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Sir Winston Churchill:
It takes courage to stand up and speak ; but courage is
also needed to sit down and listen.
Er is moed nodig om op te staan en te spreken; maar
er is ook moed nodig om te gaan zitten en te luisteren.

Van de Redactie
Door: Rick Franke

U leest de zesde editie van de Contrails Online.
In de opmaat naar 4 en 5 mei treft u een verhaal over de
illegale pers in de Tweede Wereldoorlog in Nederland, een
verhaal over “Fall Gelb”, de plannen voor de bezetting van
West Europa en een verhaal over de Duitse aanval op Nederland.
De ‘Battle of Britain is een eerder in de Contrails verschenen artikel over de luchtoorlog boven Engeland. Tenslotte
de introductie van een door mij gelezen boek waarin een
waar gebeurd verhaal is opgetekend.
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.
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Illegale pers
In Nederland drukten verzetsgroepen tijdens de Tweede
Wereldoorlog kranten, pamfletten en tijdschriften illegaal. Ze gaven ze uit en verspreidden ze. Het doel hiervan was de bevolking te informeren over en aan te
zetten tot verzet of althans een meer kritische houding
tegenover de Duitse bezetter.
De pers aan het begin van de oorlog
De illegale pers ontstond vrijwel onmiddellijk na de capitulatie op 15 mei 1940, toen de bestaande organen, het ANP
voorop, werden gelijkgeschakeld. Gelijkschakeling, ook wel
‘nazificatie’ of ‘Gleichschaltung’, was een eufemisme voor de
maatregelen waarmee de Nazi's Duitsland in een totalitaire
dictatuur veranderden.
Bestaande bladen, hadden veel moeite met de bezetting en
om de Gelijkschakeling te overleven. Zo kwam het dagblad Het
Volk pas weer uit na de bevrijding, als Het Vrije Volk.
De Nederlandse regering verbood dit communistische dagblad samen met andere. Op 24 juni 1940 hief de Duitse bezetter dit algemene verschijningsverbod op. Het Volksdagblad
verscheen op maandag 26 juni 1940 weer. Alle kranten moesten in mei 1940 een verklaring publiceren, het zogenaamde
Wehrmacht-bericht, waarin ze beloofden loyaal aan de bezetter te zijn. Het Volksdagblad deed dit echter niet, maar
plaatste een verklaring met de waarschuwing dat de krant onder gewijzigde omstandigheden verscheen en dat de lezers
daar rekening mee moesten houden. De Duitsers reageerden
furieus en verboden het Volksdagblad en alle andere communistisch periodieken onmiddellijk. Daarmee was het Volksdagblad het eerste dagblad dat door de Duitsers verboden werd.
De nog bestaande kranten werden zodanig gemuilkorfd dat
hun berichtgeving niet meer te vertrouwen was . Hieronder
vielen het Algemeen Handelsblad, de Volkskrant, De Tijd, de
Nieuwe Rotterdamsche Courant en De Gelderlander. Dagelijks
werden zij 'gebriefd' hun berichtgeving aan te passen aan wat
de bezetter wenste te horen én weg te laten.

Ondergrondse bloei
De ondergrondse bladen hadden aanvankelijk slechts oplagen van 700 tot 1000 exemplaren. Alleen de communistische
bladen hadden bij elkaar een veel grotere oplage van ruim
1000 in november 1940 tot meer dan tienduizend in het voorjaar van 1941. Later zou die oplage tot vele tienduizenden uitgroeien. Vaak werden de publicaties na het lezen doorgegeven,
bijvoorbeeld op straat of aan kennissen, zodat de drukkers er
niet veel hoefden te maken om toch door veel mensen gelezen
te worden. Hun invloed was groot.
Pamfletten en eenmalige uitgaven worden niet tot de illegale pers gerekend; de minimale definitie is de bedoeling tot
een geregelde uitgave te komen.
Het eerste blad dat regelmatig uitkwam, was Bulletin van
de broers Lodie Voûte en N.G. Voûte. Het (gestencilde) blad
bleef tot september 1941 voortbestaan.
Uiteindelijk kwam Het Parool voort uit de bundeling van de
activiteit van de SDAP-er Koos Vorrink en Frans Johannes
Goedhart. Het was ook het eerste blad dat gedrukt uitkwam.
Vrij Nederland was oorspronkelijk een initiatief uit antirevolutionaire kring. Eind 1941 werd bijna de gehele staf opgeCONTRAILS ONLINE 06 april 2020

