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U leest de negende editie van de Contrails Online.  
Nederland is vrij. “Het museum wordt ook “Vrijgelaten” CRASH 
opent op D-Day, 5 juni haar deuren weer. Wij kijken ook terug 
op een belangrijke gebeurtenis die op 14 mei heeft plaatsgevon-
den, het bombardement op Rotterdam. Rotterdam is echter ook 
slachtoffer geworden van een bombardement door de Amerika-
nen. Dit voorval is minder bekend. Wat ik wel wist maar waar ik 
nooit aandacht aan het besteed, is dat dieren ook een belangrij-
ke rol in de oorlog hebben gehad. Er is een verhaal over een duif 
en een hond opgenomen in dit nummer, gevolgd door een arti-
kel over Fliegerhorst Schiphol. 

 
CRASH wenst u veel leesplezier en graag tot In juni als wij weer open zijn. 
 
Rick Franke 

 
MEI 2020 

(ONLINE 09) 
 
 

 
Museumadres: 
CRASH Luchtoorlog– en Verzetsmuseum ‘40-’45. 
Fort bij Aalsmeer,  
Aalsmeerderdijk 460,  
1436 BM Aalsmeerderbrug,  
Tel.:  0297-321408,  
b.g.g.:  0297-530667. 
 
Openingstijden: 
Op 6 juni heropening 
zaterdag   11:00 - 16:00  
2e zondag van de maand 11:00—16:00  
 
Toegang: 
Volwassenen € 5,00 
Kinderen 6-12  € 2,00 
Groepsbezoeken vooralsnog niet mogelijk 
 
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 

CRASH heropent op 6 juni, D-Day, haar deuren weer  ...................................  7 
Rick Franke 

De stenen man van Zwanenburg  ...................................................................  4 
Dick Weber 

De vergeten helden van D-Day  ......................................................................  5 
Rick Franke 

De heldendaad van postduif William of Orange  ............................................  7 
Rick Franke 

Bommen op Rotterdam 14 mei 1940  .............................................................  8 
Rick Franke 

Het vergeten bombardement  ......................................................................  10 
Rick Franke 

Fliegerhorst Schiphol  ....................................................................................  11 
CRASH Archief 

Nooit Meer  ...................................................................................................  13 
Sybil van dam 

Ik word donateur 

Van de Redactie 
Door: Rick Franke 

CRASH INFORMATIE 
 

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.  
 
Copyright © 2020 Crash Research in Aviation Society Holland 

Sir Winston Churchill: 
 
Nancy Astor tegen Churchill: ‘Als ik met U getrouwd was, zou ik 
gif in uw eten doen.’  
Churchill: ‘En als ik met U getrouwd was, zou ik het opeten.’ 
 
Nancy Astor said to Churchill: ‘If I were married to you I would 
poison your food.’  
Churchill: ‘And if I were married to you, I would eat it all. 

https://www.crash40-45.nl/hoofdpagina/stichting-crash/ik-ondersteun-het-crash-40-45-museum/donateur/
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Heropening 
Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is er 

klaar voor om haar deuren weer voor publiek te openen. Wij 
hebben de datum van 6 juni gekozen omdat die samenvalt met 
een andere belangrijke historische datum, de datum waarop 
“Operation Overlord” 76 jaar geleden alweer, van start ging. 

Wij kijken enorm uit naar de mogelijkheid om onze collectie 
weer aan het publiek te kunnen tonen. In de afgelopen weken 
is door onze vrijwilligers hard gewerkt aan een goede routering 
met eenrichtingsverkeer. Het moge duidelijk zijn dat wij ons 
strikt aan de regelgeving van de regering en het RIVM houden. 

 
Uw bezoek 

De ingang tot het museum is verplaatst naar een andere 
ruimte waar wij een nieuwe ontvangstbalie hebben geplaatst. 
Hier staat ook een kast met de boeken die wij in de verkoop 
hebben staan. Achter de ontvangst ruimte vindt u de verkoop-
ruimte me 2e hands modellen en boeken 

Door de nieuwe entree te verplaatsen hebben wij een rou-
te door het museum kunnen realiseren die u in één richting 
door het museum leidt en waardoor u de gevraagde 1,5 meter 
afstand tot andere bezoekers kan houden. Hieronder ziet u de 
aangegeven route door het museum Als u de radiokamer uit 
gaat wordt u begeleid naar de Spitfire hal. Daar eindigt uw be-
zoek aan het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum  ‘40-’45. 

Tot onze spijt kunnen wij bezoekers vooralsnog niet rond-
leiden. Daarom krijgen de bezoekers bij de receptie het route-
boekje “Op Ontdekking door het Museum” uitgereikt. Er is wel 
personeel in de verschillende ruimten aanwezig. Die kunnen 
uw vragen beantwoorden en meer vertellen over de geëxpo-
seerde objecten. Daarbij houden zij en u natuurlijk de minima-
le afstand van 1,5 m. Ons personeel is herkenbaar aan de oran-
je hesjes.  Bij de verschillende objecten is het verhaal van dat 
object te lezen. 

 
QR code 

Ook is bij verschillende objecten een kaart geplaatst met 
een QR-code. als die QR-code wordt gescand zal een PDF docu-
ment met het verslag van de crash en vaak ook met meer in-
formatie op de telefoon of tablet worden gedownload met 
informatie over het betreffende object.  

 
Als voorbeeld hiernaast 

de QR-code die u naar het 
verhaal over de Fokker D.XXI 
leidt. 

