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U leest de vijfde editie van de Contrails Online.  
In de opmaat naar 4 en 5 mei treft u een verhaal over Opera-
tie Chowhound, de Amerikaanse operatie om pakketten bo-
ven Nederland te droppen. Dat was de tegenhanger van de 
Engelse Operatie Manna. In een van de Contrails edities die 
in 1995 is gepubliceerd verscheen het interview met drie le-
den van het verzet in Haarlemmermeer. In deze Editie kunt u 
het verhaal nog eens nalezen. In een eerdere editie van de 
Contrails online waar de slag om de brug bij Remagen is be-
schreven, heb ik gemeld dat de overkoepelende operatie nog een zou worden be-
schreven. Dat verhaal leest u vanaf pagina 10. indien u zich verveelt en van puzzelen 
houdt  staat er een woordzoeker op pagina 15. Druk hem af en los hem op. 

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

 
Rick Franke 

 
APRIL 2020 
(ONLINE 04) 

 
 

 
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 
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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: 
 
I like pigs, dogs look up to us, cats look down on us, but 
pigs treat us as their equals 
 
Ik hou van varkens. honden kijken naar ons op, katten 
kijken op ons neer, maar varkens beschouwen ons als 
hun gelijken.  

https://www.crash40-45.nl/hoofdpagina/stichting-crash/ik-ondersteun-het-crash-40-45-museum/donateur/
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Distributie 
Na 1 mei 1945 hadden de RAF en de USAAF hun eigen zo-

nes. De zones voor de RAF waren: Vliegveld Valkenburg, ren-
baan Duindigt, Vliegveld Ypenburg, Terbregge, Vliegveld Waal-
haven en Gouda. De USAAF had de volgende zones: Luchtha-
ven Schiphol, Vogelenzang, Vliegveld Bergen, Hilversum 
(Westerheide) en Utrecht (Lage Weide). In deze acht dagen 
werd meer dan 11.000 ton aan goederen afgeworpen boven 
bezet Nederlands gebied. Bomber Command voerde 3100 sor-
ties uit en de USAAF 2200 sorties. Voor de bevolking was daar-
mee het ergste leed geleden, ook al doordat inmiddels veel 
voedsel per schip kon worden aangevoerd, waaronder brood-
meel uit Zweden. 

Met alleen voedseldroppingen was men er niet, want men 
had bijvoorbeeld in de bij Rotterdam gelegen dropzone Ter-
bregge alleen al 4000 man nodig om de voedselpakketten van 
de velden af te halen. Dit kwam doordat er onvoldoende ver-
voermiddelen voorhanden waren. Voor het weghalen van de 
voedselpakketten werden onder andere de leden van de Lucht-
beschermingsdienst ingeschakeld. De inhoud van de voedsel-
pakketten bestond uit: zakken meel, blikken scheepsbeschuit, 

legerrantsoenen, thee, eipoeder, bonen, Spam (nu bekend als 
Smac), sigaretten, chocolade en margarine. 

 
De eerste dag  

De eerste dag was, zoals uit onderstaand ooggetuigenver-
slag blijkt, een spannende dag voor de Amerikaanse bommen-
werper bemanningen.  

Veel was nieuw voor hen, de lage vlieghoogte, de lage snel-
heid en de aard van de vracht. Dat zijn genoeg elementen om 
je de koude rillingen te bezorgen, zelfs als je jezelf als veteraan 
ziet na meer dan 20 missies over vijandelijk gebied te hebben 
gevlogen. Deze punten moeten samen met de spanning over 
het staakt het vuren worden beschouwd.  

 
Max Krell (96th BG) vertelt (een oorgetuigenverslag): 

“In de vroege ochtend van 1 mei lag ik met mijn maten te 
slapen in een Quonset hut op de vliegbasis Snetterton Heath. 
Wij hadden de vorige avond te horen gekregen dat wij vandaag 
op missie zouden gaan, maar daar hadden wij twijfels over. In 
de afgelopen dagen zijn er verschillende oproepen geweest, 
maar na onze laatste missie op Carlsbad, Tsjechoslowakije, zijn 
alle missies afgelast. Wij waren op de hoogte van het lot van de 
Nederlanders en dat wij zouden worden ingezet om voedsel 
voor hen droppen. Het weer heeft de vorige missies danig in de 
weg en opnieuw ziet het er niet goed uit. De ordonnans kwam 
de slaapzaal op met zijn zaklamp en wekte de mannen die op 
de rol stonden voor de missie van die dag. Terwijl ik opstond uit 
mijn brits en mij snel aankleedde vroeg ik mij nog steeds af of 
wij daadwerkelijk een missie zouden gaan vliegen of dat de 
missie weer op het laatste moment zou worden afgezegd. Is 
schoor mij, zoals ik voor iedere missie deed. Dat is nodig om het 
zuurstofmasker comfortabel te laten passen. Die moest ik enige 

Operatie Chowhound, een B-17 dropt pakketten boven Nederland Bron: Wikimedia commons  

Tussen 1 en 8 mei kwam de 8th Air Force van de USAAF 
in actie. Door slecht weer, konden zij pas later dan oor-
spronkelijk gepland aan de operatie meedoen, die zij 
Operatie Chowhound noemden. Op 1 mei 1945 stegen 
meer dan 400 Amerikaanse B-17 bommenwerpers op 
van Engeland naar Nederland. Van nu af aan werkten 
de Amerikanen en Britten samen en daardoor werd het 
aantal voedseldroppingen verdubbeld. Hierdoor werd 
het aantal dropping zones uitgebreid van vijf naar elf. 
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uren achtereen ophouden. Deze keer kregen wij een korte mis-
sie op een geringe vlieghoogte en niet nog een keer naar Tsje-
choslowakije of Berlijn. Toen ik gereed was ben ik naar de mess 
gegaan. Daar ontmoet ik de rest van de bemanning: Walter, 
George en Adrian, the andere officieren van deze crew. Zij wis-
selen hun gedachten uit en speculeren over de voor hen liggen-
de missie tijdens hun ontbijt. Na het ontbijt liepen wij naar de 
“Flight line” voor de briefing. Wij troffen daar Lloyd, de Radio 
man van onze Crew terwijl George naar de briefing van de navi-
gatoren is gegaan. 

