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Sir Winston Churchill:
Er was eens een officier die zo dom was dat de andere officieren
het merkten…
There once was an officer who was so stupid that other officers
noticed it.

Van de Redactie
U leest de twaalfde editie van Contrails Online.
Deze editie begint met een verhaal over de NATO school in
Oberammergau. Daarin staat en verwijzing naar ’Operatie Paperclip’ Die heb ik op internet opgezocht. Daarin staat een passage over Duitsers die naar de Verenigde Staten zijn verhuisd
rond de Tweede Wereldoorlog. Dat maakte mij nieuwsgierig
naar dat verhaal. Ook die heb ik opgezocht en ingevoegd.
Afsluitend is een eerder in Contrails verschenen interessant artikel door onze
vrijwilliger Ed Beekman over het vliegtuig: de Fairey Swordfish.
CRASH wenst u veel leesplezier en graag tot ziens in het museum.
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.
Copyright © 2020 Crash Research in Aviation Society Holland
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Toegang:
Volwassenen
€ 6,00
Kinderen 6-12
€ 3,00
Beide inclusief een consumptie
Groepsbezoeken zijn vooralsnog niet mogelijk
Website: www.crash40-45.nl.
webmaster: Rick Franke
Contrails online redactie:
Samenstelling:
Rick Franke,
Hoofdredacteur:
Leslie van der Schaaff.
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Stichting Crash Research
in Aviation Society Holland

Oprichter
Henk Rebel 14-02-1932 - + 02-02-2008
Ere lid:
Mevr. M.L. Rebel - De Koter
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Voorzitter:
Peter de Raaf,
Secretaris:
Jan Springintveld,
Penningmeester:
Leslie van der Schaaff
2e penningmeester:
Raph de Wolf
Bestuurslid:
Hans Dijkkamp
Donateurs CRASH:
Donateur worden van de Stichting CRASH kan
door een minimale bijdrage van € 19,00 per jaar
over te maken. Hiervoor ontvangt u 4x per jaar
het magazine Contrails en heeft u en één introducee gratis toegang tot ons museum.

Ik word donateur
Donateur worden? Klik hieronder
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De NATO Staff School in Oberammergau in de oorlog
Ten zuiden van München, aan de voet van de Alpen ligt
het mooie stadje Oberammergau, bekend door de
Passiespelen. Veel Nederlandse officieren hebben
tijdens hun loopbaan een cursus gevolgd op de NATO
Staff School (NSS) in Oberammergau. Een opvallend
gebouwencomplex omgeven door een bijna
cyclopische muur van zware rotsblokken. Ik vermoed
dat het merendeel van de cursisten niet wist wat zich
op en rond dit kazernecomplex afspeelde in WO II. In
dit artikel zal ik nader ingaan op het “ oorlogsverleden
“ van dit markante stukje Oberammergau.

Geallieerde luchtfoto Hötzendorfkazerne winter 1944/45

In 1935 werd aan de zuidoostkant van Oberammergau begonnen met de bouw van de toenmalige Hötzendorf kazerne
en de twintig opvallende kazernegebouwen (die staan er nu
nog bijna allemaal). Gedurende de eerste jaren van WO II was
de kazerne in gebruik bij het Duitse leger maar in 1943 kwam
daar een drastische verandering in. Door de intensieve geallieerde bombardementen op Duitsland werd de Duitse vliegtuigproductie aanzienlijk verstoord en ook het onderzoek naar
nieuwe wapens ondervond steeds meer vertragingen. Daarom
werd overgegaan op het bouwen van grote ondergrondse
“vliegtuigfabrieken” en werden de wapenonderzoekcentra
overgebracht naar afgelegen gebieden. Naast de V1 en V2 werd
de Messerschmitt 262 straaljager gezien als één van de zgn.
Vergeltungs Waffen (V wapens). Productie van en verbeteringen aan deze straaljager kregen daarom de hoogste prioriteit
van de politieke en militaire leiding. De Ontwerp en Onderzoeksafdelingen van Messerschmitt AG werden om die reden
in 1943 verplaatst van het kwetsbare Augsburg naar de afgelegen Hötzendorfkazerne in Oberammergau. Gezien het grote
belang van het onderzoekswerk werd besloten een groot ondergronds complex aan te leggen bij de kazerne. Onder de code-naam project CERUSIT werd door 500 dwangarbeiders in de
wand aan de voet van de Laberberg naast de kazerne een
enorm tunnelcomplex van 150 bij 90 meter aangelegd. In dit
complex werden testfaciliteiten, werkplaatsen, bergruimtes
voor documenten en beschermplaatsen, tegen mogelijk te
verwachten luchtaanvallen, voor de 2200 medewerkers gebouwd. Tussen de kazerne en het tunnelcomplex werd zelfs
een smalspoorbaantje aangelegd.
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Dichtgemaakte tunnelingang Laberberg bij Hötzendorfkazerne