rold, met uitzondering van onder anderen Wim Speelman. De
uitgave werd zo snel mogelijk voortgezet om de bezetter niet
de indruk te geven dat de arrestanten daadwerkelijk 'schuldig'
waren. In 1943 kwam het tot een scheuring, waaruit het nieuwe blad Trouw ontstond.
Het meest invloedrijke zowel aan het begin als het eind van
de oorlog was het communistische De Waarheid, die buiten
Amsterdam (in de grote steden of Zuid-Limburg) vaak onder de
naam De Vonk of het Noorderlicht (in het noorden) uitkwam
met vrijwel dezelfde inhoud. Nadat veel medewerkers gearresteerd waren, gingen die lokale edities vanaf ongeveer begin
1943 ook de naam De Waarheid voeren.
Het blad Je Maintiendrai ontstond begin 1943 uit een fusie
van twee bestaande uitgaves. Je Maintiendrai verscheen twee
keer per maand en zou uiteindelijk met een oplage van 40.000
exemplaren tot de grootste illegale bladen behoren. Het blad
had banden met de in 1941 verboden politieke beweging de
Nederlandsche Unie maar was anders dan de andere grote
bladen niet verbonden aan een bepaalde levensbeschouwelijke zuil.
Een liberaal illegaal blad dat enige tijd heeft bestaan, heette
Slaet op den Trommele. De Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij (RSAP) beheerde een tijdlang een eigen illegale

Slaet op den Trommele 19 oktober 1942.
Bron: www.delpher.nl
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krant. Een ander links-socialistisch blad was De Vonk.
De redacteuren Eddy Wijnkoop en Dirk Schilp werden vrij
spoedig gearresteerd. In studentenkringen werden de bladen
De Geus (van de gebroeders Drion) en De Vrije Katheder verspreid, die een rol speelden in het studentenverzet.

Radio
Illegale radio was vanwege de doeltreffende opsporingstechnieken niet mogelijk. Nieuwsuitzendingen en andere programma's uit het buitenland werden veel beluisterd, vooral de
programma's van Radio Oranje en de BBC Dutch Service vanuit
Engeland. In de eerste oorlogsjaren was er De Brandaris, een
speciale zender voor zeevarenden die ook in bezet gebied te
ontvangen was. Schrijver A. den Doolaard was een belangrijk
medewerker. In 1942 fuseerde dit station met Radio Oranje.
Een uitzending die faam genoot omdat er getracht werd de
illusie te wekken dat men vanuit bezet gebied uitzond was De
Flitspuit. De bezielende man hierachter was Meijer Sluyser. De
naam 'De Flitspuit' werd verklaard door de slogan: 'Duitse luizen in Hollandse huizen/Ze moeten eruit, neem de flitspuit'.
Hoewel vrij snel werd achterhaald dat de zender in Engeland
stond werd de illusie nog lang volgehouden. Na 1943 was radioontvangst voor velen onmogelijk omdat ze op last van de Duitse bezetter hun radiotoestel hadden ingeleverd. Nieuws
afkomstig van de Engelse zenders werd daarom op grote schaal
verspreid door de illegale pers.

Na de bevrijding
Na de bevrijding in 1945 gingen verscheidene van deze,
onder de bezetting illegale, bladen "bovengronds", dat wil zeggen ze zetten hun activiteiten als (legale) bladen voort.

Hoe de ondergrondse pers werkte; op een demonstratiewagen te Den
Haag wordt het blad "Op Wacht" gestencild in mei 1945
Bron: Archief : Fotocollectie Anefo

De voornaamste in Nederland zijn:
• De Waarheid
• Het Parool
• Trouw
• Vrij Nederland
Veel van de ondergrondse bladen zijn bewaard bij het NIOD.
De meeste zijn inmiddels gedigitaliseerd en online te lezen.

Ons YouTube kanaal
Het YouTube kanaal van het CRASH Luchtoorlog– en Verzetsmuseum ‘40-’45 begint langzamerhand inhoud te krijgen.
Dat kanaal kunt u vinden via de link . Klik op het YouTube logo

hieronder.
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Naast onze zelf geproduceerde filmpjes, is ook een aantal
afspeellisten gemaakt waar u op meer specifieke onderwerpen
kunt filteren.
Klik op onderstaand filmstrip om naar de afspeellijsten te
gaan. Daar staan verschillende onderwerpen zoals:
• Red Ball Express registraties
• Fokker D.XXI
• Fokker C.V
• Fokker C.X
• Fokker G-a
• P-38 Glacier Girl zei de Contrails Online 03 en 04
• B-17 Lonesome Polecat
• WO2 documentaires van slagen en vliegparken
• Aircraft Gravejard
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“Fall Gelb”
Door: Rick Franke bewerkt van open source bronnen van internet Foto's: zie bijschriften

Fall Gelb was tijdens de Tweede Wereldoorlog de naam
voor het Duitse militaire plan van het Oberkommando
der Wehrmacht (OKW) om de Lage Landen aan te vallen en in te nemen. Deze militaire actie was onderdeel
van de Slag om Frankrijk. Fall Gelb werd met groot succes uitgevoerd in mei 1940 en zou in juni worden gevolgd door Fall Rot om Frankrijk als geheel te verslaan.
Voordat ‘Fall Gelb” 80 jaar geleden plaatsvond zijn er drie
eerdere plannen door de Duitsers opgesteld.

