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Sir Winston Churchill:
Although prepared for martyrdom, I preferred that it
be postponed.
Hoewel voorbereid voor het martelaarschap, heb ik
liever dat het wordt uitgesteld.

Van de Redactie

Museumadres:
CRASH Luchtoorlog– en Verzetsmuseum ‘40-’45.
Fort bij Aalsmeer,
Aalsmeerderdijk 460,
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Tel.: 0297-321408,
b.g.g.: 0297-530667.
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webmaster: Rick Franke
Contrails online redactie:
Samenstelling:
Rick Franke,
Hoofdredacteur:
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Door: Rick Franke

U leest de derde editie van de Contrails Online.
In deze editie treft u artikelen die eerder in de Contrails zijn
verschenen en zo nu en dan een nieuw artikel. Het eerste
artikel is het tweede deel van 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
lotgevallen van vlieger Johannes Blok in ‘Het Vergeten Graf.
Het derde artikel verhaalt over Bletchley Park, de plek waar
de boodschappen van de Duitsers werden ontcijferd.
CRASH wenst u veel leesplezier en graag tot spoedig als wij weer open mogen.
Rick Franke

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder
voorafgaande toestemming. Alle verzoeken moeten aan de uitgever worden gericht.

CRASH INFORMATIE
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 introducee gratis toegang tot ons museum.
Donateur worden? Klik hieronder

Ik word donateur
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In de Contrails Online 02 was het verhaal te lezen van
het ‘Verdwenen Squadron’ (Een ‘wintergeschiedenis’ in
de zomer van 1942). De term ‘verdwenen’ klopt feitelijk
niet, want men wist redelijk snel waar de 6 P-38’s en de
2 B-17’s die op een gletsjer van Groenland een noodlanding maakten, waren gebleven.

Earl Toole
Earl Toole, die deelnam aan de reddingsoperatie in 1942 ging
50 jaar later, in 1992, terug naar Groenland om deel te nemen
aan een bergingspoging. In de jaren zestig waren de vliegtuigen
nog waargenomen op het ijs. Avonturiers Richard Taylor en Pat
Epps uit Atlanta namen in 1981 het initiatief tot berging. Het was
een slecht voorbereid en nogal zinloos avontuur. De squadrons
bleken verdwenen. Het idee van deze mannen was dat er een
beetje sneeuw van de vleugels geveegd zou moeten worden, de
vliegtuigen zouden worden volgetankt en dat ze vervolgens de
motoren konden starten en wegvliegen. Dat was niet zo’n klein
beetje bezijden de waarheid. De vliegtuigen waren inmiddels
door de beweging van de gletsjer anderhalve mijl van de oorspronkelijke crashplaats verwijderd geraakt en begraven onder
75 meter sneeuw en ijs!

In augustus 1942, na de reddingoperatie in juli van alle bemanningsleden, werd een onofficieel bezoek gebracht aan de
vliegtuigen van het ’Verdwenen Squadron’ terwijl ze nog op de
ijskap lagen. Capt. N. D. Vaughan werd naar de crashplaats gebracht door veteraan ontdekker Lt. Demorest, en verwijderde
een ‘tommy-gun’ en andere onderdelen van de achtergelaten
vliegtuigen en bracht ze naar het gletsjer station 40 mijl (ca. 60
km) naar het zuiden. Toen bekend werd dat de sub machine gun
was gebruikt als een persoonlijk cadeau, kwam er een hoos aan
Earl Toole: “Als iemand in 1942 gezegd zou hebben dat ik op
‘onderzoeks’ correspondentie op gang. Die stopte al snel door
een dag terug zou keren naar die plaats, zou ik ernstig aan zijn
de dagelijkse beslommeringen van de Tweede Wereldoorlog, die gezondheid hebben getwijfeld. Echter, ongeveer 50 jaar later, in
nog in volle gang was.
1992, werd ik door de Greenland Expedition Society (GES) uitgenodigd om terug te gaan om het Gouden Jubileum te vieren en
getuige te zijn van de berging van een
van de P-38’s die 25 verdiepingen diep
in de ijskap verborgen was. Ik was uitermate vereerd om die uitnodiging aan te
nemen.”
Tien jaar en vele geldinzamelingsacties
waren nodig om de crashplaats van het
‘Verdwenen Squadron’ te vinden. In de
eerste plaats waren de vliegtuigen in de
gigantische gletsjer verschoven van hun
oorspronkelijke plaats in 1942. Ze lagen
anderhalve mijl dichter bij de zee. In de
tweede plaats zaten ze op een diepte
die als een volslagen verrassing kwam.
Er was deskundigheid van buitenaf nodig om met radiogolven 80 meter diep
te kunnen gaan. Een stoom apparaat
met een slang van 300 voet werd ontwikkeld om het terrein te onderzoeken
tot er contact werd gemaakt met een
vliegtuig. Een ‘mol’ apparaat werd ontwikkeld om mangaten te boren van vier