Aan de oostzijde van de Laberberg, richting GarmischPartenkirchen (bekend van het schansspringen) werd tussen
Oberau en Eschenloh onder codenaam project “ENTE” een
tunnelcomplex geconstrueerd. Dit was aanvankelijk een logistieke basis maar al snel werd begonnen onderdelen voor de
Me-262 te produceren. Ook nabij het kasteel Linderhof, gelegen in het brede Ammerdal west van Oberammergau, werd
een militair onderzoekscentrum ondergebracht. Onder andere
werd hier het ENZIAN luchtafweer-raketsysteem ontwikkeld.
Het wetenschappelijk team in de Hötzendorfkazerne, onder
leiding van professor Willy Messerschmitt, richtte de aandacht
op het verbeteren van de Me 262 straaljager en de ontwikkeling van de P.1101, de eerste straaljager ter wereld met pijlvleugels. Vanwege de verslechterende oorlogssituatie gaf Himmler
echter op 15 december 1944 opdracht om alle vliegtuigproductiecapaciteiten te richten op de bouw van Me 262 straaljagers.
Het complex in Oberammergau moest stoppen met research
en worden omgebouwd tot een ondergrondse Me 262 vliegtuigfabriek. Dit nam veel tijd in beslag en in feite werden geen
Me 262 straaljagers geproduceerd in de ondergrondse fabriek
in Oberammergau. Een testvliegveld met grasbaan was voorzien in het Ammerdal in het weidegebied tussen het dorpje
Grasswang en kasteel Linderhof. In het diepste geheim ging het
Messerschmitt ontwerpteam echter door met de ontwikkeling
van de P.1101 straaljager en een prototype werd gebouwd in
het huidige gebouw 615 van de Hötzendorfkazerne.
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Prototype P.1011 mei 1945 Hötzendorf kazerne

Opvallend is dat de Geallieerden niet op de hoogte waren
van de militaire activiteiten op het Hötzendorf kazernecomplex
want luchtaanvallen op dit lucratieve doel zijn niet uitgevoerd.
Omdat in april 1945 eenheden van het 7de Amerikaanse leger
naderden werd het P.1101 prototype gedeeltelijk vernield en
alle microfilmdocumenten inzake het vliegtuig verborgen op
diverse plaatsen rond Oberammergau zoals in het klooster in
het nabij gelegen Ettal. Op 29 april 1945 namen de Amerikanen
Oberammergau in en ontdekten het Hötzendorfcomplex en de
ondergrondse fabriek. Naast de P.1101 werden in het huidige
gebouw 607 diverse experimentele vliegtuigen ontdekt. Na
uitgebreid onderzoek door technische inlichtingenteams werd
alles, inclusief het buitgemaakte en beschadigde prototype van
de P.1101, afgevoerd naar de Verenigde Staten. De in de omgeving van Oberammergau verborgen documenten werden niet
ontdekt door de Amerikanen maar de microfilms in het klooster in Ettal werden ontdekt en meegenomen door speciale
eenheden van de Franse inlichtingendienst. Ondanks aandringen van Amerikaanse zijde weigerde de Franse overheid deze
microfilms af te staan. De P.1101 diende als basis voor de latere
zo succesvolle F-86 Sabre straaljager, de Hawker Hunter en
waarschijnlijk ook voor de Russische Mig 15. Professor Willy
Messerschmitt werd in Oberammergau gearresteerd en na een
proces tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege zijn
betrokkenheid bij de inzet van de dwangarbeiders voor de
bouw van het complex
Begin 1945 arriveerde in Oberammergau Werner von
Braun, de “vader” van de V-2 raket. Vanwege de opmars van
het Russische leger werden von Braun, zijn 500 wetenschappers en technici en al hun documenten van de ondergrondse
raketfabrieken in het Harz gebergte in allerijl overgebracht
naar de Hötzendorf kazerne in Oberammergau. Zij werden
daar streng bewaakt door SS bewakers want de SS- top wilde
mogelijk bij een Duitse overgave het gezelschap geleerden als
wisselgeld gebruiken. Maar vanwege de eventuele kwetsbaarheid bij luchtaanvallen op het kazernecomplex mocht het gezelschap geleerden en technici zich verspreiden tot zeer diep
in het nabijgelegen Ammerdal. De, Engels sprekende, broer
van von Braun maakte na een lange fietstocht contact met de
oprukkende Amerikanen en regelde de overgave van von
Braun, zijn team en alle wetenschappelijke en technische documenten. Deze overgave vond plaats in het nabijgelegen Reutte,
west van Oberammergau. Aanvankelijk hadden de Amerikanen
niet door wat voor een ongelooflijke vangst zij hadden gedaan.
Maar na verdere ondervragingen werd duidelijk wat deze
vangst betekende voor de Amerikanen. Middels de AmeriCONTRAILS ONLINE 12- juni 2020

