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U leest de vierde editie van de Contrails Online.  
In deze editie treft u een eerder in de Contrails verschenen 
artikel over een expositie die CRASH heeft georganiseerd 
over Haarlemmermeerse Verzetshelden, maar eerst kunt u 
een introductie van een boek lezen over een B-25 Mitchel 
bommenwerper die in Nieuw Guinea is neergestort en de 
zoektocht daarnaar met foto impressies. Als laatste een eer-
der in Contrails verschenen artikel over de ‘Wireless opera-
tors’, de Radiotelegrafisten in de Britse vliegtuigen, de werk-
wijze en hun apparatuur. 

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

 
Rick Franke 

 
MAART 2020 
(ONLINE 03) 

 
 

 
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 

KAIS, het waargebeurde verhaal van een gewaagde redding  ......................  3 
Bas Kreuger 

Haarlemmermeerse verzetshelden uit de vergetelheid  ..............................  6 
Janny Herfst 

De Wireless Operator  .................................................................................  8 
Trevor Sanderson en Gerard Ravesteijn  

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: 
 
An apple a day kee[s the doctor away, especially if you 
gave a good aim. 
 
Een appel per dag houdt de dokters weg, vooral als je goed 
mikt. 

https://www.crash40-45.nl/hoofdpagina/stichting-crash/ik-ondersteun-het-crash-40-45-museum/donateur/
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Op 27 juli 1944 viel een Amerikaanse 
tweemotorige B-25 bommenwerper een 
Japans bevoorradingsschip aan in de 
Mac Cluer Gulf ten zuiden van de Vogel-
kop in Nederlands Nieuw Guinea. Het 
Japanse luchtafweergeschut raakte de  
B-25 gevlogen door 1e Luitenant Ira M. 
Barnett in de linker motor. Barnett zou 
de thuisbasis niet meer kunnen berei-
ken.  

 
Om de bemanning niet in handen 

van de vijand te laten vallen, moest hij 
het toestel op een veilige plek aan de grond zetten. Wat op het 
eerste gezicht een grasvlakte leek te zijn, bleek een enorm 
moerasgebied, zo groot als de Noordoostpolder.  

Na de geslaagde noodlanding zat de vierkoppige beman-
ning zo’n 350 kilometer achter de vijandelijke linies vast in het 
moeras. Met eindeloze hoeveelheden muskieten en Japanse 
soldaten om zich heen, waarschijnlijk ook krokodillen en mis-
schien wel koppen snellende Papoea’s. 

 
Barnett gaf de leiding over aan zijn boordschutter, stam-

hoofd van de Mohegan Indianen, Harold Tantaquidgeon. Met 
zijn bushcraft (kennis van de bush) was hij goed in staat de 
mannen te helpen overleven.  

Op het eiland Biak, de dichtstbijzijnde geallieerde basis, 
kwam de Amerikaanse 5th Air Force in actie om een reddings-
team samen te stellen. Een Amerikaans, Australisch, Neder-
lands en Indonesisch team werd naar de monding van de KAIS 
rivier gevlogen en trok via die rivier de jungle in om de beman-
ning op te sporen en terug te brengen.  

Het verslag van die redding, onder leiding van de Neder-
landse 2e Luitenant Louis Rapmund, leest als een klassiek avon-
turenboek. Er is alleen geen woord van verzonnen, het heeft 
allemaal zo plaats gevonden. 

 
Bijna drie jaar is Bas Kreuger, luchtvaart historicus en erf-

goedspecialist, bezig geweest met onderzoek naar dit verhaal 
van crash, overleven en redding van de bemanning van de 
bommenwerper van het 418e Squadron. De rapporten, memoi-
res en krantenberichten zijn spannend om te lezen: hinderla-
gen in de jungle, moedeloosheid in het moeras, muskieten, 
Japanse krijgsgevangenen die een Amerikaans vliegtuig probe-
ren te veroveren, het zit er allemaal in. De hoofdpersonen zijn 
kleurrijke figuren: stamhoofd Tantaquidgeon, de kleine Neder-
lands-Indische Luitenant Louis Rapmund, de Australische leger-
kapitein ‘Mac’ Gillespie en zelfs een latere “Held van de Repu-
bliek Indonesië”, Silas Papare. 

 
 

 
In 2019 is de auteur met vier andere 
Nederlanders de jungle ingetrokken, in 
de voetsporen van het reddingsteam, 
om te zien of ze het wrak van de bom-
menwerper terug konden vinden in het 
moeras. Een expeditie met een opmer-
kelijk einde. 
 
Meer informatie over het verhaal is te 
vinden op  
https://www.airwarnewguinea.com/
book/  
waar ook het boek te bestellen is.  
Daarnaast is KAIS te koop via  
https://www.boekengilde.nl/
boekenshop/kais/  
en via  BOL  
https://bit.ly/34oItbK  
 
Bas kreuger 
bas@kreugerinkultuur.nl  

 

Het waargebeurde verhaal van een 
gewaagde redding 
Nieuw Guinea, zomer 1944 

https://www.airwarnewguinea.com/book/
https://www.airwarnewguinea.com/book/
https://www.boekengilde.nl/boekenshop/kais/
https://www.boekengilde.nl/boekenshop/kais/
https://bit.ly/34oItbK
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Om u een beeld te geven hierbij een foto impressie van 
de zoek operatie. In een volgende Contrails online zult u 
een artikel over de operatie die Bas Kreuger heeft uit-

Auteur en Max Ammer in het moeras - foto Fred Warmer 

B-25H zoals in moeras gecrasht - door Zigbiev Kolacha  

Auteur bij Museum Bronbeek - foto Anneloes Bakker 

B-25 crew  - midden bij de palmboom - plus reddingsteam en roeiers - 
Gillespie en Rapmund geheel rechts - Paulus rechtsonder - foto via fami-
lie Rapmund 