P– 38 op het ijs n Groenland
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Mangat van 4 voet in doorsnede

voet in doorsnee met een snelheid van ongeveer twee voet
per uur naar het vliegtuig dat 268 voet onder het oppervlak
lag.

Berging van de P-38
In 1992 was er pas echt succes. De Greenland Expedition
Society (GES) ontwikkelde in 1990 een bruikbare methode om
de vliegtuigen te lokaliseren en kwam daarmee bij een van
beide B-17’s op meer dan 200 voet onder het oppervlak van de
ijskap. De vreugde was groot maar van korte duur. De B-17 die
gevonden werd, bleek niet te redden. Alleen de rug koepel
met de wapens was nog intact. De rest van de kist was door
het gewicht van het ijs volledig in elkaar gedrukt en niet te
redden. Een stuk beplating met de naam van het toestel kon
worden geborgen en later worden overhandigd aan de weduwe van de piloot. De kosten van deze operaties betekende

De gerestaureerde “Glacier Girl”

tevens het bankroet van de GES, maar de vliegtuigen bleven de
gemoederen bezig houden. De hoop was dat de compactere P38’s in betere conditie zouden zijn.
De oplossing voor de met name financiële problemen van
GES bleek in 1992 de gepensioneerde legerofficier, rijk industrieel en succesvol ondernemer J. Roy Shoffner te zijn. Ook werden de behoorlijk ervaren en getalenteerde, maar nogal recalcitrante individuen, die Epps en Taylor in de loop der jaren om
zich heen hadden verzameld binnen de GES, ingezet. Roy nam
de leiding, samen met Bob Cardin, een andere gepensioneerde
militair en geboren leider als zijn sterke rechterhand. Het was
een voortdurende strijd tegen het ijs en smeltwater, maar

De gerestaureerde “Glacier Girl”
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vooral van botsende karakters. Shoffner, Cardin en de rest van
het gezelschap presteerden uiteindelijk het onmogelijke en
brachten de moeilijk te manoeuvreren midden sectie van de P28 jager naar boven. Epps en Taylor waren er gek genoeg niet
bij op dat historische moment, die hadden het druk met PR
activiteiten.
Restauratie van de P-38
Nadat ook de rest van de onderdelen was geborgen, kon de
gigantische klus van het restaureren beginnen. De druk van de
zware sneeuw, smeltwater in de zomer en uiteindelijk insluiting in het ijs hadden hun tol geëist. Veel onderdelen moesten
rechtgemaakt worden, herbouwd of vervangen om het vliegtuig weer luchtwaardig te maken.
Inmiddels was het vliegtuig omgedoopt tot ‘Glacier Girl.’
Het plan was om het toestel door het land te laten toeren, deel
te laten nemen aan vliegshows en dergelijke en het toestel
misschien ooit de in 1942 bedoelde route af te laten maken en
te laten vliegen van IJsland naar een vliegveld in Schotland. Het
duurde allemaal veel langer dan gepland, maar uiteindelijk is
het gelukt. Het toestel is nu eigendom van de rijke olieboer
Lewis en staat in een hangar van de Internationale Luchthaven
van San Antonio in Texas. De P-38 is daar niet toegankelijk voor
het publiek maar er wordt mee gevlogen tijdens luchtvaartshows en andere evenementen en het is uiteindelijk ook in
Engeland aangekomen.

