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Museumadres: 

CRASH Luchtoorlog– en Verzetsmuseum ‘40-’45.  
Fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460,  
1436 BM Aalsmeerderbrug,  
Tel.:  0297-321408, b.g.g.: 0297-530667. 
 
Openingstijden: 
zaterdag en 2e zondag van de maand 11:00 - 16:00  
 
Toegang: 
Volwassenen € 6,00 
Kinderen 6-12  € 3,00 
 
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 introducee gratis toegang tot ons 
museum.  

EEN ON-LINE UITGAVE VAN CRASH RESEARCH IN AVIATION SOCIETY HOLLAND ‘40 - ‘45 
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CRASH INFORMATIE 

Een uitgave van Stichting CRASH Research in Aviation Society Holland 
 
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 voorafgaan-
de toestemming. Alle verzoeken moeten aan de uitgever worden gericht. Copyright © 2021 Stichting Crash Research in Aviation Society Holland 
 
CRASH heeft alles in het werk gesteld om de rechthebbenden van teksten en afbeeldingen te achterhalen en te vermelden. Indien  aanvullingen of wijzigingen nodig zijn gelieve 
u contact op te nemen met de uitgever  

INHOUD 

http://www.crash40-45.nl
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Van de Redactie 
Rick Franke 

 

Dit is de eerste Contrails online van 2021. Wij kunnen u momenteel niet in ons museum ontvangen 
dus brengen wij graag het museum naar u toe. 

 
Het formaat van de Contrails online is vanaf deze editie liggend om vanaf het scherm lezen eenvou-

diger te maken. Ik hoor graag wat u er van vindt: webmaster@crash40-45.nl.  
 
Deze editie begint met een terugblik, dit mede in verband met het feit dat CRASH in 2021 dertig jaar 

bestaat. Ook de Contrails bestaat dit jaar dertig jaar. Daar zijn wij trots op en zullen ook zeker geduren-
de dit jaar aandacht schenken aan deze jubilea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Twintig jaar geleden schreef Jan Springintveld een artikel over de verhui-
zing van het museum van onze eerste locatie in Abbenes naar Lisserbroek, 
onze tweede locatie. Nu zitten wij al een heel aantal jaren in het Fort bij 
Aalsmeer in Aalsmeerderbrug, bij Rijsenhout. 
 
Ook een eerder verschenen artikel is het verhaal over OBOE Mosquitos. 
Wij hebben resten van zo een Mosquito in het museum. Wat is OBOE en 
wat is H2S vraagt u zich waarschijnlijk af na het lezen van dat artikel. De 
volgende artikelen gaan nader in op het OBOE systeem en het H2S sys-
teem. 
 
De volledige Contrails ontvangt u minimaal 4x per jaar als u donateur van 
de Stichting CRASH Research in Aviation Society Holland wordt. Dat kan 
door u op te geven met dit formulier:  
Ik word donateur.  

mailto:webmaster@crash40-45.nl
https://www.crash40-45.nl/hoofdpagina/stichting-crash/ik-ondersteun-het-crash-40-45-museum/donateur/


CONTRAILS ONLINE 15- februari 2021  Pagina 4 

 

20 jaar geleden: CRASH sluit deuren in Abbenes 
Introductie Rick Franke Tekst: Jan Springintveld Foto’s : Arjen Heijstek 

 

Vanaf 1 april vind U ons niet meer aan de Hoofdweg 1666 U vindt niets 
meer dat nog aan CRASH herinnert, behoudens een klein bordje bij de 
ingang aan de weg met de mededeling. Volg de instructies………….want 
het betekent niet het einde van CRASH of het museum, integendeel !! 

Here we Koomen 
Onze noodkreet aan de gemeente, gevolgd door de brief aan de Raad 

van Cultuur eind November 2000 leverde onverwacht een aanbieding op. 
Onze spullen konden wij op slaan in een loods gelegen “net om de hoek”  
van Abbenes. Hemelsbreed enkele kilometers verderop bleek de mogelijk-
heid te liggen in Lisserbroek, een weg luisterend naar de naam Gansoord. 
De eigenaar van de loods de heer C. Koomen was op vele fronten, letter-
lijk en figuurlijk, onze hoop geworden. Na diverse bezoeken, gesprekken, 
ook ten aanzien van de toekomst is het sinds kort definitief geworden; 
ons nieuwe hoofdkwartier bevindt zich aan het Gansoord 50 te Lisser-
broek.  