Louis Rapmund op Biak najaar 1944 - foto via familie Rapmund 
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Auteur bij de kerk in kampong Baroe - foto Fred Warme 

Ontmoeting met Paulus - foto Fred Warmer 

Rob Hoogendoorn in het ,oeras - foto Fred Warmer 

Night Mitchell 
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Haarlemmermeerse verzetshelden uit de vergetelheid
Door: Janny Herfst 2015 Foto’s CRASH Archief 

 

Het eerste idee was om een tentoonstelling te maken over 
de mensen die zijn vernoemd in de Hoofddorpse Verzetshel-
denbuurt. Juist omdat de expositie in het verlengde lag van de 
naamgeving van het Jaan Dekker pad in deze wijk. Over veel 
van deze verzetsmensen bleek weinig informatie beschikbaar 
en er waren ook nauwelijks foto’s van hen te vinden, laat staan 
een motivatie waarom juist deze mensen werden vernoemd. 
En dat terwijl deze wijk eigenlijk nog relatief  jong is. Een van 
de redenen was, dat zij allen het Verzetsherdenkingskruis heb-
ben ontvangen. Een andere was dat in hen een dwarsdoorsne-
de van het Haarlemmermeerse ‘verzetsleger’ zou worden ge-
ëerd. Het was me al snel duidelijk dat je nooit een volledige 

opsomming zou kunnen geven van alle mensen die zich tijdens 
de Tweede Wereldoorlog op wat voor manier dan ook hebben 
verzet tegen de Duitse bezetting.  

De belangrijkste bron van informatie voor de tentoonstel-
ling was voor mij uiteraard het boek: ‘Wacht binnen de dijken’ 
van Cor van Stam. Hans Dijkkamp maakte me attent op de boe-
ken ‘Het Grote Gebod’ waarin namen van heel veel Nederland-
se verzetsmensen worden vermeld, maar die werken zijn aller-
minst volledig als het gaat om Haarlemmermeer. Dan is er ook 
nog ‘Razzia aan de Ringvaart’ van Hans Smulders dat, als het 
gaat om het vinden van namen, een goede bron bleek. Belang-

rijk voor een tentoonstelling is natuurlijk vooral beeldmateri-
aal. 

Gelukkig hebben we bij CRASH een uitgebreid dossier over 
het verzet waar ik uit kon putten, met name over de mensen 
die onderduikers hebben geholpen. De lijst met namen werd 
steeds langer en we hadden natuurlijk niet veel tijd meer om 
de tentoonstelling te maken. Ik koos voor een bepaalde aan-
pak waardoor vertegenwoordigers van verschillende verzetsor-
ganisaties een gezicht zouden krijgen. Verzet in familieverband 
was daarbij een mooie leidraad: Bogaard, Dekker, Breijer, Van 
Stam en Verkuyl. Andere groepen waren de Binnenlandse 
Strijdkrachten en natuurlijk de Knokploegen. Van die laatste 

Verzetshelden uit de Haarlemmermeer 

Tijdens het overleg van het CRASH Luchtoorlog- en Ver-
zetsmuseum ’40-’45 en het Historisch Museum Haar-
lemmermeer met de gemeente Haarlemmermeer over 
het programma voor 5 mei 2015 inzake de naamgeving 
van het Jaan Dekker pad, ontstond het idee om in het 
verlengde daarvan een tentoonstelling in het Cultuur-
gebouw in Hoofddorp te realiseren over Haarlemmer-
meerse verzetshelden. Dat leidde tot een boeiende en 
indrukwekkende zoektocht in archieven, op internet en 
in boeken.  
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verzetsgroepen werden mannen in de tentoonstelling opgeno-
men die werden gefusilleerd. Dan was er ook nog een verzets-
groep in Zwanenburg. Zo ontstond vanzelf ook een overzicht 
met mensen vanuit de hele polder. Voor iedere groep werd 
een aparte banner gemaakt, al had de uitgebreide familie Bo-
gaard er meer nodig. De tentoonstelling werd aangevuld met 
twee panelen; 1 met een fotocollage en 1 met algemene infor-
matie over het verzet en verzetsmensen uit de polder. Joost 
Kroon ontwierp de tentoonstelling. Terwijl ik bezig was met de 
samenstelling, ging Elise van Melis van het Historisch Museum 
Haarlemmermeer aan de slag met de productie en ze overleg-
de met het Cultuurgebouw over de techniek van de presenta-
tie. De gemeente Haarlemmermeer subsidieerde dit unieke 
project.  

Vlak voor de opening op 5 mei vertelde ik aan burgemees-
ter Weterings dat je het gevoel krijgt tekort te schieten, dat 
mensen niet vermeld worden die er wel bij hadden moeten 
staan. Dat bleek maar al te waar. Bij het Haarlems Dagblad 
meldde zich de familie van verzetsstrijder Bas Dol die inder-
daad niet met name werd genoemd. Een soort ‘disclaimer’ dat 
je nooit volledig kunt zijn en met de tentoonstelling feitelijk 
alle verzetsmensen eert, lijkt voor jezelf gevoelsmatig ook niet 
afdoende. Ook worden vrouwen nog wel eens vergeten die 
een minstens zo belangrijke rol hebben gespeeld als hun echt-
genoot, bijvoorbeeld bij de opvang van onderduikers. De bur-
gemeester pakte onmiddellijk mijn opmerking op in zijn speech 
en vroeg mensen om zich te melden bij de gemeente als zij van 
mening zijn dat hun familielid ook opgenomen zou moeten 
worden op de lijst van Haarlemmermeerse verzetsmensen.  