 
 
 
 
 
 
 

Aantal bezoekers 
Omdat het aantal bezoekers dat wij maximaal tegelijkertijd 

mogen toelaten aan een maximum is gebonden moeten toe-
gangskaartjes vooraf worden besteld. Er zijn drie tijd slots ge-
regeld:  
• van 11:00 tot 12:30 uur, 
• van 13:00 tot 14:30 uur, 
• van 14:30 tot 16:00 uur. 

 
Wij zijn voorlopig alleen op zaterdag en de tweede zondag 

van de maand open. Wij zijn op woensdagen  dus tot nader 
order gesloten. 

 
Toegangskaarten kunnen worden gereserveerd door: 
• Aanmelding op de website op:  

https://www.crash40-45.nl/kaarten-reserveren/ 
• Bellen naar 0297321408 
 
Afrekenen kan uitsluitend per 
PIN betaling aan de kassa van 
het museum.   
Geef de naam op waaronder 
u heeft gereserveerd en u 
kan afrekenen. 

 ◼ 

CRASH heropent op 6 juni, D-Day, haar deuren weer  

De nieuwe receptiebalie, kassa en boekwinkel  

De museumroute 

https://www.crash40-45.nl/kaarten-reserveren/
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De stenen man van Zwanenburg  
Foto’s: Noord-Hollands Archief 

 

Zwarthandelaar 
Het is eind december 1944 als twee verzetsmensen, ver-

kleed als lokale veldwachters, aanbellen bij een boer in Half-
weg en dreigen hem aan te geven als zwarthandelaar. Hij 
vraagt te veel geld voor zijn aardappelen. Dat is verboden en 
dus strafbaar. De boer vindt dat hij valselijk wordt beschuldigd 
en neemt contact op met het politiebureau in Zwanenburg. 
Daar wordt duidelijk dat het geen officieel bezoek betrof, geen 
van de veldwachters is bij hem langs geweest. Er wordt een 
onderzoek gestart. 

 
Verraden door poetsdoek 

Als gevolg van dit onderzoek doet de Sichterheits Dienst 
(SD) op 17 februari 1945 een inval in een huis aan de Wilgen-
laan 11 in Zwanenburg. Tipgever is vermoedelijk de NSB-
buurman. Op zolder treffen de twee Duitse officieren Jan Karel 
Drenth aan, in verzetskringen bekend als Johnny. Hij zit daar 
ondergedoken, omdat hij lid is van de Knokploeg (KP) Zwanen-
burg. Het moment dat hij de deurbel hoort en het gestamp van 
laarzen op de trap, is hij net zijn pistool aan het schoonmaken. 
Vlug verstopt hij de spullen, maar vergeet het poetsdoekje. Als 
de twee Duitsers de kamer binnenstappen, valt het oog van 
één van hen erop. Ze zijn direct gealarmeerd en beginnen te 
schieten. 

 
Regel: 1 dood = 10 doden 

Johnny raakt zwaargewond, maar schiet zelf ook met een 
tweede pistool. De Duitsers verlaten de woning en laten John-

ny voor dood achter. Het verzet heeft ondertussen gehoord 
over de schietpartij en weet niet of Johnny nog leeft. Mocht dit 
zo zijn, dan moet hij zo snel mogelijk worden bevrijd. Als de 
Duitsers hem te pakken krijgen, gaat hij misschien wel praten. 
Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Terwijl het verzet met 
vijf man sterk ter plaatse is, komen de Duitsers terug. Er ont-
staat een schietpartij waarbij een Duitser officier wordt dood-
geschoten. Die middag worden tien gevangenen uit Amster-
dam opgehaald en aan het eind van de Wilgenlaan gefusil-
leerd. Conform de regel: voor elke Duitser die wordt gedood, 
worden tien mensen tegen de muur gezet en doodgeschoten. 

 
310 Zwanenburgse mannen afgevoerd 

Het verzet slaagt erin om Johnny per fiets over de dijk naar 
Lijnden in veiligheid te brengen. De Duitse bezetter is woe-
dend. Op 19 februari volgt een grote razzia. In totaal 310 man-
nen uit Zwanenburg worden opgepakt en afgevoerd naar 
Duitsland. Zogenaamd om te werken, maar feitelijk om het 
verzet te terroriseren en te zorgen dat er geen weerbare man-
nen meer overbleven om in het verzet actief te zijn. De afge-
voerde mannen werden ingezet voor het maken van loopgra-
ven, vaak onder mensonterende omstandigheden. Het regime 
was wreed en gefrustreerde SS’ers sloegen erop los, boos dat 
de oorlog niet meer te winnen was. Van deze groep zijn uitein-
delijk twee mensen niet teruggekeerd. De stenen man in de 
Wilgenlaan is een tastbare herinnering aan de gebeurtenissen 
die zich vijfenzeventig jaar geleden in Zwanenburg hebben 
afgespeeld.  ◼ 

Oorlogsmonumenten zijn stille getuigen van momenten 
die een mensenleven terug in de tijd liggen. Zoals het 
stenen beeld van de gebogen man in Zwanenburg, op 
de hoek van de Wilgenlaan met de Dennenlaan.  
Op het voetstuk staat: ‘Den vaderlant ghetrouwe, blijf 
ick tot in den doet, 1940-1945’.  
Een regel uit het Nederlandse volkslied, twee jaartal-
len. Maar waarom staat het monument op deze plek? 
Wat is er tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zwanen-
burg gebeurd? 

De stenen man van Zwanenburg.  