Museumbeleid 
De loods biedt tevens alle opties om ook ons Luchtoorlog museum in 

te vestigen. De onderhandelingen zijn nog in een beslissende fase, doch 
we kijken dan voornamelijk naar het Museumbeleid dat de gemeente 
Haarlemmermeer in 2002 structureel gaat invoeren en ondersteunen. Tot 
op heden mochten wij ons verheugen in belangstelling en ondersteuning 
vanuit de gemeente. Die is doorslaggevend is geweest op een aantal za-
ken. Het feit dat men CRASH liever niet ziet vertrekken uit de Haarlem-
mermeer en ons Luchtoorlog museum als nummer 4 op de museumlijst 
binnen de gemeente staat geeft ons een goed gevoel voor de toekomst. 
Voor ons zal dat hopelijk betekenen, dat er per jaar een financiële bijdra-
ge komt. Wij wachten het in spanning af. Kleine display Vooralsnog wordt 
in onze nieuwe locatie gewerkt aan opslag en een kleine display; wij ho-
pen u hierover in onze volgende uitgave van Contrails meer te kunnen 
vertellen. 

 
Bezoek in Lisserbroek is op dit moment nog niet mogelijk, doch mocht 

U nieuwsgierig zijn over de ontwikkelingen,  neem gerust contact op met 
het secretariaat. 

 
Dat was 20 jaar geleden. Lees in een volgende editie meer. 

De Stichting CRASH Research 
In Aviation Society Holland 
bestaat die jaar 30 jaar. Voor 
die tijd was CRASH al een aan-
tal jaren actief als werkgroep 
die voortvarend bezig was 
met onderzoeken naar crashes 
en het daaropvolgend opgra-
ven van resten. Toen se stich-
ting 10 jaar bestond, moest 
CRASH weg uit Vondels Land-
leeuw. Hiernaast het artikel 
dat in da Contrails van maart 
2001 is verschenen. 

Het is zover; CRASH en het Luchtoorlog museum zijn weg uit Ab-
benes. Ons verblijf van ruim 11 jaar in het Koetshuis van Vondels 
Landleeuw is een einde van een imposante periode. Letterlijk 
werd Abbenes op de kaart gezet door onze aanwezigheid in het 
Koetshuis; een nostalgische locatie die sfeer uitademde. 

De loods in Lisserbroek. Het nieuwe Crash onderko(o)men.  
Foto: H. Dijkkamp 

De tentoonstelling in Vondels Landleeuw, Abbenes medio juni 1994.  
Foto: Arjen Heistek 
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OBOE Mosquitos 
Tekst: Richard Oud naar een verhaal van Ray Edwards Foto: Archief CRASH 

 

”Het gebruik van apparatuur voor blind bombarderen was, buiten de 
betrokken squadrons, nagenoeg onbekend. Toen ik, Ray Edwards, me be-
gin 1944 op Marham, Norfolk, meldde, werd mijn aanvankelijke enthousi-
asme om Mosquitos te gaan vliegen ietwat getemperd na een eerste blik 
op de vliegtuigen. Net als alle Mosjes zagen ze er spannend genoeg uit, 
maar uit de overgespoten glazen neus concludeerde ik dat het om een 
trainings- of opleidingssquadron moest gaan. Ik had er niet verder naast 
kunnen zitten; het betrof hier Mosquitos van 105 en 109 squadron, de eni-
ge met “OBOE” uitgeruste RAF squadrons en daarmee Pathfinder Force. 
“OBOE” was de codenaam van een systeem voor blind bombarderen, ge-
bruikmakend van twee grondstations en de apparatuur in de neus van het 
vliegtuig. Probleem was dat de grondstations maar een vliegtuig tegelijk 
boven het doel konden leiden. De reikwijdte was daarnaast beperkt tot 
280 mijl van het verste grondstation, dit was echter voldoende voor het 
Ruhrgebied en andere belangrijke doelen in West-Europa. Ondanks de 
beperkingen was OBOE opmerkelijk accuraat en met de introductie hier-
van kwam er een eind aan ineffectieve bombardementen op Duitse fabrie-
ken midden in de Ruhr, zwaar verdedigd en vaak gehuld in industriële ne-
vel.” 