Het mooie was dat bij de opening veel leden van de familie 
Bogaard en van de familie Dekker aanwezig waren die poseer-
den bij de foto’s van hun dappere familie. Nog mooier zou het 
zijn geweest als de mogelijkheid had bestaan nog veel meer 
nabestaanden te informeren en uit te nodigen. Inmiddels is 
men bij de gemeente begonnen met het maken van een inven-
tarisatie met als doel eventuele aanvragen voor straatnamen in 
de toekomst op een juiste wijze te kunnen beoordelen.  
Een vertegenwoordiger van de bewonerscommissie van de 
Verzetsheldenbuurt meldde zich met een vraag naar meer in-
formatie omdat hij op de site van deze wijk achtergrond infor-
matie wilde geven over de vernoemde personen. 

Daarom was er bij al die aarzeling over onvolledigheid, ook 
tevredenheid. We hadden ook niets kunnen doen juist vanuit 
de overweging dat we toch niet volledig zouden kunnen zijn. 
Nu zijn Haarlemmermeerse Verzetshelden teruggehaald uit de 
vergetelheid, zoals regionale kranten die er ruim aandacht aan 
besteedden, schreven.  
De tentoonstelling was drie weken te zien in het Cultuurge-
bouw. De opzet was om er een reizende tentoonstelling  van te 
maken zodat de expositie ook op andere plekken in de ge-
meente te zien zou kunnen zijn. Twee grote panelen en tien 
banners verhuisden in juni dan ook naar het CRASH Museum, 
omdat daar plaats was in de ruimte van onze tijdelijke tentoon-
stelling die, na overleg met de gemeente, mocht blijven tot 28 
november.  

 
Wat dit project ook uniek maakte was de samenwerking 

tussen het CRASH Museum en het Historisch Museum.  

Verzetshelden 



Pagina 8  CONTRAILS ONLINE 04 april 2020 

 

De Wireless Operator  
Door: Trevor Sanderson en Gerard Ravensteijn) Foto’s: zie onderaan dit artikel  

 

De grondorganisatie  
Elke telegrafist maakte deel uit van een bemanning, die 

weer hoorde bij een Squadron. Een Squadron was thuis op een 
vliegveld, in die tijd Station genoemd. Een aantal Stations 
vormden een Base. Iedere Base hoorde weer bij een Group. 
Een Group maakte deel uit van een Command, waarvan er een 
aantal waren in de RAF. Eén van die Commands was Bomber 
Command. 

 
Zender en ontvanger van Group Headquarters  

De Group Headquarters (HQ) in Bomber Command hadden 
een eigen operations room, een eigen krachtige kortegolfzen-
der en een ontvangststation, die gebruikt werden voor het 
aansturen van een missie. Het zendstation bevond zich op eni-
ge afstand van het HQ, en was bijvoorbeeld uitgerust met één 
of meer Marconi SWB 8 zenders, met een zendvermogen van 
twee tot drie kW. Mede door de grote zendantenne was het 
station hoorbaar tot ver in Europa. De zenders werden op af-
stand bediend vanuit het HQ. De ontvangers daarentegen wa-
ren opgesteld in het HQ. De apparatuur werkte op de midden-
golf (MF) en korte golf (HF). Bomber Command gebruikte MF 
frequenties van 200 kHz tot 500 kHz en HF frequenties boven 
3 MHz. In principe werd MF gebruikt boven of in de buurt van 
het Verenigd Koninkrijk, de korte golf boven Europa. Alle uit-
zendingen waren in morse, meestal aangeduid met Wireless 
Telegraphy W/T, hetzij in telegrafie (CW) of toontelegrafie 
(MCW).  

De telegrafist wist meestal niet precies waar de radiostati-
ons zich bevonden. Hij kende de frequenties en kreeg te horen 
welke roepletters die dag gebruikt werden. Uitzendingen wa-
ren in code, sommige in de meer algemene Q code. In het be-
gin van de oorlog werden Syko machines gebruikt om berich-

ten te coderen en decoderen, later kwam een eenvoudiger 
'Bomber Code' in gebruik, met een codeboek dat dagelijks ver-
vangen werd. No. 4 Group van Bomber Command was gestati-
oneerd in Yorkshire. Het hoofdkwartier was eerst gevestigd in 
Linton-on-Ouse. Foto 2 toont de operations room van No. 4 
Group. Later in de oorlog verhuisde het naar Heslington Hall 
net buiten York. No. 4 Group had een eigen krachtige kortgolf-

zender in de buurt van Nor-ton-le-Clay, dicht bij RAF Dishford, 
die bediend werd vanuit Heslington Hall. De zender was een 
Marconi SWB 8, te zien in foto 3, met een zendvermogen van 
enkele kW, deze kon werken in CW, MCW en AM. Er werd 
waarschijnlijk ge-zonden in MCW, waardoor het signaal ook 
nog hoorbaar was als de ontvanger niet helemaal precies op de 

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was er een 
grote en indrukwekkende hoeveelheid apparatuur en 
grondstations waar een telegrafist bekend mee moest 
zijn en die hij op iedere vlucht nodig had. Hij was uitge-
breid getraind en zodra hij eenmaal ingezet werd op 
operationele vluchten ook erg bedreven in het gebruik 
ervan. Er kwamen steeds nieuwe apparaten en grond-
stations bij, en gedurende zijn diensttijd werd hij voort-
durend bijgeschoold.  

Foto 1 Radiotelegrafist in een Halifax achter de seinsleutel  Foto. 2. RAF Leeming Operations Room  

Foto 3 Marconi grondstation  
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frequentie stond. De ontvangers waren opgesteld vlak bij het 
HQ. Er waren WAAFs (Woman's Auxiliary Air Force) aanwezig 
om te luisteren naar berichten van vliegtuigen, met de afstem-
knop zoekend net rond de frequentie om er zeker van te zijn 
dat zij geen bericht zouden missen. In het begin van de oorlog 
werden hiervoor R1084 ontvangers gebruikt (foto 4), later 
waarschijnlijk AR77 ontvangers. 