Het monument van de voorkant gezien.  
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De vergeten helden van D-Day  
Foto’s: internet licentievrij

 

Toch speelden  honden (en ook duiven) een belangrijke rol 
tijdens D-Day en de daaropvolgende strijd. Duiven brachten 
cruciale informatie over, als radioapparatuur onbetrouwbaar 
was, vooral tijdens zware gevechten. Het was ook een postduif 
die als eerste het nieuws over de D-Day-landingen naar Groot-
Brittannië bracht. Ook honden werden gebruikt tijdens de oor-
logsinspanning. Zij waren getraind om explosieven en bommen 
op te sporen en om voor vijanden te waarschuwen. Daarnaast 
werden de honden ook gebruikt om het moreel van de troepen 
te verhogen. Een aantal was zelfs getraind om te parachute-
springen, wat een groot aantal honden tijdens de D-Day lan-
dingen deed. 

 
De Britten waren daar al eerder mee begonnen. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog begon het 13e (Lancashire) Parachute 
Battalion een experiment waarbij D-Day als doel in de toe-
komst lag, honden in hun gelederen opnemen. De zogenaamde 
"paradogs" (afkorting van "parachute springende honden") 
werden specifiek opgeleid om taken uit te voeren zoals het 
lokaliseren van mijnen, het in de gaten houden van en waar-

schuwen voor vijanden. Als bijbaantje dienden ze ook als een 
soort mascotte voor de “tweebenige” troepen. Schrijver An-
drew Woolhouse deed onderzoek naar de rol van honden in 
het Britse leger.  

In 1941 had het Britse Ministerie van Oorlog radio-oproepen 
uitgezonden bestemd voor hondenbezitters om hun huisdieren 
aan het leger uit te lenen. Het doel was om ze te laten helpen 
in de oorlog. Dit leidde tot de eerste lichting dieren op de trai-
ningsschool, hoewel het grote aantal mensen dat probeerde 
om hun honden kwijt te raken tijdens de oorlog al snel ervoor 
zorgde dat het meer een asiel werd. De Engelsen waren bang 
dat hun honden zouden lijden onder schaarste aan voedsel, 
hoewel Engeland eigenlijk nooit voedselschaarste heeft ge-
kend. Zij dumpten daarom vrij massaal hun hond.  

Een van de honden die werd getraind was Brian (een mix 
van een Alsatian en een Collie) van 2 jaar. Het was een mix van 
een Duitse herder uit de Elzas en een Collie. Zijn bijnaam was 
Bing. Bing kwam bij de Army War Dog Training School nabij 
Potters Bar in Hertfordshire nadat de -familie Fetch uit Lough-
borough hem nier langer kon voeden van dagelijkse hun rant-
soen. Na zijn opleiding werd hij geplaatst bij het 13th Lancashire 
Parachute Battalion van de 6th Airborne Division, kreeg num-
mer 2720/6871 en voltooide daar de twee weken durende trai-
ning bij de verkenner- en sluipschutterseenheid. 

 
Tijdens zijn carrière voltooide hij zeven parachutesprongen. 

Toen de D-Day-landingen begonnen, werd Brian bij Ranville 
per parachute naar de grond gestuurd, met de bedoeling in de 
stad te landen. Hij kwam echter vast te zitten in een boom op 
weg naar beneden. Daarbij  waarbij verwondde hij zijn bek en 
kop. Zijn collega parachutist, Lance Corporal Ken Bailey sneed 

D-Day begon nu bijna 76 jaar geleden. De geallieerde 
troepen landden op de stranden van Normandië en be-
vrijdden langzaam de bezette gebieden.  
Die gebeurtenis is algemeen bekend. Wat niet zo be-
kend is, is dat ook honden een rol speelden bij deze 
grootste invasie uit de geschiedenis.  

Bing in opleiding 

Bing in burger 



CONTRAILS ONLINE 09 mei 2020  Pagina 6 

 

Brian ondanks aanhoudende kogels die rond zijn hoofd floten 
uit de boom en het paar vocht een aantal maanden samen in 
Frankrijk. 

Op 24 maart 1945 werd Bing boven de Rijn gedropt met zijn 
nieuwe begeleider korporaal 'Jack' Walton, and nam deel aan 
Operation Varsity, de grote luchtlandingsoperatie in Duitsland 
op 24 maart 1945, Operation Plunder and de verdere tocht 
Duitsland in. Hij  bleef in het bezette Duitsland in actieve 
dienst. Uiteindelijk werd hij met zijn gezin herenigd. Hij ontving 
de speciale medaille voor dierlijke oorlogshelden, de Dickin-
medaille, op 29 maart 1947. Hierop stond het citaat: 'Voor uit-
stekend patrouillewerk en kwalificerend als paratroeper, Air-
borne Division, Normandië, juni 1944.' 

Deze medaille is sinds 1943 71 keer verleend, plus één ere-
medaille die werd toegekend in 2014. 34 honden, 32 duiven, 4 
paarden en 1 kat werden met deze medaille onderscheiden. 

Naast Brian, nu Bing genoemd, trainde Bailey nog twee 
andere honden: Monty en Ranec, beide ‘Alsatians’. Ranec was 
de enige parachute springende teef in de oorlog. Met deze 
twee liep het helaas minder goed af, Monty raakte op D-Day 
zelf ernstig gewond, en Ranec werd enkele dagen later in 
Frankrijk gescheiden van haar begeleider, en werd nooit meer 
gezien. 

Bing/Brian overleed uiteindelijk in 1955. Toen hij stierf, 
werd de voormalige “paradog” begraven op een erebegraaf-
plaats voor dieren ten noordoosten van Londen.  