Majoor Wilson, de Operations Officier kwam binnen en ie-
dereen deed een Tijd controle, de horloges synchroniseren. Het 
gordijn werd opzij geschoven en wij konden de rode lijn naar 
Nederland zien. Ons werd verteld dat “tien in een” rantsoenen 
op houten vloeren in de bommenwerpers waren gestapeld. Die 
vloeren waren er een paar dagen eerder ingebouwd. Wij had-
den natuurlijk al opgemerkt dat het zwaar bewolkt was. Ma-
joor Wilson verzekerde er ons echter van dat het boven Neder-
land onbewolkt was. Omdat deze missie zoo belangrijk was 
werd besloten om het te laten doorgaan. Alles wat wij te horen 
krijgen over de Nederlanders is dat deel van Nederland waar 
wij de pakketten moesten droppen nog steeds bezet was door 
de Duitsers en dat het voedseltekort dagelijks opliep. Het doel 
van deze dag wat een vliegveld met de naam Ypenburg vlakbij 
Den Haag. 

Majoor Wilson vertelde mij en de andere officieren over de 
wapenstilstand die door de Duitsers was ondertekend. Wat hij 
ons niet vertelde was dat hijzelf er niet van overtuigd was dat 
de Duitsers zich aan de afspraak zouden houden. Om er zeker 
van te zijn dat de wapenstilstand stand hield zou majoor Go-
decke met zijn twee “Wingmen” over de dropzone vliegen voor 
de andere bommenwerpers uit. Als hij niet was beschoten zou 
hij een groen lichtsignaal aan de overige bommenwerpers stu-
ren die op dat tijdstip boven het Kanaal vlogen. 

Na de briefing werden wij naar onze vliegtuigen gebracht. 
Wij troffen daar Timothy, Floyd, Frank, Thomas and Prior aan 

die druk bezig waren hun wapens te installeren. Iedereen was 
het er over eens dat het wijs was om alle schutters mee te ne-
men. Je kon de Duitsers immers niet vertrouwen. Met iedereen 
aan boord wachtten wij op de exacte tijd om de motoren te 
starten. Toen, binnen een paar minuten, startten 164 motoren. 
Eenenveertig bommenwerpers staan te wachten op hun ver-
trekmoment. Het groen licht verschijnt en alle piloten nemen 
hun take-off positie in. Het was regenachtig en bewolkt, maar 
na een paar minutes waren alle bommenwerpers op weg. In 
positie komen op 1500 voet (500 m) blijkt moeilijker dan in for-
matie komen in een heldere lucht boven de wolken op 10.000 
of 12.000 voet (3 à 3,5 km). Deze keer zou de gehele missie op 
deze geringe vlieghoogte worden uitgevoerd. De groep pas-
seerde de Nederlandse kust op 1500 voet en ik herinner mij de 
omhoogkijkende Duitse soldaten bij hun luchtafweergeschut. 
Zij leken dichtbij genoeg om stenen naar te gooien. 
Vliegveld Ypenburg was zonder problemen gevonden. De goe-
deren werden van 400 voet hoogte (120 m) gedropt. De wielen 
en de flaps moesten uit en de snelheid werd ingesteld op 130 
mph (210 km/h). De geïnstalleerde houten vloeren in de bom 
compartimenten hingen aan de uiteinden van die comparti-
menten en steunden binnen op de bom houders midden in het 
bomcompartiment naast de loopplank midden in het comparti-
ment. De houten vloeren kantelen en de rantsoenen zijn boven 
de drop zone afgeworpen. De bemanning moest de houten 
vloeren handmatig weer naar binnen trekken om de bomluiken 
weer te kunnen sluiten.” 

 
Ondertussen kon een aantal andere bemanningsleden de 

hele show volgen.  
 

Max herinnert zich:  
"Zo een blijdschap hadden wij nooit eerder gezien en ook 

daarna nooit meer. De bevolking haastte zich om de pakketten 
weg te halen. Zij zwaaiden naar de vliegtuigen. Overal waren 
vlaggen te zien. Wij twijfelden er niet aan of onze inspanningen 

Voedsel dropping Ypenburg Bron: https://www.warhistoryonline.com/war -articles/  
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waren geapprecieerd. Vanwege de onhandige lading vielen 
sommige pakketten niet. Die moesten door de bemanning naar 
buiten worden geschopt. Ieder pakket leek al vlot een ontvan-
ger te hebben zodra het de grond raakte ongeacht waar het 
neer kwam. Een aantal pakketten werden zelfs uit de sloot ge-
haald. Toen wij veilig terug waren van onze misse na zo’n vier 
uur vliegen hoorden wij een verhaal dat een van de pakketten 
een koe in de wei had geplet.” Tussen 1 en 8 mei kwam de 8th 
Air Force van de USAAF in actie. Door slecht weer, konden zij 
pas later dan oorspronkelijk gepland aan de ope-
ratie meedoen, die zij Operatie Chow-
hound noemden. Op 1 mei 
1945 stegen meer  
 

dan 400 Amerikaanse B-17 bommenwerpers op van Engeland 
naar Nederland. Van nu af aan werkten de Amerikanen en 
Britten samen en daardoor werd het aantal voedseldroppingen 
verdubbeld. Hierdoor werd het aantal dropping zones uitge-
breid van vijf naar elf. ◼ 