genaamd de golfstroom die langs de zuidoost kustlijn van
Groenland loopt en die grote sneeuwval veroorzaakt en wolkvorming waardoor er weinig zonlicht is en de sneeuw weinig
smelt.
Over het Verdwenen Squadron is een boek geschreven
door David Haye. Zijn boek werd uitgegeven door Hyperion /
Madison Press Books of Toronto, Canada. Er is ook een Nederlandse vertaling van. Enkele jaren geleden werd dit boek aan
CRASH geschonken en ik raakte gefascineerd door het verhaal.
Dankzij internet ben ik ook te weten gekomen hoe het verder
ging. Op internet (You Tube) is een fascinerende documentaire
te vinden in 4 delen met het hele verhaal vanaf het begin tot
het moment dat de Glacier Girl het luchtruim weer kiest.
https://www.youtube.com/watch?v=wczZSh1vAVM
Het verhaal van de mislukkingen, de controverses, de ruzies, al
leken die allemaal voor heel even vergeten toen de wielen van
de Glacier Girl loskwamen van de grond.

Je zou je de vraag kunnen stellen, aldus Toole, hoe vliegtuigen zo diep kunnen liggen in een tijd dat de ijskappen door
opwarming van de aarde juist smelten. Kennelijk is de hoeveelheid gevallen sneeuw jaarlijks groter dan de afname van de
ijskap. Het antwoord is volgens Toole een natuurlijk fenomeen

De avonturiers voor de gerestaureerde “Glacier Girl”
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Het Onbekende Graf
Door: G. Boogmans Foto’s: CRASH Archief

Op De Nieuwe Ooster Begraafplaats in Amsterdam bevindt zich een graf dat voor velen van ons onbekend is.
Het graf ligt in vak 42 en heeft grafnummer 57. Toch ligt
daar een Nederlander die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor onze vrijheid gesneuveld is. Dat gebeurde niet
tijdens een gevaarlijke missie, maar door een noodlottig
ongeval hoog in de lucht.
Op De Nieuwe Ooster Begraafplaats te Amsterdam bevindt
zich een graf dat voor velen van ons onbekend is. Het graf ligt in
vak 42 en heeft grafnummer 57. Toch ligt daar een Nederlander
die tijdens de Tweede Wereldoorlog gesneuveld is voor onze
vrijheid. Niet tijdens een gevaarlijke missie, maar door een
noodlottig ongeval hoog in de lucht.
Wie was deze Nederlander?
Zijn naam is Johannes (Johan) Blok. Dienstnummer 21099.
Hij werd geboren op 14 september 1919 te Batavia (Nederlands
Indië) en in 1937 werd hij als leerling geplaatst op de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Na zijn studie werd hij
navigator op de handelsvaart. Zijn vader had hem dit geadviseerd omdat het een goede baan was. Maar toen de oorlog
uitbrak in 1940 volgde Johan zijn eigen wens en meldde zich
aan als piloot bij de Marine Luchtvaartdienst te Soerabaja in
1941. Hij maakte zijn eerste vlucht op 16 september 1941.
Op 21 november 1941 werd de eerste vliegopleiding afgerond en kon Johan deze afsluiten met 104 uur en 36 minuten
vlieguren in zijn logboek. Drie dagen later werd hij overgeplaatst naar de watervliegopleiding te Morokrembangan, waar
gevlogen werd met vliegtuigen van het type Ryan. Na 6uur en
22 minuten training kon hij al solo vliegen in dit toestel.

Ryan watervliegtuig

Ryan watervliegtuig
Op 10 februari 1942 werd de gehele vliegopleiding geëvacueerd en verplaatst naar Malala in Australië en aansluitend naar
de Verenigde Staten. Johan begon zijn training op 5 juni 1942 bij
de Royal Netherlands Military Flying School te Jackson, Mississippi U.S.A. Hij voltooide daar zijn opleiding en na het behalen
van het groot Militair vliegbrevet op 23 januari 1943, werd hij
overgeplaatst naar Engeland als jachtvlieger bij de Fleet Air
Arm. Per 30 maart 1943 werd hij gestationeerd op RAF basis
Errol waarna hij op 20 april 1943 naar No. 38 Advanced Flying
Unit ging voor een verdere jacht-vliegopleiding die werd afgerond op 15 juli 1943. Hierna ging hij naar het 759e Squadron,
Royal Naval Air Station te Yeovilton.
Op 19 juli 1943 ging hij naar het vliegdekschip de HMS Argus
voor vijf deklandingen en alle landingen slaagden. Hij ontving
aan het eind van de door hem gevolgde No. 39 Fighter Course
Royal Naval Air Station Yeovilton de volgende kwalificatie:
‘Good, average and quite steady. Inclined to land on HMS
Argus a little fast with tail up.’ On completion course to return
to Yeovilton.’ (Goed, gemiddeld en vrij stabiel. Geneigd om iets
te snel en met de staart te hoog te landen. Aan het einde van
de cursus retour naar Yeovilton.)