Een levensechte replica van deze vierbenige held staat in 
het Parachute Regiment en Airborne Forces Museum in Dux-
ford. Hij wordt natuurlijk getoond met zijn parachute en naast 
zijn eremedaille, waarop de woorden "For Gallantry" en "We 
Also Serve". ◼ 

YouTube link: The Dogs of War Dogs in warfare Dogs in WWII 

Het verhaal van Bing is een kinderboek verteld door Gil Boyd.  
Dit is een illustratie uit dat boek  

Bing met zijn begeleider korporaal 'Jack' Walton  

Een levensechte replica van Bing staat in het Parachute Regiment and 
Airborne Forces Museum in Duxford 

Het graf van Bing op een erebegraafplaats voor dieren ten noordoosten 
van Londen 

https://youtu.be/FhUzDDMMx8g
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De heldendaad van postduif William of Orange  

John Frost heeft met zijn eenheid de noordelijke oprit van 
Rijnbrug veroverd, maar hij raakt al snel afgesneden van de 
andere Britse soldaten in Arnhem. Om versterking kan hij niet 
vragen, omdat de radio´s het niet goed doen. Op dinsdag 19 
september, de brug is omsingeld door Duitse troepen, besluit 
Frost het dan maar op de ouderwetse manier te proberen: hij 
stuurt een postduif naar Engeland. 

 
De postduif William of Orange heeft die dan al een boel 

meegemaakt. Hij is in een speciaal klein zakje gestopt, is vast-
gemaakt aan een parachutist en heeft met hem honderden 
kilometers in een vliegtuig gezeten, voordat hij bij Renkum met 
de para uit het vliegtuig gesprongen is. Eenmaal in Arnhem zit 
hij dan al een paar dagen in klein kooitje, midden in zeer zware 
gevechten, met veel harde geluiden. 

 
 
 
 

Recordtijd 
William of Orange krijgt aan zijn poot een briefje gebonden. 

Daarin staat dat Frost en zijn mannen de oprit van de brug heb-
ben veroverd, maar omsingeld zijn door Duitsers. Ook zijn ze 
afgesneden van de Britten en hebben snel luchtsteun nodig 
hebben om hun positie te kunnen handhaven. Terwijl de para-
chutisten onder vijandelijk vuur liggen laten ze de duif los. 
Maar William vliegt niet meteen weg, hij blijft vlak bij de solda-
ten zitten. Hij vertrekt pas naar Engeland als een para wat 
schoten zijn kant op schiet.. De tocht naar Engeland legt Willi-
am of Orange in een recordtijd af: over de 400 kilometer tus-
sen de brug in Arnhem en zijn hokje in de streek Cheshire doet 
hij 4 uur en 25 minuten. 

 
Voor deze heldendaad heeft William of Orange in mei 1945 

een onderscheiding gekregen: de Dickin Medal. Een medaille 
voor (Britse) dieren die zich in de oorlog heldhaftig hebben 
gedragen. William is het 21ste dier dat de onderscheiding krijgt. 

 
Heeft de heldendaad van de postduif zin gehad? Jazeker, 

door het bericht besefte het opperbevel hoe slecht de zaken er 
in Arnhem voor staan. Helaas hebben Frost en zijn mannen er 
niks aan, het weer is te slecht om luchtsteun te geven. En hoe 
is het William of Orange na de oorlog vergaan: hij leeft nog tien 
jaar bij een Britse duivenmelker. Of hij extra verwend is, is niet 
bekend. ◼ 

William of Orange, de heldhaftige postduif - Publiek Domein   

Bijna alles wat er mis kan gaan, gaat ook mis bij de 
Britse luchtlandingstroepen die in september 1944 de 
opdracht krijgen om de Arnhemse Rijnbrug te verove-
ren. Zo doen onder andere hun radio's het niet, waar-
door het dagenlang vrijwel onmogelijk is om te berich-
ten over de desastreuze situatie waarin zij verkeren.  

De onderscheiding - Publiek Domein 
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KG54, onder commando van Oberst Wilhelm Lackner, was 
samengesteld uit KG4 en KG 27 en vlogen met Heinkel 111 P-
bommenwerpers. Gedurende de onderhandelingen in Rotter-
dam raakte het Duitse opperbevel steeds meer geritmeerd dat 
de opmars richting den Haag werd opgehouden en dat Von 
Sponeck niet verder kon. In de morgen van 14 mei werden op 
drie vliegvelden in de nabijheid van Bremen (Quakenbruck, 
Delmenhorst en Hoya) de Heinkels klaar gemaakt voor de aan-
val. Het Duitse opperbevel had aangegeven dat als de onder-
handelingen over de capitulatie van de Nederlandse strijd-
krachten goed zou verlopen er rode lichtkogels zou worden 
afgevuurd en het bombardement zou worden afgelast. In to-
taal werden er 90 Heinkels ingezet. Vlak voor de aanval op 
Rotterdam werd de groep van 90 vliegtuigen verdeeld in twee 
groepen. De 1e groep onder commando van van Oberst Lack-
ner zou met 54 vliegtuigen vanuit het oosten Rotterdam nade-
ren en het stadscentrum bombarderen. En de 2e groep onder 
commando van Oberst Leutenant Hohne zou vanuit het zuiden 
de bommen laten vallen op de stad. Omdat Oberst Lackner 
geen rode lichtkogels zag liet zijn groep de bommen vallen op 
Rotterdam. In slechts 13 minuten tijd werd de oude stad van 
Rotterdam verwoest door 97000 kg brisantbommen. De gevol-
gen waren verschrikkelijk. Omdat intussen de onderhandelin-
gen de goede kant uit gingen en dat een aantal keren aan KG54 
was gemeld waren ook de Duitse officieren verrast door het 
bombardement. Toen de eerste bommen vielen vuurde de 
generaal Student zo snel hij kon alsnog de rode lichtkogels af. 
De 2e groep met 36 Heinkels onder commando van Oberst  