 
OBOE Mosquitos 

De slag om de Ruhr (maart tot juli 1943) begon met de eerste effectie-
ve missie op Essen in de nacht van 5 op 6 maart. Meer dan 400 bommen-
werpers gooiden hun lading op doelen gemarkeerd door acht OBOE 
Mosquitos van 109 squadron. Voorgaande missies hadden nog wel eens 
moeite om zelfs Essen maar te vinden, maar deze nacht vielen diverse 
markeerbommen precies op het doel: de Krupps wapenfabriek. Een groot 
deel van de fabriekshallen werd verwoest en de branden woedden 48 uur 
lang door. De verwoestende missies op de Ruhr en andere doelen gingen 
door tot het eind van de oorlog. Na de geallieerde opmars in West-Europa 
in 1944 zorgden mobiele grondstations voor een uitbreiding van OBOE’s 
reikwijdte, zodat uiteindelijk zelfs Berlijn binnen bereik kwam. De twee 
squadrons hadden geen meer verschillende achtergrond kunnen hebben. 

 
109 Squadron 

109 squadron waren de experts. Het squadron kwam voort uit de 
Wireless Intelligence Development Unit van het begin van de oorlog, wel-
ke betrokken was bij de streng geheime ontwikkeling van stoorapparatuur 
en radar, alvorens zich te concentreren op het perfectioneren van OBOE. 
109 Squadron werd toegevoegd aan de Pathfinder Force bij diens oprich-

Het is moeilijk voor te stellen hoe groot de geheimzinnigheid was 
rond de introductie van elektronische apparatuur bij de RAF in de 
Tweede Wereldoorlog. Begin 1943 hadden de meesten van ons 
wel door dat iets anders dan het eten van rauwe wortelen (zoals 
uitgebreid werd gesuggereerd door de pers) had bij gedragen tot 
het succes van onze nachtjagers vanaf 1941. 

OBOE (Observer Bombing 
Over Enemy) was eenBrits 
radargeleide systeem voor 
bommenwerpers in de 
Tweede Wereldoorlog.  

Corporal J Patterson legt de 203e sortie vast op de De Havilland Mosquito B Mark IX, LR503 'GB -F', van 'C' Flight, Nr. 105 Squadron 
RAF in Bourn, Cambridgeshire, terwijl de crew toekijkt. Flight Lieutenant T P Lawrenson (piloot, links) and Flight Lieutenant  D W 
Allen RNZAF (navigator, rechts). "F-Bar for Freddie" heeft 213 sorties gevlogen, een record voor Bomber Command.  
Bron: Wikimedia commons 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bommenwerper
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://en.wikipedia.org/wiki/De_Havilland_Mosquito
https://en.wikipedia.org/wiki/No._105_Squadron_RAF
https://en.wikipedia.org/wiki/RAF_Bourn
https://en.wikipedia.org/wiki/No._105_Squadron_RAF
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ting in augustus 1942 en opereerde vanaf Wyton in Huntingdonshire. 
Het squadron was  uitgerust met Mosquitos. Het werd in juli 1943 overge-
plaatst naar Marham.  

 
!05 Squadron 

105 squadron was daar al gestationeerd en stond op het punt over te 
gaan op “OBOE” Mosquitos na een heel andere voorgeschiedenis; het 
squadron was een bommenwerper squadron van het begin tot het eind 
van de oorlog. In 1939 was het als onderdeel van de Advance Air Striking 
Force naar Frankrijk afgereisd, waar het uitgerust met Fairey Battle lichte 
bommenwerpers luchtsteun verleende aan de British Expeditionary Force. 
Het  squadron werd in mei ’40 gedecimeerd in de slag om Frankrijk. Een 
maand later was het squadron weer actief, nu met Bristol Blenheims voor 
low-level missies in West-Europa. Tijdens deze periode van gevaarlijke 
operaties kreeg Wing Commander Hughie Edwards een Victoria Cross na 