Werner von Braun overgave april 1945

kaanse operatie PAPERCLIP werden zij overgebracht naar de
U.S.A en daar ingezet voor het ontwikkelen van ballistische
raketten.
Na de inname van Oberammergau en omgeving moest het
Amerikaans militair gezag in het stadje trachten de orde te
herstellen, het tekort aan voedsel en brandstoffen aan te vullen en de vluchtelingenstroom onder controle zien te krijgen.
Al snel werd het gebied overstroomd door vluchtelingen uit
het oosten en vrijgelaten krijgsgevangenen. De Hötzendorfkazerne werd daarom ingericht als United Nations Displaced
Persons kamp en behield 18 maanden deze functie. Vanaf midden 1946 waren Amerikaanse inlichtingeneenheden gelegerd
op het kamp waaronder de Theatre Intelligence School, o.a.
Henry Kissinger was een docent op deze school. In 1953 werden de eerste NATOcursussen door de US Army Europe gegeven. Dit was in feite de geboorte van de NATO Staff School. De
kazerne kreeg in 1953 officieel een nieuwe naam de “Hawkins
Barracks”, genoemd naar een US Army Inlichtingen functionaris.

Bronnen:
• NATO Staff School Information Centre www.natoschool.int
• Die Messerschmitt AG in Oberammergau Band 3. R.Heighl. Garmisch
Partenkirchen 1995
• Zwischen Tradition und Vortschritt Oberammergau 1869-2000.
• Christine Radinger. Oberammergau 2002
• Oberammergau im Dritten Reich 1933-1945 Ludwig Utschneider
Oberammergau 2000
• website: militaryfactory.com
• website: luft46.com
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Operatie Paperclip
Operatie Paperclip was een geheime operatie van de
Verenigde Staten, aan het eind van en vlak na de Tweede Wereldoorlog, om zo veel mogelijk technologische vernieuwingen
die in nazi-Duitsland waren ontwikkeld naar de VS over te
brengen. Men maakte jacht op onder andere Duitse geleerden
die hieraan werkten, de archieven die hierop betrekking hadden en prototypes die eventueel al gemaakt waren. De bekendste geleerde die de Amerikanen hiermee in handen kregen was Wernher von Braun die met vrijwel zijn gehele team
van ingenieurs en geleerden naar de VS ging. Met hun kennis
maakten ze het mogelijk dat de VS bruikbare raketten konden
ontwikkelen voor militaire doeleinden en voor de ruimtevaart.
Volgens sommige complottheorieën zouden er met Operatie Paperclip ook meer duistere technologieën van de nazi's

zijn buitgemaakt die in nog altijd geheimgehouden militaire
toestellen toegepast zijn. Ufo's zouden hiervan voorbeelden
zijn. Volgens deze theorieën zijn ufo's dus geen buitenaardse
ruimteschepen, maar geheime Amerikaanse militaire projecten. Uit een geheim rapport dat in 2010 in handen kwam
van The New York Times blijkt dat Amerika na de oorlog een
groot aantal Nazi's onderdak heeft geboden, waaronder de
raketwetenschapper Arthur Rudolph. In ruil voor hun wetenschappelijke expertise en kennis, die het Amerikaanse leger en
de geheime diensten goed konden gebruiken, zouden ze niet
worden 'lastiggevallen' met vragen over hun naziverleden en
regelde de CIA voor hen verblijfspapieren en een baan.
◼
https://youtu.be/EiRLtKj7upo

Groep van 104 Duitse raketgeleerden in 1946, inclusief Wernher von Braun (1 e rij 7 e van rechts), Ludwig Roth en Arthur Rudolph (1 e rij 4 e van links)
in Fort Bliss, Texas. De groep was onderverdeeld in twee secties: een kleinere bij White Sands Proving Grounds voor testlancerin gen en de grotere
groep in Fort Bliss voor researchwerk. Velen hadden meegewerkt aan de ontwikkeling van de V-2 Rocket in Peenemünde, Duitsland en kwamen na de
Tweede wereldoorlog naar de Verenigde Staten om voor NASA aan verscheidene raketten te werken waaronder de Explorer 1 en de Saturnus.