Johannes (Johan) Blok. Dienstnummer 21099
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In afwachting van een operationele plaatsing werd hij tijdelijk, van 15 juli 1943 tot en met 9 augustus 1943, geplaatst bij
RNAS Angle. Aansluitend van 1 september 1943 tot en met 14
januari 1944 bij RNAS Lee-on-Solent.
CONTRAILS ONLINE 03 maart 2020

Bij Koninklijk Besluit werd hij met ingang van 1 december 1943
bevorderd tot officier-vlieger der 2e Klasse.
De detachering op RNAS Lee-on-Solent werd beëindigd op 1
februari 1944 en zijn definitieve plaatsing volgde bij 1847 Squadron op RNAS Eglinton. Dit Squadron werd toen het eerste Hellcat Squadron en startte met 12 toestellen. Op 27 maart 1944
vloog het Squadron een gezamenlijke trainingsvlucht boven
Tullybrisland, Londonderry in Noord Ierland, op een hoogte van
1000 voet, toen de vluchtleider bevel gaf om de ingenomen
diamond formation (ruitformatie) te wijzigen in echelon starboard (lijnformat-ie aan stuurboord).

Doordat sergeant-vlieger Simon de Ridder, die als achterste
man in de ruitformatie vloog, niet tijdig op dit bevel reageerde
kwam Blok, die rechts van de formatielei-der vloog, bij deze
manoeuvrewijziging met zijn toestel in aanraking met de Hellcat van zijn goede vriend De Ridder. De propeller van de De
Ridder’s Hellcat boorde zich in de staart van Blok ’s vliegtuig.
Beide piloten raakten de controle kwijt en de vliegtuigen
stortten neer in een veld zonder daarbij in brand te vliegen.
Beide piloten waren op slag dood. Het marinepersoneel was
zeer snel ter plaatse maar de piloten waren al overleden.
Beide vliegers werden op 30 maart 1944 begraven op de
begraafplaats van St. Canice Church te Eglington. Ierland

Op 16 april 1946 werd Johannes Blok bijgezet
in het familiegraf op de Nieuwe Ooster

Noot:
Sergeant Simon de Ridder (geboren op 14 maart 1918 te
Amsterdam) rust thans op het Ereveld te Loenen in graf E.1012
en wordt herdacht op een monument bij de Purmerkerk te
Purmerend.

St. Canice Parish Church te Eglington, Ierland
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Aanvallen op de V-2 lanceerplaatsen bij Den Haag
Een verhaal van Squadron Leader Ernest Arthur Roy Esau DFC RAAF, vertaald en bewerkt door Janny Herfst en Raph de Wolf

In het CRASH Luchtoorlog– en Verzetsmuseum ’40-’45
wordt het verhaal verteld van John Carmichael en zijn
Spitfire die februari 1945 bij Abbenes neerstortte.
De opdracht van Carmichael en zijn maat Bill Gadd van
het 453 Squadron Royal Australian Air Force was het
bestoken van V2 lanceerplaatsen bij Den Haag en daarna een soort ‘vrije’ opdracht.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vertelden leden van de
RAF regelmatig anoniem over hun activiteiten voor de BBC radio. Britain at War publiceerde een aantal van deze verhalen in
een serie. In deze 280 uitzendingen beschreven ze persoonlijke
verhalen achter de officiële communiqués. Op donderdag 16
april 1945 vertelde Ernest Esau van de Royal Australian Air Force (RAAF) over de rol die hij en zijn piloten van het 453 squadron speelden bij het bestoken van V2 stellingen.

Flight Lieutenant Ernest Arthur Roy Esau

RAF Station Matlaske, England. Commanding Officer van 453 (Spitfire)
Squadron RAAF is Squadron Leader Ernest Arthur Roy Esau DFC van Brisbane, Qld, met Flt Lt C. R. Leith DFC van Rose Bay, NSW (li) en Flt Lt R. G.
Clemesha of Sydney, NSW (re )

In juni 1944 werden de eerste V1’s (vliegende bommen), die
waren gericht op het Verenigd Koninkrijk, gelanceerd. Enkele
weken later (8 september – red.) begon de V2 operatie. Squadrons met jachtvliegtuigen werden ingezet om ze te bestrijden.

