

 
Ludendorffbrug brug 

De Ludendorffbrug, ‘Brücke von Remagen’, was een spoor-
brug over de Rijn bij Remagen. De brug is tijdens de Eerste We-
reldoorlog gebouwd en was bedoeld om Duitse troepen en 
voorraden snel over de Rijn naar het westelijk front te trans-
porteren. De is ontworpen door Karl Wiener, een architect uit 
Mannheim. De lengte bedroeg 325 meter, een hoogte van 14,8 
meter boven de gemiddelde waterstand. Het hoogste punt was 
29,25 meter. De brug kende twee sporen en een pad voor 
voetgangers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een van 
de sporen door middel van planken geschikt gemaakt voor an-
dere voertuigen. 

 
De brug, de laatste intacte brug over de Rijn, werd op 7 

maart 1945 door de Amerikaanse 9e pantserdivisie ingenomen 
Diverse pogingen van de Duitsers om de brug te verwoesten 
bleven zonder succes.  
• In de overblijfselen van de brug is een museum gevestigd.  
• De strijd om de brug is in 1969 verfilmd in de film: The 

Bridge at Remagen. 

De poort naar Duitsland staat wagenwijd open  

Plaquette bij het museum Foto: Peter de Raaf  

Blik vanaf de Appolinaris heuvel op de brug 

http://www.bruecke-remagen.de/index.htm
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Het Churchill Museum en de Cabinet War Rooms 
Door: Rick Franke Foto’s: publiek domein internet 

 

Geschiedenis 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er een geheel nieuwe 

vorm van oorlogsvoering ontstaan. Grote steden waren tijdens 
deze oorlog voor het eerst slachtoffer van luchtaanvallen en 
bombardementen door zeppelins. Deze aanvallen waren mili-
tair echter niet erg effectief. Luchtschepen zijn door hun ont-
werp kwetsbaar voor afweergeschut. Toch zorgden ze toch 
voor grote angst onder de bevolking. 

Na de Eerste Wereldoorlog, en vooral door de opkomst van 
bommenwerpers ontstond de angst dat grote steden, waaron-
der uiteraard ook Londen, en dus ook Whitehall, slachtoffer 
zou kunnen worden van luchtaanvallen bij het uitbreken van 
een nieuwe oorlog. Eind jaren '20 en begin jaren '30 werd het 
steeds waarschijnlijker dat een nieuwe oorlog zou kunnen uit-
breken. De vraag rees hoe de Prime Minister (premier), zijn 
kabinet en de legertop konden worden beschermd ten tijde 
van oorlog. 

 
"I think it well ... for the man in the street to realize that there 
is no power on earth that can protect him from being bombed. 
Whatever people may tell him, the bomber will always get 
through." 

— Stanley Baldwin, 1932 
 
Nadat de RAF een doemscenario schetste van een mogelij-

ke luchtaanval in de eerste week van de oorlog waarin hon-
derdduizenden doden zouden vallen, werd in eerste instantie 
besloten tot uitbreiding van kantoren onder de grond en in een 
uitgebreid tunnelstelsel in het centrum en noordwesten van 
Londen. Ook de versteviging van kantoormuren werd uitge-
voerd om bomschade aan gebouwen zo veel mogelijk te beper-
ken. Men werd echter bang voor de volksopinie. De regering 
wilde niet dat gedacht werd dat hun leiders hen in de steek 

zouden laten. Daarom ging men op zoek naar een geschikte 
locatie in het centrum van de stad. Men koos voor de kelder 
van het ministerie van financiën (HM Treasury). Dat gebouw 
lag tussen de Houses of Parliament en Downing Street 10. Het 
ministerie van financiën was het sterkste van alle gebouwen in 
de wijk Whitehall. 

De bouw van de Cabinet War Rooms begon in juni 1938. 
Men verbouwde de ruim drie meter onder de grond liggende 
kelder zo dat de belangrijkste onderdelen van de regering en 
het militaire informatiecentrum daar konden worden geves-
tigd. De kelders werden als een tijdelijke oplossing gezien. De 
verbouwing werd overzien door generaal-majoor Sir Hastings 
Ismay en majoor Sir Lesley Hollis. De ruimten werden werd in 
gebruik genomen op 27 augustus 1939, exact een week voor de 
Duitse inval in Polen. Uiteindelijk werd dit tijdelijke onderko-
men zes jaar gebruikt. 

Na augustus 1945, toen de Japanse troepen zich hadden 
overgegeven, waren de ruimten niet meer nodig. Op 16 augus-
tus 1945 werd het pand afgesloten. Het complex werd intact 
gehouden totdat het parlement in 1948 besloot het tot natio-
naal monument te benoemen. De ruimten konden onder 
strenge supervisie worden bezocht. Slechts weinigen waren op 
de hoogte van het bestaan. 

Dit is een in Londen gevestigd museum. Het is een van 
de vijf onderdelen van het Imperial War Museum. De 
Cabinet War Rooms maken tezamen deel uit van een 
ondergronds complex dat diende als het ondergrondse 
verblijf van het Britse oorlogskabinet tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was 
Winston Churchill de premier en had hier zijn kantoren. 

Winston Churchill in zijn Cabinet War Room De communicatie ruimte 

De briefing room 
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Pas in 1981 besloot eerste minister Margaret Thatcher dat 
de ruimten makkelijker toegankelijk moesten worden voor het 
publiek. Zo werd het bestaan van de ruimten wereldwijd be-
kend. De hierop volgende drie jaren werd het complex zodanig 
verbouwd en geconserveerd dat bezoekers een duidelijk beeld 
konden krijgen van het complex en van de mensen die er werk-
ten. 

 
 

Externe links 
• Website Cabinet War Rooms: 

https://web.archive.org/web/20151025194938 
http://www.cwr.iw m.org.uk/) 

• Nieuwe Website Cabinet War Rooms  
https://www.iwm.org.uk/visits/churchill-war-rooms 

• Zie de categorie Cabinet War Rooms van Wikimedia Com-
mons voor mediabestanden over dit onderwerp. 
Overgenomen van "https://nl.wikipedia.org/w/index.php?" 

De ingang van het museum 

Privé vertrek van Churchill 