het leiden van een missie tegen de havens van Bremen op 4 juli 1944. 
Medio 1942 kreeg 105 Squadron als eerste eenheid de beschikking 

over de De Havilland Mosquito en gedurende de daaropvolgende 12 
maanden lag de nadruk op low-level (laagvlieg) missies boven het bezette 
continent. Doelen van deze precisieaanvallen waren onder andere kleine 
strategische fabrieken, olieraffinaderijen, Gestapo hoofdkwartieren en 
zelfs een Berlijns radiostation om een speech van Reichsmarshal Göring  
te onderbreken. Medio 1943 ging 105 Squadron over van 2 Group naar 
Pathfinder Force (werd 8 Group op 13 januari), maar bleef wel op Mar-
ham. De omschakeling van low-level daglicht aanvallen, die veel publici-

Luchtverdediging bij een nachtaanval, 1943.  

105 squadron Wing Commander Hughie Edwards  

Victoria Cross 
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teit kregen, naar geheime nachtoperaties met de OBOE Mosquitos verliep 
opmerkelijk vlot. Even snel was zes maanden daarvoor voor 109 Squadron 
de overgang van experimenteel naar operationeel verlopen. Dit zegt veel 
over de toewijding van de squadrons en hun leiders, Wing Commanders 
H.E  Bufton, DFC, AFC (109 Squadron ) en H.J. Cundall, DFC, AFC (105 Squa-
dron). De rest van ’43 en het begin van ’44 werd primair doorgebracht 
met doel markeren voor 8 Group boven West-Duitsland en Noord-
Frankrijk. Beide squadrons vertrokken in het voorjaar van 1944 van Mar-
ham, 105 naar Bourn en 109 naar Little Staughton. 

 
D-Day 

Met de geallieerde landingen in Frankrijk nabij kwamen de spoorver-
bindingen in Noordwest Europa steeds hoger op de lijst van belangrijke 
doelen te staan. Aan de vooravond van D-day, in de nacht van 5 op 6 juni, 
waren beide squadrons betrokken bij het markeren van tien zware kust-
batterijen in Normandië. Deze vormden een bedreiging voor de invasie-
stranden. Vanaf deze periode werden de twee OBOE units ook ingezet 
voor daglichtoperaties. Hierbij ging het om het plaatsen van doelmarkeer-
ders voor de bommenwerpers die de opmars ondersteunden. Grote 
nauwkeurigheid was hierbij vereist daar er vlak bij de geallieerde troepen 
gebombardeerd moest worden. OBOE werd ook gebruikt om de lanceer-
plaatsen van de beruchte V-wapens te markeren. Die waren toen op het 
hoogtepunt van hun activiteiten tegen London en Zuidoost Engeland. 

 
Beide squadrons waren constant in actie tot het einde van de oorlog. 

De squadrons, elk bestaande uit 30 vliegtuigen en 3 flights leverden niet 
zelden in totaal 50 vliegtuigen voor een operatie. Vaak ging het om meer 
doelen tegelijkertijd en Mosquitos stegen op of landden 24 uur per dag en 
dat 7 dagen per week. De lichten in de hangars en ‘operations’ gebouwen 
gingen zelden uit. Dat ging door tot de laatste aanvallen van Bomber Com-
mand op Duitsland in mei 1945. Het was een OBOE Mosquito die de laat-
ste bom op Berlijn gooide. De bemanningen van beide squadrons hadden 
een uitzonderlijke staat van dienst.  

 
Bijvoorbeeld RAM Palmer, VC, DFC; hij sneuvelde op 23 december 

1944 tijdens een aanval op de rangeerterreinen van Keulen, toen hij een 
formatie Lancasters leidde. Ongebruikelijk genoeg vloog hij zelf in een van 
het 582 squadron geleende en met OBOE uitgeruste Lancaster. Het Ar-
dennenoffensief was op een hoogtepunt en de geallieerden probeerden 
versterkingen aan Duitse kant tegen te houden.  