 
Zender en ontvanger van een Station  

De Stations in een Group hadden zelf een HF W/T zender 
om met de eigen vliegtuigen te communiceren, maar die was 
niet zo sterk als die van Group. Het was waarschijnlijk een 

T1087 zender (foto 5), met een zendvermogen van een paar 
honderd Watt. De zender stond op het vliegveld op enige af-
stand van de startbanen zodat de antennes geen obstakel 
vormden, en had een bereik van ongeveer honderd mijl. Het 
ontvangststation stond dichterbij en had ook een peilinrichting 
(HF D/F). Figuur 6 toont de standaard lay-out van een vlieg-
veld.  
Station R/T zendontvanger  

Op het veld was ook een zendontvanger voor R/T (Radio 
Telefonie ), in de eerste jaren een TR9 (Foto 7), later een 
TR1196. Dit was voor korte afstanden, tot 10 mijl, om te praten 
met de vliegers van landende vliegtuigen. Hij werd niet ge-
bruikt voor startend verkeer, er werd radiostilte aangehouden 
om de aanval niet meteen bekend te maken bij de vijand. De 
R/T zendontvanger was afgestemd op de "Station" R/T fre-

quentie. De 4-kanaals TR1196 transceiver hadden kristalsturing 
voor de juiste frequentie en een afstandsbediening met druk-
knoppen. Op het veld was nog zo'n zendontvanger, afgestemd 
op de "Darky" frequentie van 6440 kHz. Deze werd continu 
bemand en kon aangeroepen worden door vliegtuigen in nood 
om de positie te bepalen. Door de beperkte reikwijdte van 
deze sets kreeg een vlieger alleen antwoord van nabij gelegen 
stations die hem verder konden helpen.  

 

MF D/F peilstations  
Verspreid over Engeland was een netwerk van MF D/F peil-

stations (Medium Frequency Direction Finding). Veel ervan 
bestonden al voor de oorlog en werden toen gebruikt door de 
burgerluchtvaart.  Foto 5 T1087 zender en remote control unit  

Foto 4 WAAF ontvangt berichten met een R1084  Fig. 6 Lay-out van een Bomber Command vliegveld  

Foto 7 Een WAAF en een officier bedienen de TR9 R -T zendontvangers  
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Zij waren georganiseerd in groepen van drie, een ervan 
fungeerde als control station. De groepen werden aangeduid 
met Section A, B, C etc.. Section "G" bijvoorbeeld was toege-
kend aan de vliegtuigen van 4 Group.  

Dezelfde frequentie werd gebruikt voor de peilontvangers 
en het terug melden van de positie. De drie peilstations in een 
Section bevonden zich op enige afstand van elkaar en hielden 
onderling contact per telefoon. De drie peilingen kwamen sa-
men in het control station waar ze op een kaart uitgezet wer-
den om zo de positie (fix) te bepalen. 

 
Apparatuur aan boord  

De apparatuur aan boord bestond een W/T zender en ont-
vanger voor de telegrafist, een R/T zendontvanger voor de 
piloot en een intercom voor de hele bemanning. Soms was er 
een extra ontvanger voor de navigator. De W/T zender en ont-
vanger waren bedoeld voor telegrafie, maar konden in geval 
van nood ook gebruikt worden voor R/T, al kwam dit weinig 
voor. Het frequentiebereik liep van middengolf tot en met de 
korte golf en het vermogen was ruim genoeg om verbinding te 
maken over grotere afstanden, met name op de korte golf, 
bijvoorbeeld vanuit het hart van Europa naar huis.  

 
Zender en ontvanger van de telegrafist  

Vroeg in de oorlog waren dit een R1082 ontvanger en een 
T1083 zender. Later werden dit de T1154 zender en de R1155 
ontvanger, gemaakt door Marconi of Ekco en in de RAF bekend 

als Marconi set. De T1154 zender (figuur 9), kon zenden op een 
MF band en twee of drie HF banden, afhankelijk van het mo-
del. Er kon afgestemd worden op een aantal vooraf ingestelde 
frequenties door middel van "Click Stops" op de afstemknop-
pen. Dit maakte het mogelijk om snel van frequentie te wisse-
len. De R1155 ontvanger in figuur 10, kon op een zender afge-
stemd worden via "back tuning". Deze sets werden enkel door 
de telegrafist gebruikt.  

R/T zendontvanger van de vlieger  
Een tweede installatie was de R/T zendontvanger van de 

piloot. In de eerste jaren van de oorlog werd deze functie ver-
vuld door de TR9 zendontvanger (foto 11 rechts), die gevoed 
werd door een 2 volts accu en een 120 volts anodebatterij. Hij 
was aangesloten op een A1134 intercom (foto 12 rechts), die 
ook gevoed werd door een 2 volts accu en een 120 volts batte-
rij. De 120 volts batterij werd later in de oorlog vervangen door 
een triller omvormer maar de 2 volts accu's bleven de hele 
oorlog in gebruik. De TR9 was ontworpen voor het overbrug-
gen van korte afstanden, tot enkele tientallen mijlen. Hij werd 
gebruikt door de piloot en had een zendvermogen van een half 
watt. Er was een hoofdfrequentie en een nevenfrequentie die 
door Bomber Command gebruikt werd als noodfrequentie. 
Zowel de TR9 als de A1134 hadden een 2 volts accu en een 120 
volts batterij nodig. De 120 volts batterij werd later vervangen 
door een triller omvormer maar de 2 volts accu's bleven de 
hele oorlog in gebruik. Later werd de TR9 vervangen door de 
modernere TR1196 (foto 13 rechts), die gevoed werd uit het 

Fig. 8 Overzicht MF D-F peilstations  

Fig. 9 T1154 vliegtuigzender 

Fig.10 T1155vliegtuigontvanger  
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boordnet. Deze had een zendvermogen van een paar watt. Er 
was een afstandsbediening met vier drukknoppen, waarmee 
de piloot een van vier vooraf ingestelde frequenties kon kie-
zen. Een frequentie, onder knop A, was om het vliegveld op te 
roepen voor de landing. De frequentie van knop B werd ge-
bruikt om te communiceren met andere vliegtuigen van de 
Group die in de buurt vlogen. Knop C werd gebruikt door alle 

vliegtuigen in dat betreffende Command, en D werd gebruikt 
door alle RAF vliegtuigen als de Darky noodfrequentie.  