Spitfire Mark IXs MK379/FU-? (L) NH274/FU-V 453 Squadron
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“Meteen nadat de eerste raketbom in Zuid Engeland was
neergekomen, begon ons werk om ze te bestrijden”, zei Esau.
“U weet nu misschien iets over raketten hoewel er niets over
werd gepubliceerd toen ze in dit land landden. Hij wordt aangedreven door een speciaal soort uiterst ontvlambare brandstof.
Hij gaat sneller dan het geluid dus je hoort hem niet aankomen
en hij vliegt op ongeveer 100 km hoogte, min of meer verticaal
vanuit de lanceerplaats en duikt dan weer naar beneden. Het
was een fantastisch gezicht om zo’n raket omhoog te zien
gaan’, aldus Esau. “Ik heb er verschillende gezien bij het naderen van de Nederlandse kust. Ik zag eerst een spoor op ca.
2.600 meter hoogte, een bijna verticaal spoor. Het ging omhoog tot een geweldige hoogte en werd met een ongelofelijke
snelheid groter en daarna boog het af naar Engeland. Soms zag
ik ook de raket zelf. Het zag er meer uit als een klein zwart
puntje, er was geen vlam te zien, maar als die er wel was, was
die bij daglicht niet zichtbaar. Het was zo’n klein vlekje, maar er
kwam een geweldige breed, wit donzig spoor achteraan, dat
langzamerhand vervloog door de wind en verdween…

Het was nogal duidelijk dat het enige dat de luchtmacht
tegen zo’n wapen kon doen was, voorkomen dat ze opstegen.
De raketbom kon niet zoals de vliegende bom, door gevechtsvliegtuigen, afweergeschut of versperringsballons in de lucht
onderschept worden. Dus Bomber Command viel de plekken
aan waar de raketten en de brandstof werden gemaakt. De
Tactische Luchtmacht (TAF) viel het transport aan om te voorkomen dat ze op de lanceerplaatsen kwamen en op het eind
werkten de squadrons van Fighter Command en de TAF samen,
maar eerst concentreerde Fighter Command zich op de lanceerplaatsen om te voorkomen dat de Duitsers een goedlopende
operatie konden opzetten. De plaatsen waren heel klein en behoorlijk mobiel, dus we bleven voortdurend gedurende daglicht
patrouilleren. Het doel was om zo’n wanorde en paniek te veroorzaken dat er geen permanente lanceerplaats ingericht kon
worden, er geen voorraden aangeleverd konden worden en er
geen georganiseerd lanceerprogramma kon worden ingevoerd.
Maar het was geen kwestie van een bepaald aantal plekken
uitschakelen en dan ‘klaar is kees’. Ze waren zo mobiel dat ze
overal razendsnel als paddenstoelen uit de grond kwamen. De