 
Veel bemanningen waren aan hun 2e of 3e ‘tour of operations’, en het 

was in 44-45 niet vreemd om in een OBOE Mosquito 2 Flight-Leaders aan 
te treffen, beide met meer dan 60 missies en gedecoreerd met het DFC. 

Air Vice Marshall Bennett  
De 8 Group Pathfinder Force stond onder de bezielende leiding van Air 

Vice Marshall DCT Bennett, CB, CBE, DSC. De meeste van 8 Group vonden 
hem een uitstekende leider, die kijk had op en waardering had voor wat 
wij deden. Ondanks zijn drukke functie nam hij vaak de tijd om de units te 
bezoeken.  

 
De Mosquitos waren een uitzonderlijk type vliegtuig. Aanvankelijk ging 

het om B Mk IV versies, (sommige bij 105 Squadron nog uit diens low-level 
2 Group periode), daarna waren het B Mk IX met speciale tweetraps tur-
bocharged Merlins, en uiteindelijk de B Mk XVI met drukcabine. Het veel-
voud aan operaties en de relatief lage verliezen zorgde ervoor dat het niet 
ongebruikelijk was dat sommige vliegtuigneuzen in de periode ‘44-’45 
gedecoreerd waren met meer dan 100 missie symbolen. Van een kleine 
serie B Mk IX’s, gebouwd door de Havilland in Hatfield, waren er zes die 
dit aantal ruimschoots overtroffen. Het is jammer dat er hiervan geen een 
bewaard is gebleven. De belangrijkste van deze machines was de Mosqui-
to LR503, F for Freddie, uiteindelijk ingezet als GF-F bij 105 Squadron. In 
mei 1945 stond dit toestel op zijn opstelplaats op Bourn, voorzien van 213 
missiesymbolen, het hoogste aantal ooit behaald binnen Bomber Com-
mand. 

 
Het toestel is neergestort 

Vlak na de bevrijding stortte het toestel neer in Canada, terwijl het 
bezig was aan een ‘Victory Tour’. De bemanning kwam hierbij om het le-
ven. Het aantal verliezen voor OBOE Mosquitos tijdens de oorlog was ge-
lukkig veel lager dan de pijnlijk hoge gemiddelde verliezen van Bomber 
Command. Grote hoogte, hoge snelheid en ervaring van de bemanningen 
speelden hierbij een rol. Desondanks gingen er weinig weken voorbij zon-
der dat elk squadron een bemanning verloor. De Duitsers ontwikkelden 
Flak voor grote hoogte en vormden 
speciale nachtjager-units om hun 
ongewapende tegenstanders te 
bestrijden. Technische problemen 
kwamen ook voor en de Mosquito 
was dan geen makkelijk vliegtuig, 
zeker niet als het zwaar beladen 
was. Het meest gevreesd was een 
motorstoring tijdens of vlak na de 
start, die meestal fataal was.  

 
De Mosquito bleef desondanks 

het meest populaire vliegtuig van 
Bomber Command.  

Wing Commanders H.E  Bufton, DFC, AFC 
(109 Squadron )   
Bron: RAF Pathfinders archive 

Air Vice Marshall DCT Bennett, CB, CBE, 
DSC 
Bron: Foto CH 13645 uit de collectie van 
de  Imperial War Museums., Public Do-
main, https://commons.wikimedia.org/

Mosquito LR503, F for Freddie 
Bron: www.bombercommandmuseum.ca  
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OBOE (Observer Bombing Over Enemy) 
Tekst: Rick Franke  Illustratie:: Wikimedia commons 

 

OBOE was in de Tweede Wereldoorlog een Brits bombardementssys-
teem om blind te bombarderen, gebaseerd op radio transpondertechno-
logie. Het systeem bestond uit een paar radiozenders op de grond, die 
signalen verzonden. Deze werden door een transponder in het vliegtuig 
ontvangen en opnieuw uitgezonden. Door de tijd te vergelijken die elk 
signaal nodig had om het vliegtuig te bereiken, kon de afstand tussen het 
vliegtuig en het station worden bepaald. De OBOE operators stuurden 
vervolgens radiosignalen naar het vliegtuig om ze naar hun doel te bege-
leiden en de juiste tijd voor het droppen van hun bommen aan te geven. 