Frankrijk 1940-Gevechtsplan (Plan de bataille) foto: Wikipedia

Eerste Aufmarschanweisung, Fall Gelb
Na Fall Weiss, de Duitse invasie van Polen, bleek de Entente
(het bondgenootschap tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) niet tot een snelle vrede op Duitslands voorwaarden
bereid. Hitler beval daarom op 9 oktober 1939, in zijn Führer
Weisung Nr. 6 für die Kriegsführung, de verovering van de Lage
Landen; een belangrijk deel van Frankrijks troepenmacht
moest daarbij verslagen worden. Het doel was toen nog niet de
volledige nederlaag van Frankrijk, slechts het verwerven van
een zo goed mogelijke uitgangspositie voor wat een jarenlange
oorlog aan het westfront beloofde te worden. Hitler had op dat
moment nog de stellige verwachting dat een aanval zeer snel
van start zou kunnen gaan. Dezelfde dag nog werd hij echter
geïnformeerd dat het drie maanden zou duren om alle motorvoertuigen weer te herstellen van de schade opgelopen tijdens
de Poolse campagne. Ook waren de munitievoorraden grotendeels uitgeput. Voor nog maar een derde van de divisies was
vervanging beschikbaar; driekwart van de vliegtuigbommen
was boven Polen afgeworpen. Hitler was geschokt en woedend; zijn reactie was zo heftig en blijvend dat de verantwoordelijke General der Artillerie Karl Heinrich Emil Becker op 8
april 1940 zelfmoord zou plegen. General der Artillerie Franz
Halder, Chef van de Generale Staf van het Oberkommando des
Heeres (OKH), zou het plan uitwerken. Voor hem was het een
grote persoonlijke opluchting dat Hitler erin toestemde dat er
CONTRAILS ONLINE 06 april 2020

Franz Halder, Generaloberst, Ritterkreuz
(Würzburg, 30 juni 1884 – Aschau im Chiemgau, 2 april 1972)
Bron: Bundesarchiv Bild 146-2000-003-06A, Franz Halder.jpg

geen onmiddellijke aanval zou komen. Hij presenteerde op 19
oktober 1939 het eerste plan, ofwel Aufmarschanweisung, voor
Fall Gelb. Halder voldeed hiermee aan de Führer-Weisung N 6
maar het was de simpelste en meest fantasieloze uitwerking
die maar denkbaar was.
Hitler was niet tevreden en begon meteen te suggereren
het plan te wijzigen. Het viel hem op dat het Franse centrum
niet werd aangevallen. Hij drong aan hierin verandering te
brengen. Ook bracht hij grote consternatie teweeg door op 22
oktober 1939 te melden dat de start dag van Fall Gelb, de zogenaamde A-dag, werd vastgelegd op 12 november 1939. Op 25
oktober 1939 suggereerde Hitler aan Walther von Brauchitsch,
de bevelhebber van het OKH, om de Duitse legers rechtstreeks
naar Frankrijk te laten gaan in plaats van via Noord-België en
de Entente niet terug te dringen maar af te snijden bij Amiens.
Hier kwam hij echter niet meer op terug.
Tweede Aufmarschanweisung, Fall Gelb
Op 29 oktober 1939 kwam Halder met een aangepaste versie van zijn plan, de tweede Aufmarschanweisung. Deze voorzag in een tweede zuidelijker concentratiepunt op de aanvals
as Luik—Namen. Men zou de Vesting Holland rechts laten liggen en alleen de Waddeneilanden veroveren, om daar waarschuwingsposten te vestigen. Op 30 oktober 1939 informeerde
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Hitler Alfred Jodl, Chef Operaties van het Oberkommando der
Wehrmacht (OKW), dat de pantsertroepen ook door de Belgische Ardennen heen moesten trekken, een gebied waar de
Fransen hen het minst zouden verwachten. Om politieke redenen zat Hitler namelijk verlegen om een beslissende overwinning. Ondanks zijn voorstellen kreeg Hitler echter geen fundamentele verandering in de militaire plannen omdat de Duitse
legerleiding niet van plan was om hun troepen tijdens de
herfstmaanden door de Ardennen te sturen. Het wegennet
was daar te slecht voor een adequate bevoorrading, wat nog
verergerd zou worden door het natte weer. Datzelfde weer
had ondertussen geleid tot de eerste van maar liefst veertien
verschuivingen van de aanvalsdatum. Op 7 november 1939
stelde Hitler de aanval voorzien op 29 november 1939 uit.
In december 1939 werd de start van Fall Gelb vier keer vastgelegd en evenveel malen uitgesteld totdat als laatste datum
voor actie 17 januari 1940 werd bepaald.
Derde Aufmarschanweisung. Fall Gelb lekt uit
Fall Gelb zou op 17 januari 1940 van start zijn gegaan, de
eenheden waren al daadwerkelijk begonnen zich in hun verzamelgebieden te concentreren, ware het niet dat op 10 januari
1940 de Messerschmitt Bf 108 Taifun van majoor Erich Höhnmann een noodlanding moest maken op Belgisch grondgebied
te Vucht, tegenwoordig een deelgemeente van Maasmechelen. Majoor Höhnmann had de avond daarvoor zijn vriend majoor Helmut Reinberger ontmoet en had aangeboden om deze
de volgende ochtend naar Keulen te vliegen. Reinberger, een
stafofficier bij de Duitse parachutistendivisie, had de opdracht
om het complete dossier Fall Gelb daar per trein af te leveren.
De Duitsers werden gevangengenomen door twee Belgische grenswachters, sergeant Frans Habets en Gerard Rubens.
De laatste kon net op tijd verhinderen dat de plannen werden
verbrand. Bij de geallieerden bestond er verwarring of de plannen echt waren of een afleidingsmanoeuvre van de Duitsers.
Desalniettemin werden de Ententetroepen aan de grens in
staat van paraatheid gebracht. Hitler blies hierop de hele aanval voor 17 januari tot onbepaalde datum af en liet de bevelhebber van de 2e Luchtvloot vervangen door Albert Kesselring.