 
Overige vliegtuigapparatuur  

Het vliegtuig was ook uitgerust met apparatuur voor IFF 
(Identification Friend or Foe— Red: Identification Friend or Foe 
betekent Identificatie Vriend of Vijand). Chain Home, de keten 
van radarstations om Engeland, was al aanwezig vóór het uit-
breken van de oorlog. Chain Home keek alleen uit over zee, en 
kon naderen-de vliegtuigen waarnemen op een afstand van 
enkele honderden mijlen. Het kon echter niet zien of het een 
eigen vliegtuig was of niet, het werd daarom al vroeg duidelijk 
dat een vorm van radar identificatie nodig was. In het begin 
van de oorlog werd IFF Mk 1 geïntroduceerd. Dit was de al-
lereerste IFF installatie. Zodra een signaal van de radar op de 
grond werd ontvangen, werd het automatisch beantwoord 
door een signaal terug te sturen op de frequentie van de radar 
ontvanger. Op die manier kon het vliegtuig als eigen herkend 
worden. Het was nog niet erg betrouwbaar of succesvol. IFF 
Mk II was vergelijkbaar met Mk 1 (zie foto 14). De snelle toena-
me van het aantal radarsystemen met elk een eigen frequentie 
maakte dat de IFF ontvangers een groot frequentiegebied 
moesten scannen. Pas bij de introductie van IFF Mk III werd het 
systeem betrouwbaar.  

IFF Mk III (Foto 15) was een geheel nieuw concept en werk-
te op een andere manier dan Mk 1 en Mk II. Het grote voordeel 
van Mk III was dat het gebruik maakte van een aparte radar, 
een zogenaamde secundaire radar. Deze had een vaste fre-
quentie voor identificatie doeleinden los van de primaire radar. 
Op de grond waren nu wel een extra radar-zender en ontvan-
ger nodig. Dit principe wordt nog steeds toegepast bij moderne 
vliegtuigen als transponder.  

 
IFF apparatuur was zeer geheim, zo geheim dat er een 

springlading ingebouwd was. Die moest er voor zorgen dat het 
apparaat niet intact in handen van de vijand zou vallen. De 
lading kon af gaan door een traagheidsschakelaar die in wer-
king trad bij het neerstorten van het vliegtuig, of door middel 
van schakelaars in de cockpit en bij de telegrafist. Alle vliegtui-
gen die de kust naderden moesten geïdentificeerd worden. 

Foto 11 TR9 zendontvanger  

Foto 12 A1134 intercom  

Foto 15 IFF Mk III installatie  Foto 13. TR1196 vliegtuig-zendontvanger  
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Werd het vliegtuig niet als eigen herkend dan werd het auto-
matisch als vijandig beschouwd. Het kon dan onderschept en 
neergeschoten worden door Fighter Command, of neergehaald 
door luchtafweer. Er was een identificatieprocedure voor vlieg-
tuigen van Bomber Command die terug kwamen van een mis-
sie. De IFF apparatuur werd boven vijandelijk gebied afgezet 
om te voorkomen dat de vijand de signalen zou gebruiken om 
de vliegtuigen op te sporen. Alle vliegtuigen moesten hun IFF 
weer inschakelen zodra ze terug kwamen bij de Britse kust. Als 
de IFF werkte zou dat voorkomen dat ze als vijandig werden 
beschouwd. De afstandsbediening zat bij de telegrafist en het 
was zijn taak om het systeem te bedienen. Een andere manier 
van identificeren was via een van de MF peilstations. Zo kon 
ook meteen de positie bepaald worden.  

 
Fishpond  

Een ander apparaat dat later in de oorlog werd toegevoegd 
was de H2S radar. Dit was de eerste radar die een kaart van 
het terrein onder het vliegtuig kon maken. Aan deze radar 
werd de Fishpond indicator toegevoegd, die doelen rond het 
vliegtuig aangaf, tot een afstand die gelijk was aan de hoogte 
van het vliegtuig boven de grond. De indicator werd opgesteld 
naast de radio-installatie in de ruimte van de telegrafist, en het 
was zijn taak om hem in de gaten te houden. 

 
Taken van de telegrafist  

Hoe de bovenstaande apparatuur gebruikt werd kan wel-
licht het best besterven worden aan de hand van een operatio-
nele vlucht. Overdag, voorafgaand aan een missie, werd een 
Night Flying Test (NFT) uitgevoerd. Bijna alle missies werden 's 
avonds en 's nachts gevlogen. Tijdens de testvlucht controleer-
de de telegrafist al zijn apparatuur om er zeker van te zijn dat 
alles naar wens functioneerde. Hij zorgde dat er goed geladen 
2 volts accu's aan boord kwamen voor onder andere de inter-
com. Het was van cruciaal belang voor het slagen van de missie 
dat de bemanningsleden met elkaar konden communiceren. In 
foto 16 is de telegrafist bezig met het testen van de intercom. 
De W/T zender maakte meestal gebruik van dezelfde Click Stop 
frequenties als bij voorgaande missies en hoefde niet steeds 
opnieuw ingesteld te worden. Het afstemmen van de zenders 
was tijdens de oorlog een punt van discussie, men was van 
mening dat het ook door de vijand gehoord kon worden en dat 