lanceerplaatsen waren samengebracht rond Den Haag. Rondom deze stad zijn grote bossen die een uitstekende dekmantel
vormden en de Duitsers maken daar gebruik van om hun activiteiten te camoufleren. Iedere plek was gecamoufleerd. Niemand van ons zag ooit zo’n plek, maar we waren zo nauwkeurig gebriefd dat we het doel makkelijk konden vaststellen op
basis van fotoverkenningen en andere informatie.
Iedere aanval die we uitvoerden was uiteraard anders.
Maar de algemene procedure was steeds dezelfde. Voor we de
basis verlieten werden we uitgebreid gebriefd voor een bepaald
doel en als we onze algemene verkenning van het gebied hadden controleerden we de informatie over het doel.
Dan begon de leider met de voorbereiding van zijn ‘bomb
run’ en gaf door op welk moment hij zou dalen en telde af naar
een 30 seconden waarschuwing en het laatste bevel was: ‘Nu
dalen’. Dan vloog iedereen achter hem aan in een scherpe duikvlucht van 3.000 meter tot 1000 meter hoogte. Tijdens die
duikvlucht kregen we goed zicht op het doel en konden we onze
bommen richten.
Iedereen ging achter de leider aan en viel snel één voor één
achter elkaar het doel aan. En dan maakten we gebruik van de
geweldige snelheid die we in de duikvlucht hadden opgebouwd
om weer te klimmen en hoogte te winnen. Die manoeuvre resulteerde meestal in een black-out die tien tot vijftien seconden
duurde en gedurende die tijd vloog het vliegtuig zelf. Maar ik
voelde me altijd normaal als ik weer bijkwam en ik heb nooit
iemand horen klagen.
Voordat we geïnteresseerd raakten in wat de Duitsers aan
het doen waren met die raketten, schoten ze niet veel met afweergeschut als we over het gebied rond Den Haag vlogen.
Maar toen we begonnen met verkenningen en hun lastig gingen vallen, schoten ze op ons met alles wat ze hadden zodra
we in zicht kwamen. Afweergeschut is er op gericht om je van
je doel af te brengen maar ook om je neer te schieten maar ik
moet zeggen dat alle mannen van onze ‘wing’ onverstoorbaar
doorgingen en ondanks het moordende afweervuur, waren er
Informeel portret van RAAF pilots van
No. 453 Squadron.
V.l.n.r.:
FO Frederick Thomas Thornley (killed on
flying operation over the Netherlands on
15 August 1943);
Dick Darcy (in front and who is possibly
Francis Joseph D'arcy );
Sqn Ldr Ernest Arthur Roy Esau of Brisbane, Queensland (at rear);
PO Robert Ernest Yarra (killed on flying
operation over France on 14 April 1944);
Flt Sgt Gordon Henry (Catch)
(Intelligence Officer);
FO Matthew Henry Ivor de Cosier of
(killed on flying operations over the
Netherlands on 10 December 1942).

Bron van de foto’s:
Australian War Memorial
https://www.awm.gov.au/
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maar weinig verliezen in mijn squadron.
De Spitfire is een eenpersoons jachtvliegtuig maar we hielden met de radio goed contact met elkaar. We moesten dit
contact tot een absoluut minimum beperken maar tijdens de
meest heftige momenten van een aanval zeiden we soms stomme dingen tegen elkaar en dat hielp ons. ‘Er komt een geweldige hoeveelheid flak op ons af, Leader,’ zei een piloot bijvoorbeeld en dan antwoordde ik: ‘Ja, dat zie ik.’ Of; ‘Kijk uit baas, ze
komen achter ons aan.’ Dat wist ik uiteraard ook wel maar het
hielp ons beiden als ik antwoordde. ‘Ja, maar maak je maar
geen zorgen.’
Het hele gebied rond de lanceerplaats was altijd gealarmeerd als we er aan kwamen dus we zagen daar nooit een
levend wezen en dat was deprimerend. Alle straten waren leeg
en het leek alsof er honderden jaren niemand had gewoond.
Heel af en toe zagen we een enkele auto of transportmiddel.
Op andere plaatsen zag je nogal wat verkeer of scheepvaart
maar hier helemaal niets. Ook niets op het water, niet eens een
roeiboot.
Ten noorden van Den Haag was er een groot gebouw met
de gebruikelijke zeer grote cirkel met een rood kruis in het midden, het internationale teken voor een ziekenhuis. De Duitsers
gebruikten het bos er naast als lanceerplaats, dus moesten we
het probleem oplossen van het doel aanvallen zonder het ziekenhuis te raken. We vielen de plek verscheidene keren aan
met goede resultaten: de meeste bommen vielen precies op de
goede plek. En er werden geen schade toegebracht aan het
ziekenhuis.
Een andere plaats waarvandaan ze raketten lanceerden
was een lang bos bijna in het centrum van de stad, waarschijnlijk een openbaar park. Er liep een kanaal doorheen en er liepen
verscheidene wegen doorheen. Het probleem was om het bos
te bombarderen zonder de gebouwen er om heen te beschadigen. Er waren filmstudio’s in Den Haag, heel grote filmstudio’s.
De Duitsers sloegen daarin materiaal op, zoals vloeibare zuur-

stof en vulden daar V2’s. Dus vielen we dit doel aan (22 februari
1945 – red.) met een dozijn vliegtuigen en brandden het af tot
aan de grond. We vielen om 11 uur ’s morgens aan en ’s avonds
om 7 uur brandde het nog.’
In de 5 maanden dat we V2 doelen bestookten vloog het
squadron meer dan 1.000 misses. Maart was een topmaand,
de vliegcondities waren goed en de grondploeg werkte zich een
slag in de rondte.”
Tot zover het verslag van Esau. Bij die laatste zin staat geen
verwijzing in naar het misplaatste bombardement van Bezuidenhout (door Bostons en Mitchells van 2 TAF) in Den Haag.
De aanvallen van de Spitfire's waren ook niet echt succesvol, maar met max 1 x 500 lbs en 2 x 250 lbs brachten ze minder schade aan als het misging.