De opstelling van de geallieerde troepen
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Heinz Guderian In Bouillon FrankrIJK Bundesarchiv Bild 146 -1980-004-32

Het is een veelvoorkomend misverstand dat dit incident de
aanleiding zou zijn geweest voor de Duitsers om hun plannen
radicaal om te gooien. Dit is echter onjuist. Op 30 januari 1940
stelde Halder immers de derde Aufmarschanweisung Fall Gelb
op die eigenlijk weinig meer was dan een formalisering van de
kleine wijzigingen aan numero twee, zoals Hitler die bevolen
had. Wel moest de waarschuwingstijd voor de opmars verkort
worden naar 24 uur. Hiertoe werden de pantserdivisies officieel naar het Rijnland verplaatst, hoewel ze feitelijk door ruimtegebrek
hun ontplooiing niet veel veranderden.
Vierde Aufmarschanweisung, Fall Gelb
De laatste zes memoranda van Von Manstein
waren een beproeving voor de gemoedsrust
van Halder geweest. De lastige generaal kreeg
door zijn toedoen de leiding van het
XXXVIIIste Legerkorps. In theorie was dit een
promotie voor Von Manstein maar in de praktijk slechts een wegpromoveren, ver van het
krijgstoneel. Op 9 februari 1940 moest hij het
commando opnemen in Stettin. Dit zou echter
een averechts effect hebben. Twee ondergeschikten, kolonel Günther Blumentritt en majoor Henning von Tresckow, waren diep verontwaardigd over de lage streek die hun baas
geleverd werd. Zij namen eind januari 1940
contact op met Hitlers legerattaché, kolonel
Rudolf Schmundt. Die stelde Hitler op 2 februari 1940 persoonlijk van de affaire op de
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hoogte. Hitler trok onmiddellijk de conclusie dat zijn gedachte
van 25 oktober 1939 dus nog niet zo gek geweest was en besloot op 13 februari het bevel te geven het hoofdzwaartepunt
naar Sedan te verleggen. Op 17 februari 1940 liet hij zich het
hele idee door Von Manstein persoonlijk uitleggen tijdens een
werkontbijt op de Reichskanzlei te Berlijn. Hitler vatte meteen
een persoonlijke antipathie tegen de hautaine Von Manstein
op, maar luisterde wel ademloos naar diens uiteenzettingen.
Hij beval Halder een nieuw plan op te stellen. Halder was daar
ondertussen niet zo ongelukkig mee. Door de gestage opbouw
van gemotoriseerde eenheden in West-Frankrijk waren de
vooruitzichten voor een succesvolle Duitse aanval op MiddenBelgië toch al nihil geworden. Hij zou het Schwerpunkt naar
Sedan verleggen, een optie die hij al getest had bij Kriegsspiele
op 7 en 14 februari. Dat betekende echter allerminst dat hij de
tactische nieuwlichterij van Guderian overnam, integendeel.
Volgens de vierde en laatste Aufmarschanweisung van 24 februari 1940 zou alles volstrekt degelijk en risicoloos verlopen.
Al eerder had hij een conflict gehad met Guderian die zelf met
zijn pantserkorps de Maasovergang wilde forceren. Dat werd
nu heel duidelijk vastgelegd: de infanteriedivisies zouden dat
doen. Daarna mocht Guderian een bruggenhoofd veroveren.
Het nieuwe plan riep meteen heftige negatieve reacties op.
De meeste generaals vonden het nog veel te gewaagd. Als
grootste bezwaar zag men dat de aanvoerroutes door de Ar-