Duitse migratie naar de Verenigde Staten rond WO2
Bron: open source internet

Duitse Amerikanen in het leger en inlichtingendiensten
Meer dan 13 miljoen personen dienden tijdens de Tweede
Wereldoorlog in de strijdkrachten van de Verenigde Staten,
waarvan lang niet iedereen de Amerikaanse nationaliteit bezat.
Ook bannelingen als de schrijvers Thomas Mann en Jan Valtin,
en Hitlers neef Patrick, namen dienst in het Amerikaanse leger.
Goed gedocumenteerd is het verhaal van Kurt Frank Korf, een
Duitse jongeman met joodse voorouders. Hij vluchtte in 1937
naar de Verenigde Staten en werd FBI-informant. Hij hield Nazi
voorman Fritz Kuhn in de gaten. Tijdens het Ardennenoffensief
werd hij als officier van de geheime dienst ingezet. Na de oorlog werkte Korf als advocaat van de Amerikaanse regering mee
aan de vervolging van Duitse oorlogsmisdadigers. Bekend is
ook het geval van de Duitse William G. Sebold die in Amerika
spioneerde voor de Gestapo. Hij liep over en hielp als dubbelspion mee aan de onthulling van de Duquesne spionage.
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Internering van Duitse Amerikanen
Weliswaar kwam het in Amerika tijdens de Tweede Wereldoorlog niet nogmaals tot ernstige collectieve uitingen van geweld zoals in de Eerste Wereldoorlog; toch deden incidenten
als de kaping van het Amerikaanse civiele vrachtschip de City
of Flint door een Duits pantserschip in 1939 de anti-Duitse gevoelens weer hoog oplaaien. Nadat in 1940 het Amerikaanse
Congres de Alien Registration Act had aangenomen, moesten
de 300.000 Duitsers, die in Amerika woonden maar niet genaturaliseerd waren, zich officieel melden en te allen tijde hun
Alien Registration Receipt Card bij zich hebben. Bovendien tekende president Franklin Delano Roosevelt in december 1941
de Presidential Proclamation no. 2526. Deze maakte het mogelijk om “vijandelijke” buitenlanders te beperken in hun vrijheid
om te reizen en bezittingen te hebben en ze eventueel zelfs in
kampen op te sluiten. Met een beroep op de Alien Enemies Act
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werden tijdens de oorlog 10.905 Duitsers aangehouden en in
aparte kampen geïnterneerd. De aanhouding gebeurde vaak
op grond van onbevestigde geruchten over vermeende onbetrouwbaarheid, die de FBI of een andere inlichtingendienst ter
ore waren gekomen. Hoewel Amerikaanse staatsburgers niet
geïnterneerd mochten worden volgden partners en kinderen,
die wel volgens de wet de Amerikaanse nationaliteit hadden,
op zogenaamd vrijwillige basis het gevangengenomen familielid. Hele families belandden op die manier in de kampen. Soms
verdwenen personen plotseling en hoorde de familie wekenlang niets over hun verblijf. Vaak bleven kinderen van gedeporteerden achter, die werden dan in een weeshuis geplaatst.
Onder druk van de Amerikaanse overheid werden ook meer
dan 4.000 mensen van Duitse afstamming gedeporteerd uit
Latijns-Amerikaanse landen en in Amerikaanse kampen gevangengehouden. Minstens 2.000 van deze geïnterneerden werden nog tijdens de oorlog naar Europa verscheept en geruild
tegen in Duitse handen gevallen personen uit de Verenigde
Staten en Latijns-Amerika. Niemand onder hen werd ooit wegens landverraad veroordeeld. Pas in 1948 kwamen de laatste
geïnterneerden vrij.
Duitse krijgsgevangenen in de Verenigde Staten
De Amerikaanse krijgsmacht maakte rond de 3,8 miljoen
Duitse krijgsgevangenen. Daarvan werden 363.036 naar Amerika afgevoerd en in kampen geïnterneerd. Er waren 760 hoofden 760 nevenkampen. De krijgsgevangenen waren ofwel in
1943 in Tunesië als soldaten van het Afrikakorps of in 1944 aan
het westfront na de invasie in gevangenschap geraakt. De omstandigheden in de Amerikaanse kampen waren dragelijk, in
het bijzonder in vergelijking met de Russische kampen. Daar
lieten 30% van de Duitse krijgsgevangenen, ongeveer een mil-

De meeste Duitse krijgsgevangenen reisden per Liberty schip naar de VS.