Een van de squadron commandanten van de the wing, 400486 Squadron
Leader Col W. Robertsonmet zijn vlucht leiders Flight Lieutenant M. A.
Kemp, in the cockpit, gereed om op missie te gaan

Haven, Heaven and Hell
Door: Jan Springintveld Foto’s CRASH archief

Zo werd veelal het verblijf van vliegtuigbemanningen uit
de Tweede Wereldoorlog aangeduid, die door welke
omstandigheid dan ook met hun jager, of bommenwerper, Geallieerd of Duits, uitweken naar Zwitserland.
Sommige crashten en sneuvelden in het neutrale land,
anderen werden geïnterneerd en verbleven daar de rest
van de oorlog. Eens de aanblik over de Alpen van een
veilige haven, dan de hemel op aarde, maar vervolgens
een hel; niet krijgsvangen, maar toch niet het land uit
kunnen om terug te keren naar je eenheid.

‘depot in een kelder’ in Amsterdam, in ons museum terechtgekomen.

Bezoek uit het buitenland is altijd mooi dergelijke belangstelling zien wij graag. Over de landsgrenzen weten ze CRASH
toch mooi te vinden. PR, publicaties, website, internet, radioverbinding overal zijn onze ‘voelsprieten’.
Het is extra leuk als het een verhaal betreft dat zich al zo’n
24 jaar binnen de CRASH museummuren bevindt en momenteel in onze Spitfirehal, een plaats inneemt. De B17 Lonesome
Polecat is in 1952 geborgen uit de Zuger See, een meer in Zwitserland en vervolgens gesloopt in 1972 maar daarna via een
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de Zwitserse historicus Danni Egger (www.warbird.ch)
met zijn vrouw Mirjam
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B-17 ‘Lonesome Polecat’
Het contact is een tijd terug ontstaan toen er via onze website foto’s van ons museum, toen nog in Lisserbroek, met de B17 motoren werden ontdekt. In de weken van april 2015 werd
duidelijk, dat de Zwitserse historicus Danni Egger
(www.warbird.ch) met zijn vrouw Mirjam ons museum kwam
bezoeken en met eigen ogen wilden zien wat CRASH heeft van
deze beroemde bommenwerper.
Danni heeft een lijvig naslagwerk geschreven over ‘Foreign
Planes in Eastern Switzerland’, vliegtuigen die tijdens WO2 in
Zwitserland crashten of een noodlanding maakten. Het boek,
A4 formaat met 245 pagina’s, kregen wij overhandigd voor ons
archief. Dat boek bevat natuurlijk een uitgebreid hoofdstuk
over die B-17. Het boek staat bomvol met foto’s en informatie
over vliegtuigen die crashten in het oostelijk deel van Zwitserland en is in de Duitse en de Engelse taal geschreven met veel
historische achtergrond en informatie.
Zaterdag 9 mei. Danni Egger was er rond 12.00 uur en is
gebleven tot over 16.00 uur en ja, hij had tijd te kort, mede
door de enorme belangstelling die hij en zijn vrouw hadden
voor de vele onderzoeken en verhalen. Zijn vrouw had natuurlijk ook oog voor de verlovingsjurk gemaakt van de parachute
van geheim agente Jos Gemmeke.
Onze tweetalige uitleg was voor hen erg interessant en met
daarbij natuurlijk alle aanvullende verhalen die er te vertellen
zijn. Ze Hebben de ontvangst zeer gewaardeerd leuk en hebben elke minuut van hun verblijf goed benut, zo vertelde ze
later. Met een gids door het museum komen alle verhalen tot
leven was het compliment. Verdere uitwisseling van gegevens
zullen plaats vinden om elkaars archief waar mogelijk aan te
vullen.
Na hun terugkeer in Zwitserland ontving ik nog de volgende
link, van kleurenopnamen van ´onze B-17 ‘ in Zwitserland.
https://www.youtube.com/watch?v=KWzluDSBduQ.
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Bemanningslid van de Lonesome Polecat met zijn parachute
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Bletchley park
Door: Peter de Raaf; Foto’s: Peter de Raaf en internet

was Hut Six verantwoordelijk voor het breken van het berichtenverkeer van de Enigma coderingsmachine. De informatie,
verkregen door het ontcijferen van berichten, kreeg de codenaam Ultra en speelde een zeer belangrijke rol in de verloop
en afloop van de Tweede Wereldoorlog.