Operatie Chowhound, dropping boven het Amsterdamse Bos Bron: CRASH archief  
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Bevrijding van Nederland 
Door: Rick Franke bewerking van diverse bronnen van internet  

 

Ten noorden van de grote rivieren duurde de oorlog voort. 
Vooral in West Nederland leed de Nederlandse bevolking hon-
ger; het was ‘Hongerwinter’. Er was bijna geen eten meer; 
mensen aten bijvoorbeeld tulpenbollen om in leven te blijven. 
Meer dan 20.000 mensen stierven van honger. 

In het voorjaar van 1945 slaagden de geallieerden erin om 
met een nieuw offensief de grote rivieren over te steken en de 
Duitse defensie te breken. Op 5 mei 1945 gaf het Duitse leger 
zich over en was heel Nederland, op enkele Waddeneilanden 
en een aantal gemeenten na, bevrijd. In Veenendaal werd op 7 
mei nog gevochten tussen de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) 
en de SS. Tijdens die gevechten verloren 3 BS'ers hun leven. De 
eerste geallieerde tanks kwamen pas op 9 mei Veenendaal 
binnenrijden en een dag later was Veenendaal in zijn geheel 
bevrijd.  

 
Zuidelijk Nederland 

Nederland, beneden de rivieren, werd bevrijd in de herfst 
van 1944. Op 12 september 1944 trokken de Amerikanen Zuid-
Limburg binnen en werden de eerste Nederlandse gemeenten 
bevrijd: Eijsden, Mesch, Mheer en Noorbeek. Op 13 en 14 sep-
tember 1944 werd Maastricht bevrijd. 

Operatie Market Garden werd vervolgens ingezet: een risi-
covol plan om in een keer de rivieren over te steken en zo 
Duitsland binnen te trekken. Nederland zou hierbij dan ook 
bevrijd worden. De operatie woedde van 17 tot 25 september 
1944 en eindigde in een Duitse overwinning in de slag om Arn-
hem. In de herfst van 1944 werd het resterende deel van Ne-
derland bezuiden de rivieren, met uitzondering van het gebied 
ten oosten van de Maas, bevrijd, voornamelijk om de toegang 
tot de belangrijke havenstad Antwerpen vrij te maken. 

 
De Duitsers verzetten zich heftig; zowel in Zeeland waar de 

Slag om de Schelde werd geleverd met de toegang tot de ha-
ven van Antwerpen als inzet, De geallieerde troepen waaraan 
aan geallieerde zijde ook werd deelgenomen door Noorse 
commando's bij Westkapelle en Domburg, alsook in het oos-
ten. In november 1944 werd Walcheren onder water gezet 
door de dijken stuk te bombarderen. Hierdoor verjoeg men de 
Duitsers uit hun posities. De bevrijding van de linker Maasoe-
ver ging gepaard met de grootste tankslag op Nederlands 
grondgebied (de slag om Overloon), de Duitsers wisten nog 
enig terrein westwaarts te heroveren. Na de slag om Overloon 
werd vanuit Venray en Panheel tussen 14 november en 3 de-
cember de westelijke Maasoever schoongeveegd met de Ope-
ratie Nutcracker. Uiteindelijk was op 3 december Blerick de 
laatste plaats aan de Maas die door het Britse leger werd be-
vrijd. Het front lag nu aan de grote rivieren en voorlopig was 
de geallieerde opmars in Nederland tot stilstand gekomen. In 
januari 1945 werd de Roerdriehoek ten zuiden van Roermond 

De bevrijding van Nederland begon eind 1944 en duur-
de tot ver in het voorjaar van 1945. In het najaar van 
1944 werd het zuiden van Nederland bevrijd door het 
Engelse, Amerikaanse, Canadese en Poolse leger, de 
'geallieerden'. 

Bevrijding van Eindhoven op 20_September_1944_TR2369  http://media.iwm.org.uk/iwm/mediaLib//32/media -32477/large.jpg 



CONTRAILS ONLINE 05 april 2020  Pagina 7 

 

bevrijd met de Operatie Blackcock. Roermond zelf en Venlo 
moesten nog tot 1 maart 1945 wachten op de bevrijding door 
het Amerikaanse leger tijdens de operatie Grenade. 

 
Noord-Nederland 

Het noordelijke deel van Nederland werd in de lente van 
1945 bevrijd. Deze tweede fase in de bevrijding begon buiten 
Nederland met de geallieerde verovering van de Luden-
dorffbrug bij Remagen in Duitsland op 7 maart 1945. De US 9th 
Army en het Brits-Canadese leger staken op 23 maart met ope-
ratie Plunder de Rijn over bij Wezel. De Canadezen bogen af 
naar Oost-Nederland. Dezelfde dag betraden de eerste gealli-
eerde eenheden Oost-Nederland bij Dinxperlo en Elten, waar 
overigens hard werd gevochten. 28 maart werd Megchelen als 
eerste plaats ten noorden van de Rijn bevrijd. Op 30 maart 
werd door Britse mariniers een tweede bruggenhoofd bij Em-
merik veroverd. Vanaf dit moment was er geen sprake meer 
van een geregeld front. De Canadezen pasten een soort esta-
fette tactiek toe waarbij de voorste eenheden werden afgelost 
door achteropkomende eenheden. Men trachtte zover moge-
lijk op te rukken waarbij blokkades en versterkingen werden 
omzeild en succes direct werd uitgebuit. Om flankbeveiliging 
bekommerden de geallieerde eenheden zich niet meer. Dit was 
ook vrijwel niet meer nodig: de verdedigende Duitse troepen 
bestonden grotendeels uit ongemotiveerde oude mannen en 
jonge jongens die bovendien slecht bevoorraad waren.  