dennen liepen, vlak voor de Maginotlinie langs. Door verder op
te rukken creëerde men een ongedekte flank van 350 kilometer. Alles hing af van de gok of de Entente België in zou trekken. Maar ook dan zou een gelukte doorbraak naar de kust
nauwelijks beslissend zijn als Luik stand zou houden tegen de
nu verzwakte Legergroep B. Binnen zes weken moest de campagne gewonnen zijn, want dan was de munitie weer op. Halder erkende de juistheid van de bezwaren, maar meende dat
de geostrategische situatie van Duitsland zo hopeloos was dat
ieder risico gerechtvaardigd leek. Een andere negatieve reactie
kwam van Guderian, die zeer ontstemd was over de wijzigingen in zijn oorspronkelijke opzet. Met veel moeite wist hij gedaan te krijgen dat hij voor de Maasovergangen zijn eigen gemotoriseerde infanterie mocht gebruiken om zo de operatie
met vier dagen te bekorten. Dit nieuwe plan had geen aparte
naam. Later in de oorlog zou Winston Churchill het Operation
Sickle Cut noemen: de opmars naar de kust sneed immers als
ware het een sikkel de geallieerde troepen af. Na de oorlog
begonnen ook de Duitse generaals over een Sichelschnitt te
spreken en dat leidde weer tot het misverstand, dat al eind
jaren vijftig in de populaire literatuur opduikt, dat dit de officiële naam zou zijn geweest.
Lees het uitgebreidere verhaal in de Contrails no 113 die in
juni naar onze donateurs wordt gestuurd/

Duitse aanval op Nederland in 1940
Door: Rick Franke Foto's: ??

Nederland is neutraal
Neutraliteit was in 1940 al een eeuw het uitgangspunt van
het Nederlandse buitenlandse beleid. Nederland zou zich niet
in internationale conflicten. Mengen. Pas als Nederland aangevallen zou worden, zou Nederland partij kiezen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft deze strategie goed gewerkt. Nederland bleef neutraal en de strijd ging aan Nederland voorbij.
De Nederlandse regering nam dan ook geen officieel standpunt in over de situatie in Nazi-Duitsland. Ze wilde geen aanleiding geven voor vijandelijkheden. Dit leidde tot opmerkelijke
situaties; Nederlanders die kritiek hadden op de politiek van
Adolf Hitler werden vervolgd voor belediging van een ‘bevriend
staatshoofd’.
Voorbereiding op de Duitse inval
In Nederland hield de regering steeds meer rekening met
een Duitse aanval. Soldaten werden langer in dienst gehouden
en hun verloven werden ingetrokken. Op 19 april 1940 kondigde de Nederlandse regering zelfs de Staat van Beleg af. Daardoor kon gevoelige militaire informatie worden gecensureerd
en staatsgevaarlijke personen konden worden gearresteerd.
De angst bestond dat Nederlandse NSB’ers de Duitsers tijdens
een inval zouden helpen. De bevolking was niet op de hoogte
van veel regeringsmaatregelen . Natuurlijk waren de militaire
activiteiten zichtbaar, maar een oorlog leek niet nabij. De regering probeerde paniek te voorkomen en riep de inwoners op
‘kalmte te bewaren’ en ‘rustig bij zijn gewone bezigheden’ te
blijven.
De Inval
Waarnemers van de Nederlandse krijgsmacht zagen vroeg
in de ochtend van 10 mei 1940 bommenwerpers van de Duitse
Luftwaffe in de richting van de Noordzee vliegen. Zij hadden de
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indruk dat deze naar Engeland op weg waren. Tegen de verwachting in maakten de vliegtuigen boven de Noordzee een
bocht van 180 graden en vlogen terug om Nederland aan te
vallen.

Een compagnie Duitse parachutisten springt op 10 mei 1940 uit de
vliegtuigen in de omgeving van Rotterdam.
Bron: NIMH Collectie: Fotoafdrukken Koninklijke Landmacht
Objectnummer 2155_035594

Nederland is in oorlog.
Hitler rechtvaardigde de aanval met een leugen in een poging de publieke opinie te beïnvloeden. Engeland en Frankrijk
zouden van plan zijn via Nederland en België het Duitse Roergebied aan te vallen. Sommige Duitse soldaten waren dan ook
verbaasd geen Engelsen aan te treffen in Nederland. Duitsland
viel op 10 april 1940 Nederland binnen. Dat gebeurde over land
en ook door de lucht. De strijd duurde slechts vijf dagen.
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Duitse successen
De Duitse legers vielen Nederland ook in het zuiden aan.
Nederlandse troepen bliezen hier de eigen bruggen op om de
Duitse opmars te vertragen. Dit lukte niet altijd. Dankzij een
truc kregen Wehrmacht-soldaten de strategisch belangrijke
spoorbrug van Gennep in handen. Zij overmeesteren de Nederlandse soldaten terwijl zij in Nederlandse uniforms waren gekleed.
Het Nederlandse leger vocht drie dagen lang met het Duitse leger op de Grebbeberg. Deze verdedigingslinie bestond
deels uit onder water gezet land. Zo werd de indringer tijdelijk
afgeremd. Desondanks viel de Grebbelinie op 13 mei.