In het landhuis werd een radio-ontvangststation gevestigd
dat de naam "Station X" kreeg. De mysterieuze "X" is afkomstig
van het Romeinse cijfer X. Het was namelijk het tiende ontvangststation. De antennes werden enigszins verstopt in een
mammoetboom tegenover het landhuis gehangen, waar de

Na de oorlog
Na de oorlog verhuisde de GC&CS en werden alle documenten en bijna alle machines in opdracht van Winston Churchill vernietigd om te doen geloven dat de hele operatie niet
had bestaan en raakte het landhuis in verval. Zowel de Russen
als de Engelsen hadden Duitse codeerapparatuur buitgemaakt,
en dat was een van de redenen om de mogelijkheid van het

Bletchley Park Foto: Internet

boom nog steeds de sporen van draagt. Onder leiding van kolonel John Tiltman en Dilly Knox slaagden verschillende briljante
wiskundigen en codebrekers zoals Alan Turing, Gordon Welchman, en een bont allegaartje van allerlei academici (o.a. taalwetenschappers) er tijdens de Tweede Wereldoorlog in veel
van het gecodeerde berichtenverkeer van de asmogendheden
(Nazi-Duitsland, Italië en Japan) te ontcijferen.
Op het hoogtepunt van hun oorlogsactiviteiten telde het
park meer dan 7000 personeelsleden. Dit waren zowel codebrekers als militair- en burgerpersoneel dat hielp bij ontcijfering van de immense stroom gecodeerde berichten of dit faciliteerde. In belangrijke mate waren dit vooral jonge vrouwen,
Wrens (Women's Royal Naval Service) genoemd, toevallig ook
het Engels voor musje. In de operationele sfeer hadden de
meesten een beperkte functie in het ontcijferen zodat maar
weinigen beseften waar ze mee bezig waren.
Om al dit personeel te kunnen huisvesten werden vele barakken bijgebouwd in de omgeving van het landgoed. De verschillende afdelingen van GC&CS werden "Hutten" genoemd. Zo
Pagina 12

Colossus in Bletchley Park Deze foto komt uit The National Archives
(United Kingdom), document nummer FO850234.
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Bletchley Park kantoor Foto: Bletchley Park website

afluisteren geheim te houden. Enkele van
de hoofdrolspelers verhuisden mee,
maar het grootste deel van het personeel
werd ontslagen. Jarenlang moesten hun
werk en formidabele prestaties geheim
blijven en konden zij niet genieten van de
verdiende roem en erkenning.

breken van berichten, gecodeerd met de
Lorenz-machine.

Kijk voor meer informatie op:
https://bletchleypark.org.uk/

In de openbaarheid
Pas in de jaren zeventig werden de
oorlogsinspanningen van Bletchley Park
publiek gemaakt en konden de vele trotse medewerkers eindelijk met hun verhaal naar buiten komen. Ook door de geheimhouding is het misverstand ontstaan
dat de Amerikanen de computer in de jaren vijftig hadden uitgevonden, de Engelsen hadden in de oorlog tien Colossussen
draaien. De gebouwen werden na de
oorlog voor allerlei doeleinden gebruikt,
maar in 1991 waren ze bijna alle leeg komen te staan.
Tot behoud van het landgoed werd het
jaar daarop de Bletchley Park Trust opgericht.
Restauratie en openstelling
Het landhuis werd gerestaureerd en
in 1994 opengesteld voor het publiek en
in de loop der jaren werden ook enkele
barakken van de ondergang gered. Er zijn
twee musea gevestigd met zeldzame
stukken zoals verschillende Enigmamachines en een replica van de Colossus, de
eerste programmeerbare elektronische
computer die gebruikt werd voor het
CONTRAILS ONLINE 03 maart 2020

Enigma machine Foto: Internet
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