 
 

Bommen op Rotterdam 14 mei 1940  

Plotseling werden vliegtuigmotoren hoorbaar De Duitse 
generaal Choltiz beval Schmidt onmiddellijk rode licht-
kogels af te vuren!! Maar om 13:27 uur vielen de eerst 
bommen op Rotterdam. Onderhandelaar Kapitein Bac-
ker weet het beursstation te bereiken en de generaal 
Scharroo capituleert nu wel. Mede door het dreigement 
van de Duisters ook andere steden zoals Amsterdam, 
Utrecht den Haag en Haarlem te zullen bombarderen. 
Scharroo was verbijsterd en las het tweede ultimatum: 
dat pas oom 16:20 uur zou verlopen! 

Luchtopname van brandend Rotterdam Bron: Bundesarchiv_Bild_141 -1114,_Rotterdam,_Luftaufnahme_von_Bränden  

Duitse bommenwerpers tijdens het bombardement . de brandende olie-
tanks behoren vermoedelijk tot de raffinaderij van Shell Pernis.  
Bron: onbekend 
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Leutenant Hohne zag de rode lichtkogels wel en boog af 
richting IJsselmonde en loosde hun bommen boven de Hoekse 
waard. En daarmee werd Rotterdam een volgende 50.000 kg 
bommenlast bespaard Het trieste resultaat van dit alles: ca 
900 doden te betreuren, duizenden gewonden, 258 hectare 
verwoest, 79.600 burgers dakloos en 252 straten volledig ver-
woest. Het gevaar was echter nog niet over. 

Mogelijk met de hachelijke positie van generaal Von Spo-
neck in gedachten, gaf de Duitse veldmaarschalk Albert Kessel-
ring opdracht tot een tweede bombardement tussen 19 en 20 
uur. Hij gaf ook Schmidt opdracht tot doorbraak naar Von Spo-

neck. Drie groepen bommenwerpers zouden de stad opnieuw 
bombarderen tenzij hij bericht kreeg dat de doorbraak een feit 
was. Zodra Schmidt om 17:15 uur dit bericht ontving, zond hij 
een ongecodeerd bericht dat het noorden van de stad in zijn 
handen was – hoewel dit strikt genomen nog niet het geval 
was. Intussen was de tweede golf bommenwerpers Rotterdam 
dicht genaderd. Net op tijd kregen zij het bericht dat de door-
braak een feit was. Later vertelde de bemanningen dat zij zo 
dicht bij Rotterdam waren geweest dat zij de brandlucht in hun 
cockpit konden ruiken. 

 
Vandaag de dag kan je rond om het Noordereiland en de 

Boompjes in Rotterdam door de vele nieuwbouw goed zien 
waar de stad getroffen en herbouwd werd. Op 14 mei 2020 
was het om 13:27 uur 80 jaar geleden dat de eerste bommen 
op Rotterdam vielen. 

Schade 
De verwoestingen van panden waren grotendeels het ge-

volg van het grote bombardement van 14 mei en de daardoor 
ontstane grote branden. Ook de talloze beschietingen hebben 
schade aangericht.  In het getroffen gebied waren van 252 stra-
ten alle gebouwen verwoest en van 141 straten was de bebou-
wing gedeeltelijk verwoest.  

 
Er gingen in totaal 25.479 woningen verloren waarin 77.607 

bewoners gehuisvest waren. Daarnaast waren ca. 2.000 men-
sen woonachtig in 26 hotels, 117 pensions en 44 logementen 
die verwoest werden. In totaal raakte 12,8% van de toenmalige 
bevolking van Rotterdam dakloos. Daarvan waren per 15 juni 
1940 20.887 personen in andere gemeenten ondergebracht, 
terwijl de anderen op dat moment binnen Rotterdam een 
(tijdelijk) onderkomen hadden gevonden. Behalve woningen 
werden tal van bedrijfspanden verwoest: 31 warenhuizen en 
2320 kleinere winkels, 31 fabrieken en 1319 werkplaatsen, 675 
pakhuizen en vemen, 1437 kantoren, 13 bankgebouwen en 19 
consulaten, 69 schoolgebouwen en 13 ziekenhuisinrichtingen, 
24 kerkgebouwen en 10 inrichtingen van liefdadigheid, 25 ge-
meentelijke- en rijksgebouwen, 4 stationsgebouwen, 4 dag-
bladbedrijven en 2 musea, 517 cafés en restaurants, 22 feestge-
bouwen, 12 bioscopen en 2 schouwburgen en 184 overige be-
drijfsruimten. ◼ 

Rotterdam na het bombardement (en puinruiming) met de ruïne van de 
Laurenskerk Bron: Wikipedia 

Brand aan de Boompjes Rotterdam  

De schade was enorm, er gingen  
meer dan 25.000 woningen verloren 

Zondag 23 juni (1940 red ) 
 

"... Nog worden er slachtoffers onder  
het puin vandaan gehaald.  