 
Het systeem werd voor het eerst gebruikt in december 1941 tijdens 

korte-afstandsaanvallen boven Frankrijk waar de voor die aanvallen nood-
zakelijke zichtlijn kon worden gehandhaafd. Om de waardevolle industri-
ële doelen in het Ruhrgebied aan te vallen, vloog alleen de Mosquito hoog 
genoeg om op die afstand zichtbaar te zijn voor de Engelse grondstations. 
Dergelijke operaties begonnen in 1942, toen Mosquitos van de Pathfinder 
squadrons OBOE gebruikten om de doelen voor de zware bommenwer-
pers te markeren, evenals voor directe aanvallen op doelen met een hoge 
waarde. Bij een aanval op 21 december 1942 wierpen OBOE-geleide bom-
menwerpers meer dan 50% van hun bommen op de Krupp fabrieken in 

Essen. Dat was een enorme verbe-
tering ten opzichte van de eerdere 
inspanningen waarbij minder dan 
10% van de bommen hun raakten. 
Versies die kortere golflengten ge-
bruikten hadden een nauwkeurig-
heid in de orde van grootte van 15 
meter.  
 
OBOE werd in 1943 tijdens de Slag 
om het Ruhrgebied veel gebruikt 
door Pathfinders. In december 
1943 begon Bomber Command met 
de Slag om Berlijn. Dat doel lag 
buiten het bereik van OBOE. Voor 
de campagne tegen Berlijn werd 
Bomber Command gedwongen om 
te vertrouwen op het H2S systeem, 
dat nooit in staat is geweest om de 
consistente nauwkeurigheid van 

het OBOE systeem te bieden. Een latere ontwikkeling was het Gee-H-
systeem, waarbij de transponder op de grond bleef en de zender werd 
gemonteerd in het vliegtuig die de informatie uitlas. Dit systeem kon on-
geveer 80 vliegtuigen tegelijkertijd begeleiden. Noch H2S noch Gee-H had 
de nauwkeurigheid van OBOE. OBOE had de hoogste nauwkeurigheid in 
vergelijking met elk ander systeem in de oorlog. Het systeem was bedoeld 
om de RAF-bommenwerpers tijdens nachtvluchten of slecht zicht naar 
hun doel te leiden. Het systeem werkte met echo's die door het toestel 
zelf werden uitgezonden, waardoor het toestel voor de vijand op te spo-
ren was. Het systeem werkte in samenwerking met twee grondstations, 
namelijk de CAT, welke vaststelde of het toestel nog op koers vloog, en de 
MOUSE, welke aangaf wanneer het toestel zich boven het doel bevond. 
Nadelen waren dat de toestellen door de vijand op te sporen waren en de 
reikwijdte van het systeem slechts 270 mijl was. Vanwege deze nadelen 
werden vooral de snellere Pathfinder Mosquitos gebruikt, die de doelen in 
Duitsland markeerden met bommen van een herkenbare kleur. Hierdoor 
wist de hoofdmacht waar de doelen zich bevonden. 

 
Op 28 mei 1943 stortte de Mosquito type B.IV, reg. DZ-432 van de 8e 

Group Bomber Command HS-N, neer in een weiland bij Bleskensgraaf 
(Zuid-Holland). Het was het eerste met OBOE uitgeruste vliegtuig dat ver-
loren is gegaan boven Nederland. Resten van deze OBOE Mosquito zijn te 
zien in het CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum ‘40-’45. 

Een illustratie van het OBOE navigatiesysteem. IWM catalogusnummer E(MOS) 1439.  

OBOE was een Brits radarge-
leide systeem voor bommen-
werpers in de Tweede Wereld-
oorlog. Het systeem werd in 
december 1942 vrijwel gelijk-
tijdig met het H2S-systeem 
ingevoerd. 