De stad Groningen werd daarentegen op 14, 15 en 16 april 
feller verdedigd door enkele duizenden fanatieke Duitse en 

Nederlandse SS'ers. In de daaropvolgende strijd ging de noord-
kant van de Grote Markt in vlammen op. Groningen was niet 
het enige voorbeeld van forse tegenstand: een deel van de 
bezetters en collaborateurs verdedigde zich wel degelijk tot 
het uiterste. 

 
West-Nederland 

De geallieerde troepen maakten geen haast met het bin-
nentrekken van West-Nederland. Het Canadese leger staakte 
op 20 april haar opmars door de Gelderse Vallei net voor de 
Grebbelinie die door de Duitsers vanaf oktober 1944 was her-
steld onder de naam Pantherstellung. Met voedseldroppings 
eind april 1945 (Operatie Manna) probeerde men de ergste 
hongersnood te lenigen. Op 4 mei 1945 gaven de Duitsers in 
Nederland zich onvoorwaardelijk over en konden de geallieer-
den eindelijk West-Nederland binnentrekken. 

Waddeneilanden 
 
Texel 

Op het eiland Texel maakten 800 Georgiërs deel uit van het 
Duitse leger, deels vrijwillig, deels gedwongen. Op 5 april 1945 
kwamen zij tegen de Duitsers in opstand. Deze opstand van de 
Georgiërs werd door het Duitse leger na vijf weken strijd neer-
geslagen. Er kwamen 565 Georgiërs, 120 Texelaars en 800 
Duitsers bij om. De Duitsers waren op Texel aan de macht tot 
20 mei, toen Canadese militairen op het eiland aankwamen. 
De 228 overlevende Georgiërs werden na de oorlog uitgele-
verd aan de Sovjet-Unie. 

 
Schiermonnikoog 

Het eiland Schiermonnikoog was de laatste gemeente in 
Nederland die werd bevrijd. Toen in april 1945 de provincie 
Groningen werd bevrijd door de Canadezen, vluchtte een 
groep van ongeveer 120 SS'ers naar het eiland, waar nog 
steeds een Duits garnizoen aanwezig was. Op 11 juni werden de 
laatste 600 man Duitse troepen op Schiermonnikoog door de 
Canadezen afgevoerd ◼ 

Kaart met een overzicht van de bevrijding van Oost- en Noord-Nederland 

Bioscoopjournaal uit mei 1945. Reportage van de voedselvoorziening 
aan de Amsterdamse burgers kort na de bevrijding  
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 Interview Met Oud Verzetsstrijders Cor Van Stam, Maarten 
Kamper En Rinus Van Kalmthout Haarlemmermeer 
Uit mei 1995 t.g.v. 50 jaar bevrijding  

 

Rinus van Kalmthout stond al heel snel op de barricaden. 
Als snotjongen van 17 meldde hij zich als vrijwilliger toen het 
door het dorp heen ging dat er mensen werden gevraagd om 
de trottoirtegels van de A4 op te breken en de weg te versper-
ren. Het was zaterdag voor Pinksteren, 11 mei 1940. Voor Rinus 
was het pure verontwaardiging: Die Moffen kwamen er niet in, 
je pikte het niet dat ze zomaar je land bezetten. Het werd een 
dramatische actie, want door een bijzonder ongelukkig misver-
stand en een gebrek aan communicatie in die chaotische eer-
ste oorlogsdagen, werden de straatopbrekers door Nederland-
se soldaten beschoten: één van hen overleed.  

Maarten Kamper meldde zich bij de luchtbescherming in 
Zwanenburg. Ook hij vond dat hij iets moest doen. De eerste 
jaren was het toch ook wel 
drang naar avontuur maar 
dan ‘kom je er tot je nek in 
te zitten.’  

 
‘Het was allemaal zo on-

bekend. Nederlanders waren 
een uitverkoren volk. Ze ken-
den geen oorlog’, aldus Cor 
van Stam. ‘Soldaten stonden 
in hun onderbroek bommen-
werpers te beschieten. We 
stonden er gewoon tussen en 
niemand die zei: Ga weg, het 
is veel te gevaarlijk.’  

Cor van Stam vertelt hoe 
aardig die Duitsers zich in het 
begin voordeden. ’We zou-
den het zo goed krijgen bij die ellendelingen. Hier was grote 
werkloosheid. Hitler had beloofd dat er geen werkloosheid 
meer zou zijn. Ze gaven de kinderen koekjes en snoepjes, tac-
tiek om Nederlanders mee te krijgen.’  
Dat lukte bij een deel van de bevolking dat dacht dat het alle-
maal wel meeviel met de bezetting maar Van Stam trapte er 
niet in. Hij was spinnijdig. Die Duitsers hoorden niet in Neder-
land, ze moesten er uit. Het begon voor Van Stam in 1942 toen 
de eerste Joodse onderduiker bij hem en zijn jonge vrouw voor 

de deur stond. ‘Kan ik binnenkomen?” Ja, natuurlijk.’ Al gauw 
kwam er een echtpaar bij.  