Ze weten niet waar ze  
al het puin moeten laten. ..."  
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Het hevigste bombardement op de stad na dat van 14 mei 
1940 vond plaats op 31 maart 1943. In Groot-Brittannië gestati-
oneerde  Amerikaanse bommenwerpers voerden die dag een 
aanval uit op haven- en scheepsbouwinstallaties in een van de 
havengebieden in Rotterdam-West. In plaats van een industrie-
gebied tussen Keilehaven en Merwehaven te raken, vielen 
tientallen brandbommen rond het Marconiplein en op de hui-
zen rond de Schiedamseweg. Er vielen 326 doden (al spreken 
sommige bronnen over ruim 400) en meer dan 400 gewon-
den. Ongeveer 16.000 mensen raken dakloos. Ongeveer 10 ha 
bebouwd gebied en 8 ha openbare weg werden verwoest. Het 
verwoeste gebied werd begrensd door het Marconiplein, de 
Mathenesserweg, de Rösener Manzstraat, de Van Duylstraat, 
de Rosenveldstraat en de Blokmakerstraat  

De ooggetuige Arie de Keyzer gaf in het begin van de 21e 
eeuw de volgende beschrijving van de gebeurtenissen:  

“Kleine opmerking over dat bombardement in Rotterdam 
West. Ik was 14 toen het gebeurde. Het was op een Woensdag-
middag omstreeks één uur 's middags. Er stond een heel harde 
westelijke wind. We woonden op Charlois vlak bij de Waalha-
ven. Het werd luchtalarm geblazen en er kwamen een stuk of 
vier Engelse tweemotorige bommenwerpers, waarschijnlijk 
Wellingtons, die vrij laag over ons vanaf het Zuiden richting 
Noord vlogen op een hoogte naar schatting 1000 meter. We 
zagen later de bommen vallen, door de wind dreven die schuin 
omlaag in Oostelijke richting. Er was maar één run, ze vlogen 
gelijk door. Er was veel afweergeschut. Geen van de vliegtuigen 
werd neergeschoten. Kort daarna zagen we enorme rookwol-
ken en ik ben er gelijk heen gegaan om te kijken. Het was een 
razende vuurzee en door de harde wind was er geen blussen 
aan. De bommen waren kennelijk bestemd voor het havenge-
bied aan de Hudsonstraat. De bommen waren echter zo ver 
weggedreven dat ze zelfs de Hudsonstraat niet raakten. Dit 
bombardement was een stommiteit van de piloten van de eer-
ste orde”. 

Waarom vergeten? 
De Duitsers waren slecht. Punt. En de Engelsen en Amerika-

nen stonden aan ‘onze’ kant. Over hen dus niets dan goeds. Zo 
leren we het in de geschiedenisboeken, maar zo werd de be-
richtgeving natuurlijk toen al een beetje gestuurd. Er valt dan 
ook weinig over het bombardement te vinden. Dat Amerikaan-
se bommenwerpers zoiets deden, kon men maar moeilijk be-
vatten. Bovendien was het een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden, vandaar dat het misschien een beetje in het 
collectieve geheugen weggestopt werd en bijna vergeten. 

 
Driejarig meisje 

Een van de weinige lichtpuntjes: twee dagen na het bom-
bardement werd er nog een levend slachtoffer onder het puin 
vandaan gehaald. Een driejarig meisje lag vijftig uur onder het 
puin en overleefde het wonderbaarlijk.  ◼ 

Het vergeten bombardement  

Velen weten dat Rotterdam op 14 mei door de Duitsers 
is gebombardeerd. Minder bekend is dat de geallieer-
den op 31 maart 1943 Rotterdam-West per abuis heb-
ben gebombardeerd . Dit bombardement wordt wel  
“het vergeten bombardement” genoemd. 

Bronnen: Wikipedia en https://indebuurt.nl/rotterdam/
genieten-van/toen-in/31-maart-1943-het-vergeten-
bombardement-van-rotterdam~85143/  

Het was weer puin ruimen Foto: archief Spaarnestad  

Verwoeste gebouwen rond het Marconiplein  Foto Engelfriet.net  

Het 3-jarig meisje wordt door de brandweer weggedragen .  

https://indebuurt.nl/rotterdam/genieten-van/toen-in/31-maart-1943-het-vergeten-bombardement-van-rotterdam~85143/
https://indebuurt.nl/rotterdam/genieten-van/toen-in/31-maart-1943-het-vergeten-bombardement-van-rotterdam~85143/
https://indebuurt.nl/rotterdam/genieten-van/toen-in/31-maart-1943-het-vergeten-bombardement-van-rotterdam~85143/
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Groei van een luchthaven (1916-1935). 
In 1916 werd bij het fort bij Schiphol een hulpveldje inge-

richt voor de militaire luchtvaart. Veilig binnen de stelling van 
Amsterdam. Nadat de KLM in 1920 een luchtlijn naar Londen 
opende, groeide Schiphol uit tot burgerluchthaven met han-
gars voor de KLM en een vliegloods voor Fokker. In 1921 werd 
het militair gebruik van Schiphol beëindigd. April 1926 werd 
Schiphol Gemeentelijke Luchthaven van de hoofdstad Amster-
dam. De modderpoel werd vervangen door een betonnen 
platform en startbanen. Er kwam ook een stationsgebouw met 
verkeerstoren (in Lelystad staat een replica). Hoogtepunt voor 
de KLM Indiëroute, was de Melbourne race in 1934. De win-
nende DC-2 van de KLM, de Uiver, werd feestelijk binnenge-
haald In 1934 maakte ook het fort bij Schiphol plaats voor de 
Colijn draaibrug naar Amstelveen. Nu hoefde men van Amster-
dam niet meer via twee tolpoortjes in Sloten. 