joen, het leven. Ze werden tot na de capitulatie in 1945 vastgehouden, tot arbeid gedwongen en pas in 1946 aan de geallieerden overgedragen.
Emigratie naar Amerika door de oorlog
Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden er relaties tussen
Duitse vrouwen en de soldaten van het Amerikaanse bezettingsleger. Officieel was het verboden om met de vijand te
fraterniseren, maar eind december 1945 nam het Amerikaanse
Congres de War Brides Act aan. Vanaf dat moment mochten de
soldaten hun Duitse bruiden meenemen naar de Verenigde
Staten zodat er van 1947 tot 1949 13.250 Duitse vrouwen als
echtgenote en 2.000 als verloofde naar Amerika konden vertrekken. In de laatste fase van de oorlog was ook een groep
etnische Duitsers uit Oost-Europa op de vlucht geraakt, daaronder veel Donau-Zwaben en Joegoslavische Duitsers die vanaf
1944 gedeporteerd werden. Op grond van de Displaced
Persons Act die 1948 in werking trad konden velen van hen
naar de Verenigde Staten emigreren.

Ligging van de interneringskampen voor Duitse Amerikanen
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Vooraanstaande Duits-Amerikaanse politici
De eerste president van de Verenigde Staten met Duitstalige voorouders was Herbert Hoover. Hoovers opvolger Franklin
Delano Roosevelt benoemde Henry Morgenthau jr. als minister
van Financiën. Henry Morgenthau sr. was in 1868 vanuit Mannheim geïmmigreerd. De naam Morgenthau is tegenwoordig
vooral nog bekend vanwege het plan van deze minister om
Duitsland na zijn nederlaag in de Tweede Wereldoorlog geheel
te de-industrialiseren en daarmee militair duurzaam onschadelijk te maken.
Bij de presidentsverkiezingen van 1940 had Roosevelt een
Duits-Amerikaanse rivaal, Wendell Willkie. Hoewel Willkie veel
aanhangers had in het Midwesten, delfde hij bij de verkiezingen het onderspit. De voorouders van Dwight D. Eisenhower,
president van 1953 tot 1961, waren in de 18e eeuw uit het Saarland gekomen. Naast Chester Nimitz en Carl A. Spaatz behoorde Eisenhower tot het rijtje Duitse Amerikanen die Roosevelt
militaire topfuncties toevertrouwde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Henry Kissinger (oorspronkelijk Heinz), die minister van
Buitenlandse Zaken was onder Richard Nixon en Gerald Ford,
was in Duitsland geboren.

Nelson Rockefeller, de kleinzoon van de Duits-Amerikaanse
industrieel John D. Rockefeller, werd in 1974 vicepresident onder Ford. De uit Duitsland afkomstige econoom W. Michael
Blumenthal bekleedde in de periode 1977-1979 het ambt van
minister van Financiën onder Jimmy Carter.
Duits-Amerikaanse braindrain
Dankzij studiebeurzen van de Rockefeller Foundation kreeg
een groot aantal jonge Duitse studenten tussen de Eerste en
Tweede Wereldoorlog de mogelijkheid om aan een Amerikaanse universiteit te studeren. De natuurkundige Hertha Sponer
en de latere verzetsstrijder Arvid Harnack behoorden daartoe.
In de jaren van het nationaalsocialisme zette een massaal vertrek van academici en hoogopgeleide vakkrachten naar Amerika in, dat na de oorlog wel iets afnam maar niet stopte. Hier en
daar werden Duitse wetenschappers rechtstreeks door de
Amerikanen gerekruteerd.
In het kader van
Operatie Paperclip
werden honderd Duitse wetenschappers en
technici naar de
Verenigde Staten gehaald om daar te werken aan de ontwikkeling van raketten voor
militaire doeleinden.
De bekendste wetenschapper onder hen
was Wernher von
Braun, die vanaf 1937
aan de ontwikkeling
van de V2-raket had
gewerkt.
◼
Arvid Harnack Bron: https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=5953677

Henry Kissinger uit Fürth (Beieren) was van 1973 tot 1977 minister van
Buitenlandse Zaken.

De Fairey Swordfish
Door: Ed Beekman foto’s: Internet

In de Eerste Wereldoorlog was de tweedekker het
meest gebruikte vliegtuigtype. Bij het begin van de
tweede Wereldoorlog was de tweedekker verouderd.
Dat wil niet zeggen dat er geen tweedekkers gebruikt
zijn, de Italianen hadden nog heel wat FIAT CR42 jagers
in gebruik en de RAF gebruikten de Gloster Gladiator
nog, net als Belgen, Noren en Grieken. Er was echter
één vliegtuig dat eigenlijk al hopeloos verouderd was
toen de Tweede Wereldoorlog begon maar wat tot het
eind van de oorlog met soms opmerkelijk succes gebruikt werd en dat was de Fairey Swordfish.
Fairey TSRI 1933