Steeds meer Joden ontvluchtten Amsterdam en zochten 
een schuilplaats in Haarlemmermeer, zoals bij de familie Bo-

gaard. Van Stam had door zijn lidmaatschap van de Gerefor-
meerde Jongelingsvereniging veel contacten en die vormden 
het begin van het verzet. Het werd een grote organisatie die, 
na de introductie van de Landelijke Knokploegen in Haarlem-
mermeer, van hulporganisatie uitgroeide tot een felle verzets-
beweging in de tijd dat de strijd zich verhardde.  

Kamper noemt nadrukkelijk de steun en motivatie van de 
mensen op de achtergrond: ouders, vriendin, vrouw. Dat geeft 
de kracht door te gaan. Van Kalmthout vertelt dat er bij hun in 
de keuken een radio stond, terwijl er Duitsers in de garage 
(autobedrijf) kwamen. Als ze boven kwamen, deed zijn moeder 
er gewoon een kleedje overheen. Het is als een symbool van 
de moed van mensen. 

Door de hulp aan onderduikers zijn volgens Van Stam Vicon 
en Argo in Nieuw-Vennep ontstaan. De onderduikers moesten 
niet de hele dag binnen blijven zitten, maar iets doen. Het wa-
ren ingenieurs en timmerlieden die er aan het werk gingen, 
een bedrijf had een accountant in dienst om de boeken te 
doen.  

‘Als je dit interview in 1939 had gedaan en ons had ge-
vraagd: ‘Cor, Rinus, Maarten, wat gaan jullie doen als 
er oorlog komt?’ Gaan jullie bij het verzet?’ Dan hadden 
we ‘nee’ gezegd, we wisten niet eens wat het was. Vol-
gens Maarten Kamper zijn ze er vanzelf ingerold en 
toen ze eraan begonnen waren, konden en wilden ze 
niet meer terug.  

‘We moeten nadenken welke toekomst  
we met elkaar aan het bouwen zijn’ 

Cor en Trijntje van Stam. Foto: archief fam. van Stam  

Uit mei 1995 t.g.v. 50 jaar bevrijding. Interview door Janny Herfst.  
Oorspronkelijk gepubliceerd in een speciale bijlage van de Stichting 
Haarlemmermeers 5 mei comité.  
De drie mannen zijn inmiddels alle overleden, hun verhalen leven voort.  

 Maarten Kamper.  
Foto: Noord- Hollands archief  
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In 1943 heeft de Haarlemmermeerse organisatie die tot dan 
toe alleen werkte, zich aangesloten bij de landelijke organisa-
tie. Er waren 3.600 onderduikers voor wie geld en bonkaarten 
geregeld moesten worden en dat kon de organisatie niet meer 
op eigen kracht. ‘Het was sjouwen, sjouwen, sjouwen,’ aldus 
Van Stam.  

Ondanks de grote afkeer va de Duitse dwingelandij, wist 
men in het begin nog onderscheid te maken. Met de gewone 
militairen was wel te praten, dat was een groot verschil met de 
leden van de SD en de Grüne Polizei.  

Volgens Van Kalmthout kwam daar in de loop van de tijd 
ook verandering in.’ Op het laatst kreeg je aan iedereen de 
pest, je zag door de bomen het bos niet meer.’  

 
Hebben ze ook angst gekend?  

De heer Van Kalmthout: ‘Spanning wel, maar als je aan de 
gang was, vergat je alles.’ 

Kamper en Van Stam zijn dat met hem eens. ’Soms overviel 
het je,’ aldus Van Stam. Toen de dreiging van de Duitsers kwam 
dat mensen die ‘verhinderden dat Joden op hun juiste bestem-
ming kwamen’ hetzelfde behandeld zouden worden als de Jo-
den.  

Bij hem drong toen het besef door dat hij ook wel eens op 
die trein gezet zou kunnen worden. Hij raakte er van overtuigd, 
dat hij de oorlog niet zou overleven, dat dat aardige jongetje 
met die mooie krullen dat in 1943 was geboren, wees zou wor-
den.  

‘Oorlog is zo raar voor je ziel en geest,’ zegt de heer Van 
Stam. Het verhardt je. Als er nu iemand dood gaat, ben je veer-
tien dagen van slag, toen ging je gewoon door.’ 

Op de vraag aan Maarten Kamper welke rol het verzets-
werk nu nog speelt in zijn leven, antwoordt hij; ‘Je komt er niet 
los van, het heeft op mij een stempel gedrukt. We hebben alle 
drie wel eens in de loop van een wapen gekeken en je bent don-
dersblij dat je het er levend vanaf hebt gebracht. Je was natuur-
lijk dolblij dat je was bevrijd en je vond dat je daar iets mee 
moest doen. Ik dacht: op de plaats waar je leeft zijn tal van 
dingen waaraan je je kunt wijden. In het bedrijf, bij landbouw-
organisaties. Ik heb me op het terrein van de kerk en de politiek 
bewogen. Je moet heel zorgvuldig omgaan met je vrijheid. Het 
leven dat je hebt gekregen uit Gods hand, daar moet je op ge-
paste wijze inhoud aan geven.’ 

1945-1995. Vijftig jaar later en het gaat in de wereld slechter 
dan ooit. Weer lijkt er een 
voedingsbodem te zijn waar-
in discriminatie en rassen-
haat wortel schieten. Is het 
allemaal voor niets geweest? 