Dreiging en Mobilisatie (1935-1939) 
In 1935 blijkt dat Hitler een sterke krijgsmacht heeft opge-

bouwd; Europa gaat zich bewapenen. In Nederland besluit 
Ministerpresident Colijn tot een vierjaren plan voor de verster-
king van de krijgsmacht en vernieuwing van de militaire lucht-
vaart, om de neutraliteit te kunnen handhaven. 

 

De Militaire Luchtvaart verhuisde naar nieuwe en bestaan-
de vliegparken binnen de vesting Holland. Ook Schiphol werd 
weer een militair vliegpark. In de uiterste Zuid Oost hoek ko-
men twee nieuwe loodsen voor vliegafdelingen met Fokker T-V 
bommenwerpers en D.XXI jachtvliegtuigen. Na schietinciden-
ten worden de KLM Douglassen geheel oranje geschilderd. 
Veel te laat worden Duitse Lufthansa vluchten boven Neder-
land verboden. Rond Schiphol verschijnen soldaten, pantser-
wagens en luchtdoelgeschut. Kanonnen moeten onverhoedse 
landingen met transportvliegtuigen verhinderen. Het veld 
wordt verkleind met rioolbuizen 

 
De Duitse overval op 10 mei 1940 

Allereerst moest de Luftwaffe alle vliegvelden en vliegtui-
gen in één klap uitschakelen, zodat luchtlandingen bij den 
Haag, Dordrecht en Rotterdam ongestoord konden plaatsvin-
den. De Nederlandse Militaire Luchtvaart moest met 125 vlieg-
tuigen opnemen tegen ruim 1000 betere Duitse vliegtuigen. 

Onze verdediging werd overrompeld door de Duitsers die ‘s 
nachts hoog over, of noordelijk langs, ons land vlogen, om 
daarna bij het eerste daglicht om te keren en bij verrassing, 
vanuit zee aan te vallen en alle vliegparken te bombarderen. 
Ook Schiphol werd gebombardeerd. Feitelijk mislukte de Duit-
se opzet op Schiphol, want vrijwel alle 18 inzetbare bommen-
werpers en jachtvliegtuigen stegen op, tijdens de eerste bom-
aanval, en gingen het gevecht aan. 

De kazerne en diverse huizen werden verwoest en sommi-
ge hangars raakten flink beschadigd. Op veel plaatsen ontstond 
brand. Achttien KLM vliegtuigen werden vernield of bescha-
digd. 

 
Fliegerhorst voor de Luftwaffe 1940-1941 

In mei of juni bezocht Göring Schiphol en Amsterdam om 
zijn buit te inspecteren. Hij sprak ook met Plesman over de 
vrede en de KLM na de Duitse overwinning. Direct de capitula-
tie begon gemeentewerken aan het herstel. Luftwaffe Bauregi-
mente met Hollandse aannemers verlengden de startbanen. 
Alle vliegtuigwrakken werden in de ZO hoek bij elkaar gegooid. 
De grote “mistbaan” werd verlengd met een 80 meter breed 

Fliegerhorst Schiphol  

Fort bij Schiphol 

Na schietincidenten worden de KLM Douglassen geheel  
oranje geschilderd 

Schiphol na de Duitse aanval tijdens de meidagen van 1940. Er zijn ver-
schillende vliegtuigwrakken zichtbaar, waaronder een op het oog nog 
gedeeltelijk intacte Douglas DC-2 (registratie PH-AKK) van de KLM  
Bron: NIMH objectnummer: 2157_024871  
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stuk tot een lengte van 1625 meter. Er werd veel Rotterdams 
puin aangevoerd Uitgebreide taxibanen met ruim 200 mini-
hangars werden aangelegd voor jachtvliegtuigen ter verdedi-
ging van het vaste land tegen de Engelse RAF. Er werden 
“Sommerboxen” aangelegd; schuilplaatsen voor Heinkel-, Dor-
nier- en Junkers bommenwerpers, voor aanvallen op Duinker-
ken en Engeland (Blitz). 

Bommenwerpers naar Engeland (1940-1941) 
Direct na de capitulatie in mei 1940 werd Schiphol Ab-

sprunghafen voor bommenwerpers van I/KG30. Schiphol werd 
de vaste thuisbasis voor Ju 88’s en He 111’s van de III./KG 4; 
Dezelfde eenheid die in de meidagen Schiphol en Rotterdam 
bombardeerden. De Kampfgeschwaders namen actief deel aan 
operaties boven Duinkerken de Slag om Engeland en de nach-
telijk Blitz aanvallen op Engels steden. De “Küstenflieger Grup-
pe” 606 vloog jaren vanaf Schiphol met JU88A bommenwer-
pers om schepen aan te vallen. Ze hadden een speciaal oefen-
doel in de Kennemer duinen. Ook de 3.(F)/122 Aufklärungs-
gruppe (Verkenningseskader) was lang op Schiphol gestatio-
neerd met Junkers 88 en Focke Wulf 189 vliegtuigen. 
 