Ontwikkeling
De ontwikkeling van dit toestel begon in 1930, toen men bij
Fairey bezig was met een eigen ontwerp voor de Griekse marine. Het toestel maakte zijn eerste vlucht in maart 1933 onder
de naam TSR 1 met een 525 Pk Armstrong Siddeley Panther
motor. Het was een behoorlijk groot een-motorig vliegtuig en
525 pk bleek nogal weinig en kreeg daarom al snel een Bristol
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Pegasus IIM motor van 635 pk. Dit prototype ging bij een ongeval in september 1933 verloren. Inmiddels had de Royal Navy
ook belangstelling voor het toestel en op basis van de TSR 1 en
de nieuwe specificatie S.15/33 werd de TSR II gebouwd met een
Bristol Pegasus IIIM3 van 690 pk, het toestel vloog voor het
eerst in april 1934. Met dit toestel werden katapultstarts en
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landingsproeven aan boord van het vliegkampschip HMS Couragious uitgevoerd en na een presentatie aan het Luchtvaartministerie werd een order geplaatst. Er werden drie voorserie
machines besteld en daarvan werden de eerste twee machines
uitgerust met wielen en de derde machine met drijvers, al deze
toestellen werden uitgebreid getest door de Fleet Air Arm, de
luchtvaart afdeling van de Royal Navy. Daarna werd er een
eerste serie van 86 toestellen besteld waarbij de eis werd gesteld dat het toestel zowel op wielen als op drijvers kon landen
en deze snel moesten kunnen worden uitgewisseld. Het zo
ontstane toestel werd de Mk I. De constructie van het vliegtuig
was nog redelijk modern, De romp was van gelaste staalbuis en
de vleugels waren opgebouwd met aluminium liggers en spanten, het geheel was met linnen bekleed. Het was een heel stevige machine. Door de vele spandraden tussen de vleugels
kreeg het vliegtuig de bijnaam ``Stringbag´´. De eerste productie Swordfish Mk I werd in februari 1936 operationeel. No. 825
Squadron van de Fleet Air Arm kreeg de primeur aan boord van
het vliegkampschip HMS Glorious.

Swordfish in de landing

De Tweede Wereldoorlog.
Bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog in 1939 waren er
13 squadrons operationeel met de Swordfish. De meeste aan
boord van de vliegkampschepen en een aantal aan boord van
de met katapult uitgeruste oorlogsschepen. Uiteraard waren
deze laatste voorzien van drijvers,
Het eerste wapenfeit vond plaats op 11 april 1940 toen
Swordfishes van 816 en 818 Squadron vanaf het vliegkampschip
HMS Furious de eerste torpedoaanval van de Tweede Wereld-

Swordfish op drijvers wordt aan boord van een slagschip gehesen
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oorlog ondernamen in de haven van Trondheim in Noorwegen.
Hierbij werden Duitse torpedobootjagers aangevallen, deze
aanval had nog geen succes. Twee dagen later werd een met
drijvers uitgeruste Swordfish als verkenner ingezet vanaf de
katapult van het slagschip HMS Warspite. De Swordfish ontdekte een eenheid van zeven Duitse torpedobootjagers. Ze
werden alle zeven tot zinken gebracht, waarbij het vuur van
het slagschip door de Swordfish werd geleid. Later op diezelfde
dag ontdekte het vliegtuig de Duitse onderzeeboot U-64 en
bracht het met bommen tot zinken. Toen Duitsland op 10 mei
Nederland, België en Frankrijk aanviel werden Swordfishes als
bommenwerpers ingezet, onder andere werd Waalhaven aangevallen. Na de capitulatie van Frankrijk werden de Swordfishes nog gebruikt om de Nederlandse, Belgische en Franse havens te controleren op landingsvoorbereidingen en deze te
bombarderen. Boven ons land werden kort na de bezetting nog
nacht aanvallen uitgevoerd. Zo is er een Swordfish in oktober
1940 in de Haarlemmermeer polder neer geschoten door Duits
luchtafweergeschut. Voor dit soort werk bleek het toestel te
langzaam, daarna werden de Stringbags in onze omgeving alleen nog voor het leggen van mijnen gebruikt.
Successen in de Middellandse zee
De grootste wapenfeiten van de Swordfish zouden echter
later komen. In de Middellandse zee licht het eiland Malta. Het
eiland was sinds 1800 in Engelse handen en ligt als een fort op
60 mijl ten zuiden van het Italiaanse eiland Sicilië en ongeveer
midden tussen de Engelse basis Gibraltar en Alexandrië in
Egypte. Voor de Engelsen was het de sleutel tot de Middellandse zee. Swordfishes van het 830 Squadron opereerden van de
Maltezer basis Hal Far. Er waren niet meer dan 27 toestellen
maar die brachten per maand gemiddeld 50.000 ton aan schepen tot zinken, het record was 98.000 ton in een maand. Ze
opereerden alleen ‘s nachts want overdag vlogen er steeds
Duitse jagers rond Malta. Op 30 juni 1940 voerden Swordfishes
een aanval uit op olie-installaties bij Augusta op Sicilië.
In juli 1940, na de val van Frankrijk, gaven de Engelse aan
de Fransen de keus om de Franse oorlogsvloot in de haven van
Oran in Algiers naar een neutrale haven te varen of om de
schepen zelf te vernietigen. De Fransen weigerde dit waarop
de Engelse vloot de haven aanviel met steun van twee squadrons Swordfishes. Deze toestellen brachten zware schade toe
aan het Franse slagschip Dunkerque. Deze actie verslechterde
de verhouding tussen de voormalige bontgenoten en de Vichy
regering verbrak de diplomatieke betrekkingen met Engeland,