Cor van Stam is pessimis-
tisch over de toekomst, 
Maarten Kamper ziet het 
minder somber in. Hij vertelt 
over een jongen die een 
scriptie moest schrijven over 
het verzet en die hem vertel-
de dat hij Officier van Justitie 
wilde worden om onrecht te 
bestrijden. Daaruit put hij 
hoop. Maar is het niet zo dat 
juist die jongen bij een nieu-
we wereldbrand er zo een zal 
zijn die in het verzet zou 
gaan, terwijl er een andere 

groep zal zijn die ‘fout’ is en de grootste groep weer zal toekij-
ken? 

 
De heer Kamper: ‘De jeugd moet goed de geschiedenis le-

ren. Er is een gebrek aan kennis over de Tweede Wereldoorlog. 
We moeten waakzaam zijn. Laten we niet vergeten waarom 
het is gebeurd. Het ging om vrijheid, vrijheid in gebondenheid. 
Dat is gerelateerd aan het grote gebod. God dienen. Je moet je 
ogen en oren goed de kosten geven en opletten dat er geen 
toestand ontstaat die neigt naar een ideologie die alles wat 
met respect te maken heeft, loslaat. Bij jongeren is er een grote 
hang naar kennis, die moet je niet met een kluitje in het riet 
sturen, je moet het blijven vertellen.’  

De heer van Stam: ’Nu nog meer dan in het verleden zeg ik; 
we hebben de hele situatie toen onderschat, we hebben onder-
schat hoe erg het was. Nu hebben we beelden vanuit de con-
centratiekampen, die zijn veel harder dan een paar jaar gele-
den. Ook Joden hebben het niet geloofd en tot het laatste ge-
dacht dat ze gewoon gingen douchen.- Hitler is wel slecht maar 
hij gooit toch geen kindertjes in het vuur?- Hitler kon 1 miljoen 
kinderen vermoorden zonder er zelf één aan te raken. Dat is wel 
makkelijk, die Naziknechten knapten het netjes voor hem op Ik 
zeg: Pas op, het is nooit een man alleen.’  

De ellende van de oorlog heeft volgens Van Stam geopen-
baard dat er mensen waren die in hun verzet geweldig groot 
geworden zijn en dat er mensen waren die beestachtig slecht 
waren. Bevrijdingsdag, 5 mei, moet volgens de heer van Stam 
dan ook herdacht blijven worden om er over na te denken wat 
er in die tijd is misgegaan, nadenken over de toekomst die de 
mensen met elkaar aan het bouwen zijn. Dit is een kille en kou-
de maatschappij aan het worden waarin mensen worden uitge-
schakeld door machines. Men moet zeer op zijn hoede zijn als 
er mensen zijn die zeggen dat er grenzen dicht moeten en 
mensen die het volk naar de mond praten.  

De heer Van Kalmthout: ’Mensen die de oorlog niet hebben 
meegemaakt, beseffen niet wat vrijheid is.’  

De heer Kamper benadrukt dat het hem gaat om een le-
venshouding die de basis heeft in religie en de bijbel. Dat dat 
de drijfveer was van mensen om zich te verzetten.   

Het verzet in Haarlemmermeer bestond echter niet alleen 
uit mensen die vanuit hun geloof in opstand kwamen.  

 
De heer Van Kalmthout noemt de communisten die ook 

deelnamen: ‘Een stelletjes 
rouwdouwers. Het was een 
stelletje ongeregeld: gerefor-
meerden katholieken, socia-
listen. Alles werkte mee van-
uit een eigen motief, maar 
het grote gebod was wel erg 
belangrijk, voegt Van Stam 
daaraan toe.   
 
Van Stam heeft het druk. Hij 
vliegt van de ene herdenking, 
opening en presentatie naar 
de volgende. Radio en tv 
programma’s. Het is de laat-
ste keer, denkt hij, dat Bevrij-
dingsdag zo uitgebreid wordt 
herdacht. Maar hij zegt ook: 
‘Blijven herdenken en blijf het 
vertellen’. ◼ 

De drie verzetsstrijders.  
Foto: uit bijlage Haarlemmermeers 5 mei Comité  
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Operatie ‘Lumberjack’ 
Door: Rick Franke bewerking van diverse bronnen van internet  

 

Operatie Lumberjack was een militaire operatie die, tegen 
het einde van de Tweede Wereldoorlog, als doel hat het ver-
overen van de westelijke oever van de Rijn en strategische 
steden in Nazi Duitsland en de Bondgenoten een steunpunt 
langs de Rijn te geven. Het 1ste Leger van de Verenigde Staten 
lanceerde de operatie in Maart van 1945. 

Een onverwacht resultaat was de verovering van de Luden-
dorffbrug, een strategische spoorbrug over de Rijn, tijdens de 
Slag bij Remagen. Ondanks de Duitse pogingen om de brug te 
vernietigen, veroverden geallieerde troepen de brug onbescha-
digd en waren in staat om het tien dagen te gebruiken om een 
bruggenhoofd aan de andere kant te vestigen, voordat het 
uiteindelijk op 17 maart 1945 om 15:00 uur instortte na maan-

den van bombardementen, directe artillerie hits en sloop po-
gingen. 