dit een voorgenomen missie zou verraden . De R/T set van de 
piloot was kristal gestuurd en had meestal geen verdere af-
stemming nodig. Foto 17 laat zien hoe de frequenties werden 

ingesteld. De ingestelde frequenties werden vermeld op een 
plastic label op de zender. In de tabel van foto 18 zien we de 
Group HF frequentie, de Station HF D/F frequentie en de Secti-
on MF D/F frequenties. Verder de R/T frequenties als back-up 
voor de R/T set. Voor de vlucht verzamelde de telegrafist alle 
benodigdheden en werd hij gebriefd door de Station Signals 
Officer. Die gaf hem de nodige frequenties en roepletters, vaak 
op stukjes rijstpapier, de Flimsies. Deze konden opgegeten 
worden in geval van een landing in vijandelijk gebied. Ook 
kreeg hij het boek mee met de Bomber Code, hierin stonden 
uitgebreide lijsten met codewoorden voor allerlei voorkomen-
de begrippen. Deze lijsten werden elke dag veranderd. Een 
ander document was het Diversion Schedule met een lijst van 
vliegvelden, de bijbehorende frequenties en code letters. Dit 
kwam van pas als men op de terugweg moest uitwijken. Ver-
der had de telegrafist een logboek bij zich waarin alle berichten 
genoteerd werden, alsmede andere relevante informatie over 
de missie. Daarnaast nog potloden, gum, een slijper en niet te 
vergeten een thermosfles en sandwiches. Vervolgens werd de 
hele bemanning gebriefd over de missie, en werden de vlieg-
overalls en andere uitrusting opgehaald zoals parachutes, caps 
en zuurstofmaskers. Persoonlijke bezittingen werden in bewa-
ring gegeven.  De bemanning werd per auto naar het vliegtuig 
gereden, dat al door de grond-ploeg in gereedheid was ge-
bracht. Eenmaal aan boord werden de documenten van de 
telegrafist opgeborgen in een vak met klep onder zijn tafel. Het 

Foto 16 Het testen van de intercom  

Foto 17. Het instellen van de Click Stop frequenties in een Halifax  

Fig. 18. Frequentietabel op een T1154 zender  
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logboek lag op tafel (foto 19 rechts). 
Een karretje met accu's, de trolley accumulator, was aange-

sloten op het vliegtuig om de boordaccu's te sparen. Een van 
de eerste dingen die gecontroleerd werden was de intercom, 
om er zeker van te zijn dat de microfoon en telefoon in de cap 
van ieder bemanningslid goed functioneerde. In die tijd moest 
de microfoon elke keer dat er gesproken werd met de hand 
ingeschakeld worden. Na het doorgeven van het bericht werd 
het woord "out" gebruikt en de microfoon weer uitgeschakeld. 
Na het inschakelen van de apparatuur kon de set al dan niet 
getest worden, afhankelijk van een eventuele radiostilte. Alle 
checks werden genoteerd op het Wireless Operators (Air) Log 

(foto 20).  
Preflight procedures van het vliegtuig en het starten van de 
motoren werden uitgevoerd met behulp van de intercom. Bij 
het taxiën en de start werd de radio niet gebruikt. De toestem-
ming voor de start werd niet gegeven via de radio van de pi-
loot. In plaats daarvan gaf men een groen lichtsignaal uit de 
toren met een Aldis lamp (foto 21).  

 
Tijdens de vlucht  

Eenmaal in de lucht luisterde de telegrafist met de R1155 
naar de frequentie van de Group, die elk half uur op de korte 
golf een code bericht in morse uitzond. Waarschijnlijk in MCW, 
wat makkelijker te ontvangen was dan CW, mogelijk moest de 
ontvanger iets bij geregeld worden om weer precies op de fre-
quentie te komen. Het bericht met code nummer werd geno-
teerd in het logboek en niet bevestigd in verband met de radio-

stilte. 
Bomber Code  

Het bericht in morse begon met de roepletters van het 
Group Station, gevold door de letter V, daarna een code cijfer 
tussen 1 en 9 en tenslotte de letters AR voor het einde van het 
bericht. Het cijfer werd ieder half uur verwisseld. Het bericht 
werd enkele malen herhaald. Er konden ook andere berichten 
doorkomen, zoals de "Recall" als de missie onverhoopt ge-
staakt werd of een "Diversion Message" als men op de terug-
weg moest uitwijken naar een ander vliegveld b.v. door weers-
omstandigheden. De Bomber Code was maar een dag geldig, 
gebruikte code boeken gingen terug naar Bomber Command 
HQ en verouderde exemplaren konden nog gebruikt worden 
op trainingsvluchten. De berichten werden genoteerd in het 
logboek. Berichten voor de piloot werden op een message slip 

geschreven en zo aan hem doorgegeven (foto 22). 
Gebruikte message slips weren bewaard in het vak onder 

de tafel van de telegrafist, daartoe was een sleuf in het blad 
aanwezig. Er werd niet uitgezonden zonder toestemming van 

Foto. 19 Telegrafist in de Lancaster  

Foto 20. Preflight check van de radioapparatuur  

Foto 21. Toestemming voor de start werd gegeven door een groen licht-
signaal uit de toren  

Foto 22. Bericht wordt doorgegeven via de navigator aan de piloot van 
een Halifax  
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de piloot.  
Logboek  

Het was erg belangrijk dat elk bericht genoteerd werd door 
de telegrafist, vooral de regelmatige berichten van Group HQ. 
Het logboek en de message slips werden na de vlucht gecon-
troleerd door de Signals Officer. Eventuele hiaten moesten 
verklaard worden. Soms wisselden de telegrafisten na een mis-
sie nog snel even de ontbrekende gegevens uit voordat ze ge-
controleerd werden. Er werden geen berichten bevestigd in 
verband met de radiostilte.  