De Swordfish valt aan
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het was niet de laatste keer dat de Franse honneur de verhouding bemoeilijkte.
Niet lang na de actie in Oran werd een drietal Swordfishes
ter ondersteuning van Generaal Wavell in de Libische woestijn
naar de basis Dekheila gestuurd toen hun vliegkampschip,
H.M.S. Eagle, in Alexandrië lag voor onderhoud. Toen ze daar
enige dagen waren, was er vraag naar torpedovliegtuigen om
een eind te maken aan de activiteiten van vijandige marine
eenheden langs de Libische kust. Op een avond werden de
bemanningen naar de Operations Room geroepen en ze kregen te horen dat er een onderzeeër de haven van Bomba Bay
binnen gelopen was, deze haven ligt tussen Tobroek en Benghazi. De drie Stringbags werden op 22 augustus 1941 doorgestuurd naar het vliegveld bij Sidi Barrani om te tanken en te
wachten op de rapportage van de verkenning. Daar hoorden ze
dat er een onderzeeër en een depotschip in de haven lagen.
Toen de Swordfishes bij de haven aankwamen bleken er nóg
een U-boot en een torpedobootjager te liggen, één U-boot
voer langzaam in de haven terwijl de was van de bemanning op
het dek te drogen hing. De Swordfishes kwamen op 10 meter
boven het water de baai ingevlogen. De squadron leider, Captain Patch viel de U-boot aan met z´n torpedo en raakte het
vaartuig midscheeps waarna het explodeerde. Toen de rook
opgetrokken was stak alleen de achtersteven nog net boven
water uit . Patch keerde toen meteen om. Het depotschip, de
andere U-boot en de torpedobootjager lagen met zijn drieën
naast elkaar aan een boei met de torpedobootjager in het midden. De twee andere Swordfishes vielen de schepen van beide
kanten aan. De U-boot werd het eerst geraakt en explodeerde
waardoor de torpedobootjager ook in brand vloog en daarna
werd het depotschip geraakt. Toen de beide Swordfishes terug
vlogen zagen ze nog net een enorme explosie toen de magazijnen van het depotschip in de lucht vlogen. Toen de Swordfishes op hun basis terug keerden was men daar nogal sceptisch
over het verhaal dat de drie toestellen vier schepen tot zinken
hadden gebracht, ze hadden immers samen maar drie torpedo´s. Een Bristol Blenheim verkenner kwam echter terug met
foto´s van de wrakken als bewijs.
De aanval op de Italiaanse vloot in Taranto.
Op 11 november 1940 stegen Swordfishes in de Middellandse zee op van het vliegkampschip HMS Illustrious voor een
nachtelijke aanval op de Italiaanse vloot in Taranto. Bij deze
aanval werden drie slagschepen, twee kruisers en twee jagers
zodanig beschadigd dat deze jaren buiten dienst waren. De
Italianen beschikten niet over radar maar ze hadden wel luistertoestellen die het geluid van naderende vliegtuigen opvingen en aan de hand van de geluidssterkte en de gemiddelde
snelheid van vliegtuigen konden ze bepalen wanneer de vliegtuigen binnen het bereik van het geschut zouden komen. Helaas voor de Italianen waren de Swordfishes zo langzaam dat
hun berekeningen niet klopten en de Swordfishes kwamen pas
toen de Italianen uitgeschoten waren. Algemeen wordt aangenomen dat dit Britse succes de Japanners verleid hebben om
de aanval op Pearl Harbor te doen.
Nog beroemder werden de toestellen echter door hun aandeel in de vernietiging van het Duitse slagschip de Bismarck.
Nadat eerst op 24 mei 1941 Swordfishes van No. 825 Squadron
vanaf HMS Victorious schade hadden toegebracht die de snelheid van de Bismarck verminderde, wist op 26 mei een Swordfish van het vliegkampschip HMS Ark Royal de Bismarck zodaCONTRAILS ONLINE 12- juni 2020