Voor de Nederlandse bevolking was de vlucht van de koningin een klap. Tot dan hadden de kranten vooral over Nederlandse successen bericht. De situatie bleek ernstiger dan gedacht. Sommige Nederlanders hadden kritiek op de koningin
en noemden haar laf. Gedurende de bezetting zou de koningin
echter een belangrijk symbool van de strijd tegen naziDuitsland blijken.
Duitsland bezet West-Europa
Na Nederland vielen ook België, Luxemburg en delen van
Frankrijk in handen van de Duitsers. De snelle overwinning
deed Hitlers populariteit in Duitsland stijgen. Veel Duitsers
zagen deze overwinning als genoegdoening voor hun verlies
van de Eerste Wereldoorlog.
West-Europa stond in de zomer van 1940 vrijwel volledig
onder Duitse controle. De omringende landen hielden zich afzijdig of waren Duitse bondgenoten Alleen het Verenigd koninkrijk was nog vrij, maar het was ondenkbaar dat de Britten
op korte termijn Europa konden bevrijden.

De Grebbelinie met in blauw de inundaties

Koningin Wilhelmina vluchtte naar Engeland
De Duitsers rukten steeds verder op. Het Nederlandse leger
behaalde nog wel kleine overwinningen, maar hield geen
stand. De ministerraad vond dat koningin Wilhelmina moest
vluchten. Haar veiligheid stond op het spel. Aanvankelijk wilde
zij niet vertrekken, maar de ernst van de situatie dwong haar
toch tot vertrek. Een oorlogsschip bracht haar naar Engeland,
waar de Britse koning haar ontving.

Adolf Hitler bezoekt Parijs op 23 juni 1940 als de stad in Duitse handen
gevallen is. Hier loopt hij met zijn gevolg langs de Eiffeltoren.
Collectie: Bundesarchiv / foto: Heinrich Hoffmann.
Bron: Wikimedia Commons. Licentie: CC BY SA 3.0 DE

Lees ook dit volledige verhaal in de Contrails nr 113 van juni .

Koningin Wilhelmina zet zich vanuit Engeland in voor het bezette Nederland. Hier spreekt ze de Nederlandse bevolking toe via Radio Oranje.
Collectie: Nationaal Archief / Anefo, nummer toegang: 2.24.26,
bestanddeelnummer: 012-0054.

CONTRAILS ONLINE 06 april 2020

Pagina 8

Boek: ‘Het meisje op Schindlers list’
Door: Rick Franke foto’s Rick Franke

Ik kreeg onlangs een boek in handen dat ik met veel
interesse in één keer heb uitgelezen. Dat zal wel een
licht verhaal zijn zal u wellicht denken. Nee dat is het
niet. Het is een indrukwekkend en waargebeurd verhaal van een meisje dat de oorlog overleefde dankzij
Oskar Schindler. U heeft ongetwijfeld de film Schindlers
List gezien. Datzelfde verhaal wordt in dit boek verteld
vanuit de ogen van een jong meisje.
Het boek leest makkelijk weg, maar dat maakt het verhaal niet minder indrukwekkend.

Rena Finder is pas elf jaar als de nazi's haar en haar familie
op transport zetten naar het getto in het Poolse Krakau. Terwijl
steeds meer gevangenen om hen heen worden afgevoerd, komen Rena en haar moeder bij Oskar Schindler terecht, een
Duitse zakenman die Joodse gevangenen in zijn fabriek in
dienst heeft.
Tegen de wil van de nazi's in zorgt Oskar zo goed mogelijk voor
zijn mensen. Toch gaat er geen dag voorbij zonder angst en
gevaar, en op een dag worden ook Rena en haar moeder gedeporteerd naar het concentratiekamp Auschwitz…
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Dit boek is het aangrijpende verhaal over de tragedie van
de holocaust, maar ook over doorzettingsvermogen, hoop en
overleven.
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Battle of Britain
Door: Wim van Beek (eerder verschenen in de Contrails 004 van juni 1992) Foto's: zie bijschriften