 
Andere taken  

Eenmaal boven vijandelijk gebied waren er nog meer taken 
te vervullen door de telegrafist. Zo kon hij via een goot bundels 
van stripjes aluminiumfolie overboord zetten, die de vijandelij-
ke radar moesten storen. Zij werden aangeduid met 
"Window", en moesten uitgezet worden bij de dreiging van 
detectie door radar. Hij moest echter weer op zijn post zijn 
voor de uitzendingen door Group om het half uur. Een andere 
taak die ook door de telegrafist uitgevoerd moest worden was 
het bekijken van de Fishpond indicator, om te zien of er vijan-
delijke vliegtuigen in de buurt kwamen. De indicator had een 
zes inch beeldbuis die groen kon oplichten. Vliegend op hoogte 
kon Fishpond vliegtuigen waarnemen tot enkele kilometers 
afstand. Zodra er een vliegtuig naderde, werden de piloot en 
de bemanning via de intercom gewaarschuwd. Als het vliegtuig 
tot ongeveer een kilometer genaderd was en schijnbaar de 
aanval inzette, riep de telegrafist via de intercom naar de pi-
loot "Corkscrew". De vlieger zette dan onmiddellijk een spiraal-
vormige duik naar links of naar rechts in om de vijand af te 
schudden. Nog een taak was om de uitzendingen van de vijan-
delijke verkeersleiders te storen. In het begin deed men dat 
door lawaai, dat werd opgepikt door een microfoon in een 
motorgondel, uit te zenden. Later kwam hiervoor een speciale 
zender aan boord met de codenaam Tinsel. Nog later vlogen er 
in sommige vliegtuigen Duitstalige operators mee die verwar-
ring zaaiden in de vijandelijke communicatie met valse op-
drachten.  

 
Boven het doel  

Tijdens de vlucht was de TR1196 zendontvanger van de pi-
loot afgestemd op de Group frequentie, meestal kanaal "B", 
zodat hij indien nodig kon communiceren met andere vliegtui-
gen binnen bereik. Het bereik van de TR1196 was ongeveer 10 
mijl. Zodra de formatie bij het doel kwam selecteerde de piloot 
kanaal "C" op de control box, voor de Master Bomber frequen-
tie, en luisterde hij naar eventuele instructies om het doel te 
raken. De Master Bomber behoorde tot de Pathfinders, zij 
markeerden het doel met gekleurde lichtkogels, die door de 
bommenrichters als richtpunt werden gebruikt.  

Terug naar huis  
Na de aanval op het doel onder leiding van de Master Bom-

ber, keerde het vliegtuig om voor de lange reis naar huis. In het 
begin van de oorlog werd er nog een bericht verstuurd als het 
doel was aangevallen en men op de terugweg was. Later, ook 
met het oog op radiostilte, en met de steeds grotere aantallen 
vliegtuigen werd dit niet meer gedaan. De telegrafist bleef op 
de korte golf uitluisteren naar berichten op de Group frequen-
tie. Er konden instructies doorkomen over mogelijk uitwijken 
als er bijvoorbeeld mist opkwam bij de thuisbasis. In dat geval 
werd er een boodschap in code van twee cijfers uitgezonden 
die op die dag toegekend was aan de uitwijkhaven, er kon dan 
geen verwarring ontstaan met de eencijferige code die routine-

matig uitgezonden werd. Verdere gegevens over de uitwijkha-
ven stonden in het Diversion Schedule. Eenmaal boven de 
Noordzee stemde de telegrafist af op de MF peilfrequentie van 
de Section die bij zijn Group hoorde, om een noodbericht uit te 
kunnen zenden als dit nodig zou zijn. Voor het zenden op de 
MF was een lange sleepantenne nodig. Naast zijn stoel bevond 
zich een haspel met staaldraad, met aan het eind enkele loden 
gewichten. Na gebruik van de sleepantenne was het ook be-
langrijk om hem voor de landing weer op te halen, anders zou 
de kabel met gewichten gebouwen in de aanvliegroute, zoals 
kerktorens, kunnen beschadigen. Eventuele schade werd reke-
ning man…. Om goed te kunnen afstemmen kon eerst geluis-
terd worden naar een uitzending van het betreffende MF Secti-
on Control Station. 

 
Identificatie zone  

Bij het naderen van het VK was het nodig om geïdentifi-
ceerd te worden. Zo niet dan kon men als vijandelijk aange-
merkt worden met het risico om neergeschoten te worden. 
Aan boord bevond zich de IFF transponder, die aanstond boven 
eigen gebied. Boven vijandelijk gebied stond hij uit om te voor-
komen dat vijandelijke nachtjagers de signalen zouden peilen. 
Op een afstand van ongeveer 100 mijl uit werd de IFF weer 
ingeschakeld. Hij kon dan weer aangestraald worden door de 
radarstations van Chain Home langs de Britse kust. Chain Ho-
me kon alleen hoog vliegende toestellen detecteren, geen 
vliegtuigen onder de 2000 voet. Daarvoor was weer een ande-
re radar keten, Chain Home Low. Maar deze keten kon geen 
IFF ondervragen. Vandaar dat vliegtuigen die de kust nader-
den boven de 2000 voet moesten vliegen. In geval van storing 
in de IFF, of bij twijfel aan de positie, kon de telegrafist afstem-
men op de aangewezen MF Section frequentie om zo geïdenti-
ficeerd en gepeild te worden. Het MF Section Station kon een 
koers opgeven naar het peilstation of de positie van het vlieg-
tuig. In het laatste geval werden de peilingen van de drie stati-
ons gebruikt, de andere twee werden per telefoon doorgege-
ven. Samen vormden zij een plot op een kaart waarbij de coör-
dinaten afgelezen werden. Deze werden via morse code door-
gegeven aan het vliegtuig. De telegrafist gaf de coördinaten op 
een message slip (foto 22 en fig. 23) door aan de navigator, en 
hij bepaalde vervolgens de koers die de piloot moest sturen 

om bij het vliegveld te komen.  
Noodsituaties  

Er werd rekening gehouden met verschillende noodsitua-
ties. Als het vliegtuig schade opgelopen had en de thuisbasis 
niet meer kon halen, dan kon de IFF een noodsignaal afgeven. 
Iedere keer als de set ondervraagd werd door de Chain Home 
radar werd een extra lange puls uitgezonden, die op het radar-