 
Achtergrond 

De Duitsers hadden herhaaldelijk de geallieerde pogingen 
om de Rijn over te steken gefrustreerd. Met de 21e Leger 
Groep stevig in positie langs de Rijn, bereidde Generaal Omar 
Bradleys 12th Army Group Operatie Lumberjack voor. Bradleys 
plan bestond er uit dat de 1st Army in zuidoostelijke richting in 
de richting van het kruispunt van de Ahr en de Rijn zou aanval-
len en dan zuidwaarts zou trekken naar luitenant-generaal 
George Patton, wiens 3rd Army tegelijkertijd door de Eifel naar 
het noordoosten moest trekken. Als het lukte, zou Lumberjack 
Keulen veroveren inclusief de Koblenz-sector. Zo zou de 12th 
Army Group de Rijn in het hele gebied ten noorden van de 
Moezel bezetten. De 12th Army Group hoopte ook een groot 
aantal Duitsers krijgsgevangen te maken. 

Na Operatie Lumberjack hadden de geallieerden een pauze 
gepland langs de Rijn, terwijl Montgomery 's 21ste Legergroep 
operatie Plunder begon, een grote, zorgvuldig geplande bewe-
ging over de Rijn bij Düsseldorf en de Nederlandse grens. 
Montgomery zou vervolgens het Ruhrgebied veroveren, het 
industriële hart van Duitsland 

 
Geallieerde troepen 

Tijdens de operatie had de 1st Army het IIIrd, Vth, en VIIth 
Corps. Het IIIrd Corps had de 9th Armored Division en de 1st, 9th 
en 78th Infantry Division. V Corps had de 2nd, 28th, 69th en 106th 
Infantry Division, evenals de 7th Armored Division, hoewel de 
7th niet aan de operatie deelnam en op 7 maart was overgedra-
gen aan III Corps. Het VII Corps omvatte de 3rd Armored Divisi-
on en de 8th, 99th en 104th Infantry Divisions. 

Tijdens Operatie Lumberjack werd de 9th Armored Division 
van het Amerikaanse leger belast met het oppakken van ele-
menten van het Duitse leger gevangen op de westelijke oever 
van de Rijn en om een tegenaanval op de flank van het 9th 
Army voorkomen. Zij moesten de regio tussen Moezel en Du-
ren-Keulen bezetten en de weerstand van het Duitse leger in 
dat gebied te vernietigen. De 1st Army moest het volledige ge-
bied ten westen van de Rijn grijpen. Na het veroveren van Keu-
len, moesten ze naar het zuidoosten trekken wiel en met 

Operatie Lumberjack duurde van 7  tot 25 maart 1945. 
Het was een militaire operatie die werd uitgevoerd in 
de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog in 
Europa. De operatie had als doel om strategisch gele-
gen Duitse steden als Keulen in handen te krijgen, en 
ook om de rivier de Rijn over te steken. 

De geallieerde opmars op de linker Rijnoever februari-maart 1945 

Hohenzollernbrug na het bombardement https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/a/a1/Bundesarchiv_B_145_Bild-P008041 
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Pattons Derde Leger samenkomen. Patton moest het Eifelge-
bergte veroveren en vervolgens de Moezelvallei, waarbij de 
rest van het Duitse Zevende Leger in de Eifel werd gevangen. 

 
Duitse strijdkrachten 

Van noord tot zuid stonden de Amerikaanse troepen tegen-
over de LXXXI (9e en 11e Pantserdivisies, en de 476e, 363e, en 
59e Infanterie divisies) en LVIII Panzer Corps (353e en 12e Infan-
terie Divisies, en ook met de 3e Panzergrenadier Division) van 
de Duitse Vijftiende Leger, en de LXXIV (85e en 272e Infanterie 
Divisies, evenals de 3rd Airborne Division), LXVII (89e en 277th 
Infantry Division), en LXVI Corps (5th Airborne Division) van de 
Duitse Vijfde Panzer Armee. Meer dan 75.000 Duitse troepen 
waren op de westelijke oevers van de brug. Hun enige ont-
snappingsroute was over de Ludendorffbrug. 

 
Er was schriftelijke toestemming nodig om de brug te ver-

nietigen, omdat op 14-15 oktober 1944, een Amerikaanse bom 
de Mulheim brug in Keulen had getroffen en springlading trof, 
waarbij de brug voortijdig werd vernietigd. Hitler was boos 
door dit incident en liet de voor de vernietiging van de Brug bij 
Mulheim verantwoordelijken voor de-krijgsraad te brengen.  
Hij beval ook dat explosieven pas op het allerlaatste moment 
mochten worden geplaatst, dus pas toen de geallieerden zich 
op 8 km van de brug bevonden. Dit bevel maakte de voor het 
vernietigen van de bruggen verantwoordelijken nerveus over 
zowel de gevolgen als zij de brug te snel bliezen, als die indien 
zij er in het geheel niet in slaagden om ze op te blazen. 

De Slag 
Bradley lanceerde Lumberjack op 1 maart. In het noorden 

vestigde het Eerste Leger snel bruggenhoofden over de Erft 
rivier. Op 4 maart trokken zij Euskirchen in, Keulen op de vijf-
de. Keulen was onder controle van het 7e Amerikaanse leger. 
Het Eerste Leger trok toen naar het dal van de Rivier Ahr, het 
waarschijnlijke punt van terugtocht voor wat over was van het 
LXVI en het LXVII Korps van het Duitse Leger. 

Het Amerikaanse Derde Leger stuitte op verzet langs de 
Siegfriedlinie en de Prüm en Kyll Rivieren. Op 4 maart door-
sneed de5th Infantry Division de Duitse linies bij Bitburg. Profi-
terend van de doorsnijding, trok de 4th Armored Division in 
minder dan vijf dagen de 72 km naar de Rijn. Terwijl de gealli-
eerden slechts 100 verliezen leden, hadden de Duitsers 5.700 
doden en gewonden. De Vierde Pantser miste ternauwernood 
de kans om een brug bij Urmitz te veroveren. 