Swordfish bewapend met raketten wordt startklaar gemaakt

nig te raken dat zijn roer vast bleef zitten en het schip vanaf
dat moment alleen nog cirkels kon varen waarna een Britse
overmacht van slagschepen en kruisers het Duitse slagschip
uiteindelijk kon vernietigen.
De Duitse slagschepen Scharnhorst en Gneisenau en de
zware kruiser Prinz Eugen lagen in februari 1942 in de Franse
haven Brest en dat was binnen de reikwijdte van de Engelse
bommenwerpers en daarom wilden ze daar weg. Op 12 februari deden de schepen een uitbraak poging door het Kanaal. Zes
Swordfishes deden een aanval om de uitbraak te verhinderen.
Het afweer geschut van de schepen konden ze nog ontwijken
maar vijftien Messerschmitts 109 en Focke Wulfs 190 waren te
veel voor de Stringbags en alle zes werden ze neergeschoten.
De rol van de Swordfish leek nu wel uitgespeeld, als torpedobommenwerper werd hij vervangen door moderne torpedo
bommenwerpers zoals de Britse Fairey Barracuda en de Amerikaanse Grumman Avenger.
Onderzeeboot jager
De stevige constructie en lage landingssnelheid maakte de
Swordfish echter geschikt als onderzeeboot bestrijder en op
zee hadden de Duitsers geen jachtvliegtuigen. Hun enige vliegkampschip, de Graf Zeppelin is nooit afgebouwd. Om konvooien beter te kunnen beschermen tegen Duitse U-boten werden
kleine escortevliegdekschepen en MAC-schepen met de konvooien mee gestuurd. Merchant Aircraft Carriers (MAC schepen) zijn olietankers of graanschepen, waarop een vliegdek
was aangebracht. De Swordfish was het enige vliegtuig dat
vanaf dergelijk schepen kon opereren, lage snelheid was hier
eerder een voordeel dan een nadeel. De Swordfish werd aangepast voor dit doel, de ondervleugel kreeg een metalen onderhuid en aan iedere zijde onder de vleugel een afvuur inrichting voor vier raketten. Verder kon hij een torpedo van 730
kg of een mijn van 680 kg of drie bommen of dieptebommen
mee voeren. Hij kreeg een zwaardere Pegasus XXX motor van
750 pk. Dit werd de Fairey Swordfish Mk II. De eerste Mk II
toestellen werden vanaf 1943 geleverd. Het eerste squadron
dat met deze versie werd uitgerust was No.786 Squadron. Ook
vlogen piloten van de Nederlandse marine op deze toestellen
vanaf Twee Nederlandse MAC schepen, de Gadila en Macoma
en één Brits schip, de Acavus, dit waren de twee Nederlandse
marine squadrons in de Fleet Air Arm, het No. 860 (Dutch) en
No. 861 (Dutch) Squadron.
Om nog beter uitgerust te zijn voor haar nieuwe taak werd
de Swordfish uitgerust met een ASV Mk XI radarkoepel tussen
Pagina 9

de wielen. Deze radar kon over een afstand van 40 km oppervlakteschepen detecteren en een periscoop of snorkel op een
afstand van 8 km. Deze uitvoering, de Mk III, werd vanaf 1943
geleverd.

Swordfish met torpedo, let op de Amerikaanse helmen

Een Swordfish MkIII met radar

Om beter in de Arctische wateren te kunnen opereren werden een aantal Mk II en Mk III toestellen voorzien van een
cockpitkap en aangeduid als Mk IV toestellen. 99 Mk II's en 6
Mk III’s werden zo omgebouwd voor Canada.
De Swordfishes Mk II t/m IV kregen hun meeste bekendheid als beschermer van de vele konvooien tussen de Verenigde Staten/Canada en Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie. Gestationeerd aan boord van de meevarende escortevliegdekschepen en de MAC-schepen waren ze een welkome gast voor
de zeelieden aan boord van de door U-boten geteisterde koopvaarders. In deze rol werden vele Duitse onderzeeërs tot zinken gebracht. In totaal werden er maar liefst 14 escortevliegdekschepen en 18 MAC schepen met Swordfishes uitgerust.

Swordfishes in aanbouw bij Blackburn

De Swordfishes zagen verder actie in dienst van Australië,
Nieuw-Zeeland en Canada. Er zijn 1090 Fairey Swordfish Mk I
gebouwd, 1080 Mk II en 320 Mk III.
De meeste Swordfishes werden niet bij Fairey gebouwd
maar bij Blackburn Aircraft Ltd.
◼

Deze Swordfish vliegt nog altijd
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