Na de capitulatie van Frankrijk in juni 1940 had Duitsland de heerschappij in West-Europa verkregen. Engeland stond alleen in haar strijd. Hitler rekende op vredesonderhandelingen met Engeland, nu dit zich in een
netelige positie bevond. Engeland verwierp echter ieder
voorstel in die richting. Winsten Churchill zei: "Ik verwacht dat de Slag om Engeland gaat beginnen. Van
deze slag is het voortbestaan van de christelijke beschaving afhankelijk …” “Hitler weet dat hij ons op dit
eiland moet verpletteren of de oorlog verliezen …”
“Laten wij ons dus inzetten voor onze plicht en ons zo
gedragen dat, al bestaan het Britse Rijk en het Gemenebest nog duizenden jaren, de mensen nog steeds zullen zeggen: ‘Dat was hun mooiste uur’.“.

typen vliegtuig waren op het strijdtoneel te vinden. De Messerschmitt Bf 109 en Bf 110 bevochten de Spitfire en de Hurricane, de bommenwerpers: Juncker-88, Dornier-17 en Heinkel-111.
In totaal konden de Duitsers 2.670 toestellen inzetten. Hiertegenover stelden de Engelsen er 1.475. Numeriek waren de Engelsen in het nadeel. Zij hadden echter één voordeel dat in de
slag van essentieel belang bleek: de Engelsen hadden een netwerk van radarstations langs de kust, die de Duitse formaties al
van verre konden peilen. De Duitsers bleken niet in staat die
radar uit te schakelen. Zij maakten wel een keer een gat in deze verdediging, maar hadden hier zelf geen kennis van, waardoor die tactiek niet verder gevolgd werd.
De strijd ontbrandde in juli. De maand juli wordt wel aangeduid als de "eerste fase". Hierin richtten de Duitsers hun aanvallen tegen de zuidkust van Engeland, ter voorbereiding van
de invasie. Tevens wilde Göring de RAF uitlokken tot krachtmetingen boven het Kanaal. Dit lag voor de Messerschmitts namelijk binnen de actieradius. In deze eerste fase wisten de Duitsers heel wat Engelsen neer te schieten. Dit vond zijn oorzaak
in de onervarenheid van de Engelsen. Zij vlogen namelijk aanvankelijk in dichte formaties, wat veel concentratie vereiste en
zo het zicht op eventuele Duitse jagers ontnam.

Een Spitfire en een Heinkel He 111 tijdens de Battle of Britain in 1940

Toen Hitler inderdaad inzag dat Engeland verslagen zou
moeten worden ontwierp hij een invasieplan, onder de naam
"Operatie Seelöwe" . Voor een eventuele landing op de Britse
kust was een eerste vereiste een absolute heerschappij in de
lucht. De invasie zou moeten plaatsvinden in september 1940.
Het hoofd van de Luftwaffe, Hermann Göring, was van mening
dat de Royal Air Force op apegapen lag, en dat deze in de zomer vernietigd zou worden. De Slag om Engeland zou in de
lucht worden bevochten. Het was deze slag, die aan Churchill
de legendarische woorden zou ontlokken: "De dank van ieder
huisgezin in geheel de wereld, buiten de huizen van de schuldigen, gaat uit naar de Britse vliegers die, zonder de tegenstanders te tellen, zonder vermoeid te raken in deze voortdurende
dreigingen en doodsgevaren, het getij van de wereldoorlog
doen keren door hun manhaftigheid en toewijding. Nooit hadden zovelen zoveel te danken aan zo weinigen."
Hoe lagen de verhoudingen tussen de partijen? De Engelsen waren verzwakt uit de eerste oorlogsacties gekomen. Na
de ontsnapping van het Britse leger uit Duinkerken echter,
werd de Engelsen een adempauze gelaten. De oorlogsindustrie
draaide nu op volle toeren. In de maand juli werden bijna 500
vliegtuigen gebouwd, vier maal zoveel dan in de maand voor
Duinkerken. De Duitse Luftwaffe had in de Blitzkrieg zijn oppermachtigheid getoond. Voor een treffen boven Engeland hadden de Duitsers echter onvoldoende slagkracht. De bekendste
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No12FighterSquadron in gesloten formatie
Bron: https://londonhuawiki.wpi.edu/index.php/
Impact_of_the_RAF_on_the_Battle_of_Britain