Terwijl zij naar de Ahr trokken, had de Amerikaanse 9de 
Pantserafdeling zich snel naar de Rijn bewogen op de rechter 
flank van het Eerste Leger. Hoe dichter de divisie bij de Rijn 
kwam, hoe sneller het ging. De snelheid van de opmars naar de 
Rijn verraste de Duitsers. Ongeveer 20 kilometer stroomop-
waarts van Bonn, vonden zij onverwacht de brug van de Spoor-
weg Ludendorff nog overeind. 

 
Slag bij Remagen 

Tijdens Operatie Lumberjack, op 7 maart 1945, toen troe-
pen van het 9th Armored Division Combat Command B van het 
Amerikaanse leger en het 9th Armored Engineer Battalion de 

De Schwammenaueldam Door Christoph Paulus Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=463350  
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rivier bereikten, waren ze zeer verbaasd om te zien dat de 
spoorbrug nog overeind stond. Het was een van de twee be-
schadigde maar bruikbare bruggen over de Rijn (de andere is 
de Wesel Railway Bridge). De Amerikaanse troepen hebben de 
brug te veroverd. De Rijn was de laatste natuurlijke verdedi-
gingslinie waarvan de Duitsers hoopten dat ze gebruikt konden 
worden om de westerse geallieerde opmars te weerstaan. Tot 
dan toe waren de overtochten beperkt tot kleine infanteriever-
kenningspatrouilles per boot. 

Toen bekend werd dat de brug nog overeind stond, beval 
generaal William Hoge, commandant van Combat Command B, 
het 27ste Pantserinfanteriebataljon om met steun van het 14e 
Tankbataljon naar Remagen te trekken. Nadat de Duitse 
springladingen er niet in slaagden om de brug te vernietigen, 
veroverden de Amerikaanse troepen de brug. In de volgende 
tien dagen vestigden 25.000 troepen in zes afdelingen een 
breed bruggenhoofd aan de oostelijke kant van de Rijn. 

 
Invloed op oorlogsplannen 

De verovering van de brug overtuigde het geallieerde op-
perbevel in West-Europa ervan dat ze het Duitse industriege-
bied van het Ruhrgebied konden insluiten, in plaats van zich 
voornamelijk te richten op het plan van generaal Bernard 
Montgomery, Operatie Plunder, die de Britse 21ste Legergroep 
over de Rijn naar Noord-Duitsland zou brengen. 

De onverwachte beschikbaarheid van deze eerste grote Rijn 
overstreek, Duitslands laatste grote natuurlijke barrière en lijn 
van verdediging, gaf geallieerde commandant Dwight Eisenho-
wer de mogelijkheid om zijn plannen om de oorlog te beëindi-
gen te veranderen. De mogelijkheid om snel een bruggenhoofd 
aan de oostkant van de Rijn te vestigen en troepen naar Duits-
land te krijgen, liet de Amerikaanse troepen toe om het Duitse 
industriegebied van het Ruhrgebied te omsingelen. De gealli-
eerden waren in staat om zes divisies over de Rijn te krijgen 
voordat de Ludendorffbrug 17 maart, tien dagen na de verove-
ring, instortte. Vijfentwintig soldaten werden gedood of raak-
ten vermist en drie stierven later aan hun verwondingen; 63 
anderen raakten gewond. Voordat de brug instortte, hadden 
vijf Amerikaanse divisies de brug en twee aangrenzende tacti-
sche bruggen al gebruikt om Duitsland in te trekken, waardoor 

een gevestigd bruggenhoofd bijna 40 kilome-
ter lang was, dat zich uitstrekte van Bonn in 
het noorden bijna tot Koblenz in het zuiden, 
en 10 tot 15 kilometer diep. 
De brug is na de oorlog niet herbouwd. De 
brugtorens zijn blijven bestaan en in 1980 
werd daar een vredesmuseum geopend voor 
het publiek. 
 
Nasleep 
Operatie Lumberjack slaagde erin het Rijn 
gebied ten noorden van de Moezel van nog 
operationele Duitse troepen te zuiveren. De 
geallieerden vernietigden vier korpsen van de 
Duitse 15e en 7e legers. Het veroveren van de 
brug bij Remagen was een onverwachte bo-
nus die de klok voor het oversteken van de 
Rijn vooruitzette. Patton en Bradley waren in 
staat om hun geplande Rijn oversteken te 
verplaatsen. 
 
Generaal Albert Kesselring beschreef de slag 
als: “de Misdaad van Remagen. Het brak het 

front langs de Rijn." Hermann Göring zei dat het veroveren van 
de brug "een lange verdediging onmogelijk maakte."  
Generaal-majoor Carl Wagener, stafchef van Veldmaarschalk 
Walter Model, zei dat het veroveren van de brug het einde van 
de oorlog voor de Duitsers betekende. De Remagen-affaire 
veroorzaakte veel opschudding bij het Duitse opperbevel. Re-
magen had als basis moeten worden beschouwd voor de be-
ëindiging van de oorlog. Remagen creëerde een gevaarlijk en 
onaangenaam abces binnen de laatste Duitse verdediging, en 
het zorgde voor een ideale springplank voor het komende 
offensief ten oosten van de Rijn. Het Remagen bruggenhoofd 
maakte de andere oversteek van de Rijn gemakkelijker voor de 
vijand. Bovendien, het vermoeide Duitse troepen die hadden 
moeten rusten om de volgende grote aanval te weerstaan. ◼ 

Albert Kesselring in 1940  

Dwight D. Eisenhower, Bernard Montgomery, Omar Bradley  
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