Eind juni 1940, na de Franse capitulatie, streken de eerste 
Me109-dagjagers van I./JG54 Grünherz neer op Schiphol, ter 
verdediging tegen de toenemende RAF aanvallen. In november 
1940 richtte Führer der Jagdkräfte (Jafü) Mix een Jagdgefecht-
stand op in Badhoevedorp (Reigerstraat). Al snel werd op 
Schiphol een grotere Gefechtstand voor dag jagers gebouwd, 
verbonden met een Funkhörstelle (in Overveen) en Funkmess-

geräte (radar); beiden van de LuftNachrichtendienst. Totdat in 
1943 de gevechtsleiding van alle jagers door Kammhuber werd 
gecentraliseerd in de enorme “theater” bunker Diogenes (in 
Schaarsbergen bij Arnhem). Ook de jachtvliegtuigen kregen 
een “veiliger” thuisbasis verder van de kust. (Twente, Leeuwar-
den Deelen, Venlo, Volkel.) Schiphol werd een uitwijkbasis 

 
Het einde van Fliegerhorst Schiphol 1943 

In 1943 steeg het aantal geallieerde luchtaanvallen fors. Zo 
lag Fliegerhorst op 25 en 27 juli onder vuur van Mitchell- en 
Boston-bommenwerpers van de RAF. Regelmatig waren er 
onverwachte aanvallen door Spitfires en Mosquito’s om de 
Duitse luchtverdediging te verstoren. Op 3 November 1943 viel 
de 9th USAAF Schiphol aan. B-26 Marauders wierpen 225 bom-
men. “Bugs Bunny” werd door hevig afweervuur bij Bovenkerk 
neergeschoten. Omdat de resultaten in November matig wa-
ren, kwam de USAAF op 13 December 1943 terug, met 216 Ma-
rauders die in 3 golven totaal 787 duizend ponder bommen 
afwierpen. Er vielen zelfs bommen op Mijdrecht en Heemstede 
(Binnenweg). Eén van de Marauders die hierbij neergeschoten 
werd was de Hells Fury. Na deze dag was Schiphol vrijwel on-
bruikbaar. Ondanks kleinere luchtaanvallen zetten de Duitsers 
nog tot april 1944 (gemengd gehuwde joodse) dwangarbeiders 
in voor herstelwerkzaamheden. Na Dolle Dinsdag in September 
1944 vernielden Duitse “Sprengkommando’s” alles wat nog 
bruikbaar was. 

Verschroeide aarde en herstel 
Pas na de zelfmoord van Hitler kon met de Duitsers onder-

handeld worden over hulp aan het verhongerend Holland met 
geallieerde bommenwerpers en schepen. In de eerste week 
van mei startte de operatie. Geallieerde bommenwerpers wier-
pen 11.000 ton voedsel af; Engelse Lancasters in Zuid Holland 
(Manna) en Amerikaanse B17’s In Noord Holland/Utrecht 
(Chowhound). Schiphol was een van de 11 locaties. Hier werd 
op 2 t/m 7 mei 2000 ton door de USAAF met B17 bommenwer-
pers gedropt. Direct na de bevrijding begon het ruimen en her-
stel op Schiphol, om militaire en regerings-vluchten mogelijk te 
maken. Eind juni 1945 werd de oude “mistbaan” vrijgegeven 
voor DC3 Dakota’s. In juli was het veld open voor de burger-
luchtvaart. De Havendienst en de KLM huisden nog tot medio 
1950 in noodvoorzieningen (bouwketen en woonboten) ◼ 

Een Junkers Ju 87 Stuka geparkeerd op een gecamoufleerde opstelplaats 
op Fliegerhorst Schiphol.  
Bron NIMH Beeldbank Objectnummer: 2189-01-04-008 

Jagdgeschwader Bf-109 ’s op Fliegerhorst Schiphol  

B-17 ’s boven Fliegerhorst Schiphol.  
Bron NIMH Beeldbank Objectnummer: 2189-01-04-008 
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Nooit Meer  

Ik heb al tien jaar een verhalentafel in het Historisch Muse-
um Haarlemmermeer met veel deelnemers. Zij komen 1x in de 
week , op dinsdagmorgen, bij elkaar om o.l.v. de juf (Sybil van 
Dam) over de geschiedenis van de Haarlemmermeer te praten. 

 
Wat is er niet mooier om als CRASH Luchtoorlog- en Ver-

zetsmuseum ’40-’45 hierbij aan te sluiten. Deze keer gingen de 
onderwerpen over de Tweede Wereldoorlog en de vergeten 
oorlog in Nederlands-Indië door de deelnemers laten vertellen. 
Dat waren vaak heel ontroerende verhalen die mensen nu, 
voor de eerste keer, met andere mensen konden delen. 

 
Al deze verhalen heb ik opgetekend en voorzien van foto’s 

veelal uit privé bezit. Daar heb ik een boek van gemaakt met 
de tittel “Nooit Meer”. Het boek zou 5 mei gepresenteerd wor-
den, maar door de huidige situatie is dat niet mogelijk ge-
weest. 

 

Het boek komt te koop voor 20 euro. 
Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij: Sybil van Dam 
sybil.vandam@planet.nl 

 
Naschrift Redactie: Dit boekje is in samenwerking tussen 

Sybil van Dam, het Historisch Museum Haarlemmermeer en 
het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 tot stand 
gekomen. ◼ 

Dit jaar vieren wij op 5 mei 2020 dat we 75 jaar vrijheid 
hebben. Dat is heel bijzonder, omdat vrijheid niet van-
zelfsprekend is. In het kader van onze vrijheid heeft het 
Crashmuseum gevraagd of ik een boek met verhalen 
daarover wilde maken. 

Voor- en achterzijde  boek opgetekend door Sybil van Dam  

mailto:%20sybil.vandam@planet.nl