De Duitsers echter vlogen in losse formaties op verschillende
hoogtes, wat de slagvaardigheid vergrootte. De Engelsen namen al snel deze tactiek over. Zij gingen vliegen in zogenaamde
"Finger Four"-formaties; elk vliegtuig aan een vingertop van
een denkbeeldige hand. In tegenstelling tot de mening van de
Duitse inlichtingendienst was de RAF nog lang niet verslagen.
In augustus zou de strijd "fase twee" ingaan. Onder de codenaam "Adlerangriff" zou de Luftwaffe afrekenen met Fighter
Command. De Engelsen voelden deze aanval aankomen. Op 8
augustus gaf luchtmaarschalk Dowding een dagorder uit aan
het Fighter Command; "De Slag om Engeland gaat beginnen.
Leden van de Royal Air Force, het lot van generaties ligt in uw
handen". De aanval begon op de 13e.De 15e zou de geschiedenis
ingaan als de grootste luchtoperatie tot dan toe; zo'n 1.000
jagers vielen Engeland aan. Boven de 320 kilometer kustlijn
was nauwelijks een plek waar geen luchtgevechten voorkwam.
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De Luftwaffe vernietigde 34 RAF toestellen, en de RAF haalde
75 Duitse neer. Deze verhouding 1 op 2 zou voortduren. Het
verlies van vliegtuigen was echter niet het ergste. Het verlies
van een getrainde piloot wel. De Engelsen hadden het voordeel boven eigen land te vechten; gesprongen piloten kwamen
goed terecht. Voor de Duitsers was elke aangeschoten piloot
een verloren piloot.
Beide partijen deden veel moeite piloten die in het Kanaal
waren terechtgekomen te redden. De luchtgevechten zouden
tot in september voortduren. De Duitsers verloren zo'n 1.700
toestellen, de Engelsen zo'n 900. De RAF was numeriek nog
niet verslagen. Toch balanceerde de RAF op het randje. De
reden hiervoor was simpel weg: uitputting. De piloten moesten
de hele dag paraat zijn en soms wel zes maal per dag de lucht
in. Hoe lang was dat vol te houden?
Hitler wilde er niet op wachten. Naar het schijnt was hij
intoorn ontstoken over de Engelse luchtaanval van 25 augustus
op Berlijn. Hij beval over te gaan op bombardementen tegen
burgerdoelen. "Fase drie" ging in op 7 september: zo'n 400
bommenwerpers vielen het Londense East End aan. Dit luidde
een reeks van bombardementen in, aanvankelijk overdag,
maar toen dit voor de Duitsers te kostbaar bleek, 's nachts. De
bevolking van Londen sliep in de schuilkelders of de ondergrondse. Londen weigerde echter te sterven.

Southampton werden aangevallen. Op 14 november werd, in
een van de meest gewetenloze bombardementen uit de hele
oorlog, Coventry verwoest. Op 29 december liet de Luftwaffe
een regen van brandbommen neer op Londen, die 1.500 branden veroorzaakten. Het veroorzaakte de grootste brand sinds
die van 1666.
In het voorjaar van 1941 werden de eenheden van de Luftwaffe naar het Oosten verplaatst voor de aanval op Rusland .
Dit luidde het einde in van de aanvallen op de Engelse steden.
Al met al waren in dit tragisch einde van de Slag om Engeland
200.000 ton bommen afgeworpen n 40.000 burgers hadden
het leven verloren. Er waren 200.000 gewonden te betreuren.
Hitler 's invasieplannen waren in september 1940 nog niet
uitvoerbaar, omdat de RAF niet verslagen was. De invasie werd
uitgesteld naar het voorjaar van 1941. Toen echter kreeg de
verovering van Rusland prioriteit. Dit had tot gevolg dat Operatie Seelöwe in januari 1942 definitief werd afgelast.

Een aantal van de door de Duitsers tegen Engeland ingezette toestellen vond zijn einde in de regio Randstad. Vooral
rond Fliegerhorst Schiphol stortten enige vliegtuigen neer.
Aangeschoten haalden zij de veilige thuishaven net niet. Ongelukken bij de landing kwamen ook veel voor. Verder mislukten
enkele starts en ook de eigen luchtafweer maakte fouten.

In deze periode kreeg het werk van de Explosieven Opruimingsdienst grote prioriteit. Door het gebruik van ontstekingen
met een tijdmechanisme konden nog tot vele uren na een
bombardement explosies plaatsvinden. De angst voor deze
bommen kon het herstelwerk verlammen. De Opruimingsdienst leverde een technologische veldslag met de Duitse ontwerpers, die steeds weer nieuwe technieken toepasten in de
ontstekingen.

Een gecrashte Junkers Ju 88-bommenwerper op Fliegerhorst Schiphol.
Het toestel behoort tot het KG 4 (de rompcode 5J is nog juist te lezen).
Waarschijnlijk is het een exemplaar van de III./KG 4 die tussen juni en
oktober 1940 op Schiphol was gestationeerd.
Bron: Beeldbank NIMH Objectnummer 2189-01-04-014

Zenuwslopend werk: het opruimen van blindgangers. De Duitsers gingen
steeds ingewikkelder ontstekingen gebruiken die veel vindingrijkheid van
de Opruimingsdienst vergden. Bron: CRASH archief

De RAF sloeg terug op Duitse steden. Dit veroorzaakte weer
een reactie bij de Duitsers: Birmingham, Manchester , Leeds,
Sheffield, Nottingham, Worcester, Bristol, Plymouth, Dover en
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