Figuur 23. Message slip  
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scherm herkend werd. De verkeersleider bleef het toestel vol-
gen, kon de positie aflezen en zo nodig een reddingsboot stu-
ren om de bemanning uit zee te halen. De telegrafist kon ook 
een noodsignaal sturen naar het MF Section Control Station, 
om zo gepeild te worden en de reddingsdienst te alarmeren. In 
geval van een landing op het water kon de telegrafist de knop 
van de seinsleutel vastzetten zodat de zender continu signaal 
gaf, het vliegtuig kon dan door de peilstations gevolg worden 
tot het beneden was. Zo verkreeg men de laatste positie die 
weer werd doorgegeven aan de reddingsdienst. 

 
Darky  

Een ander probleem ontstond als de navigatiemiddelen 
defect raakten en de positie van het toestel onduidelijk werd. 
In dat geval kon men boven Engeland een beroep doen op het 
Darky systeem. Verspreid over het land waren er Darky stati-
ons. Deze waren uitgerust met TR9 of TR1196 zendontvangers, 
kristal gestuurd op 6440 kHz en met een klein vermogen. Bij de 
TR9 die eerst aan boord gebruikt werd was er een schakelaar in 
de cockpit waarmee de vlieger de speciale frequentie voor 
Darky kon selecteren, bij de TR1196 die later kwam was het 
kanaal "D" op de control box. Op deze frequentie werd een 
laag vermogen gebruikt. De piloot riep dan driemaal "Hello 
Darky" en een station dat binnen bereik was antwoorde met 
"Hello Darky" gevolgd door de plaats van het grondstation. De 
vlieger wist dan dat hij binnen enkele mijlen van dit station 
vloog en kon zijn navigator een nieuwe koers naar huis laten 
bepalen. Als de zendontvanger van de piloot defect was kon-
den de zender en ontvanger van de telegrafist op de Darky 
frequentie afgestemd worden. 

 
De nadering  

Binnen enkele tientallen mijlen van de thuisbasis stemde de 
telegrafist af op de HF DF frequentie van het veld en vroeg om 
een QDM en QTE. Dit zijn Q-codes voor resp. de magnetische 
koers naar het veld en toestemming om te mogen dalen.  

 
Landing  

Als men het veld tot zo'n tien mijl genaderd was, schakelde 
de piloot op zijn zendontvanger kanaal "A" in voor de Station 
frequentie. Hij vroeg om op het na-drugscircuit aan te mogen 
sluiten en wachtte op toestemming om te landen. In geval van 
nood kon de T1154 van de telegrafist ook voor dit doel gebruikt 
worden, de juiste frequenties waren al ingesteld op het Click 

Stop mechanisme. 
 

Debriefing  
Zodra het vliegtuig via de R/T toestemming had gekregen 

om te landen en eenmaal veilig aan de grond weer terug was 
bij de opstelplaats, was de telegrafist verantwoordelijk voor 
het controleren en aftekenen van de radioapparatuur. De vlie-
ger tekende hier ook voor (figuur 24). Eventuele gebreken wer-
den doorgegeven aan het grondpersoneel, die ze weer verhielp 
voor de volgende vlucht.  Meteen hierna was het tijd voor de 
debriefing. Misschien vergeleken de telegrafisten onderling 
nog even de berichten die zij ontvangen hadden moeten heb-
ben om snel hun logboek aan te vullen. Bij de debriefing werd 
alles door de Signals Officer bestudeerd, had alle apparatuur 
goed gewerkt en waren alle berichten ontvangen?  

Dan werd het tijd voor ontbijt en een welverdiende rust, 
misschien een dag verlof en dan zou alles een of twee dagen 
later weer van voor af aan beginnen.  

 
Met dank aan:  

De schrijver bedankt John Brennan, DFC, ex RAF Wireless 
Operator voor de gesprekken over de rol van de telegrafist in 
WO 2, die geleid hebben tot dit artikel (figuur 25).  

John kwam bij de RAF in januari 1940, en vloog eerst als air 
gunner op Wellingtons tijdens Special Duties bij 148 (SD) Squa-
dron in Noord Afrika. Daarna vlooghij als telegrafist bij 78 Squa-
dron op de Halifax in de Heavy Conversion Unit van No. 4 
Group op Riccall in Yorkshire. John heeft mij veel verteld over 
zijn ervaringen als telegrafist wat de basis vormde van dit arti-
kel. John heeft verschillende crashes overleefd tijdens zijn 
loopbaan bij de RAF, waaronder een ditching in de Middelland-
se Zee die hem het lidmaatschap opleverde van de exclusieve 
Goldfish Club.  

Eveneens wordt Gerard Ravensteijn bedankt voor het leve-
ren van informatie over telegrafisten tijdens WO 2 en de verta-
ling van dit artikel, The National Archives voor de toestemming 
om foto's te mogen gebruiken, het Mosquito Museum voor de 
informatie gebruikt in figuur 18 en de Lincolnshire Aircraft Re-
covery Group in het Lincolnshire Aviation Heritage Centre in 
East Kirkby voor de 
informatie in de figu-
ren 20 en 24.  

Fig. 24 After Flight Check  Fig. 25. Flight Lieutenant John Brennan, DFC  