Het monument voor de Mosquito en heer bemanning in Bleskensgraaf 
Bron: http://www.mosquitocrash.com/monument.html 
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H2S (radar)  
Tekst: Rick Franke  Illustratie: Wikimedia commons 

 

Voorgeschiedenis 
Na de Slag om Engeland verhoogde Bomber Command het aantal 

nachtvluchten naar Duits grondgebied. Het was de bedoeling om via 
grootschalige bombardementen de Duitse industriële wapenproductie te 
ontwrichten, het moreel van het Duitse volk te ondermijnen en de Luft-
waffe in een defensieve rol te dwingen. Dat laatste is in aanzienlijke mate 
gelukt. De bombardementen leidden in de Duitse wapenproductie voor 
de Luftwaffe tot een accentverschuiving  van offensieve naar defensieve 
wapens. 

 
Na de verhoging van het aantal nachtvluchten verklaarde Bomber 

Command dat hun bommenwerpers veel schade aanrichtten en dat de 
operaties dus succesvol waren. Deze verklaring werd in de zomer van 
1940 echter tegengesproken door een onafhankelijke analyse, gebaseerd 
op verkenningsvluchten die overdag boven de RAF-doelen gehouden wer-
den. Deze toonde aan dat slechts tien procent het voorgenomen doel 
raakte. Dit was een probleem voor de RAF, daar op deze manier hun  stra-
tegische doel nooit zou worden bereikt, terwijl wel veel Britse bemannin-
gen hun leven op het spel zetten. Men zocht naar een oplossing. 

 
De oplossing 

Om een oplossing te vinden voor de onnauwkeurige bombardementen 
ging men te rade bij de radio-elektronica. De Britten wedijverden hierin 
met de Duitsers in een technologische ontwikkelingsrace. De Britten ont-
wikkelden eerst een navigatiesysteem genaamd Gee en daarna de opvol-
ger OBOE navigatiesysteem. Beide navigatiesystemen waren echter be-
perkt in hun kunnen om contact te houden met de radarzender over lan-
ge afstanden. Een navigatiesysteem dat in een bommenwerper werd ge-
plaatst kon wel oogcontact houden met een radarzender in Engeland. 

Dit laatste was het uitgangspunt voor de theorie van wetenschapper 
Taffy Bowen, die al voor de Tweede Wereldoorlog experimenten had uit-
gevoerd. Hij concludeerde dat de radarreflecties een verschillend gedrags-
patroon vertoonden naargelang het gebied (weiland, stad, dorp, water) 
waarop ze werden afgestuurd. Elk gebied had zijn eigen radarpatroon. 
Bowen suggereerde een ontwikkeling van een directieve radar (radar ge-
richt naar een bepaalde richting), doch zijn voorstel verdween in de chaos 
van de Tweede Wereldoorlog. 

 
Zijn idee werd opnieuw geb ruikt toen de groep van Philip Dee in 

maart 1941 een luchtradar van 10 cm / 3 GHz (eigenlijk was de golflengte 
9,1 cm) monteerde in een Bristol Blenheim lichte bommenwerper. Deze 
experimentele luchtradar staat bekend onder de naam AIS (Airborne In-
terception S-Band). De groep van Dee ontdekte met de AIS-luchtradar dat 
de radarreflecties een verschillend patroon vertoonden naargelang het 
terrein. Tijdens de vluchten over kazernes in Salisbury Plains (Engeland) 
kon de radar gebouwen onderscheiden en op een PPI-scherm visualise-
ren. In oktober 1941 woonde Dee een vergadering van Bomber Command 
bij waarin deze kwestie werd besproken. Op 1 november 1941 voerde Dee 
een experiment uit waarin een AIS-luchtradar opgesteld was in een Bristol 
Blenheim. Het experiment was bedoeld om vanuit een vliegtuig een ge-

De H2S-radar werd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog door de 
Britten gebruikt in de RAF-
bommenwerpers om tijdens 
nachtvluchten of slechte zicht-
baarheid de gronddoelen te 
identificeren op een elektroni-
sche kaart.  

Foto van het IJsselmeer zoals die zichtbaar was op een H2S radarscherm  
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bied op de begane grond te lokaliseren. Tijdens de test werd aangetoond 
dat de AIS-luchtradar de contouren van een stad kon detecteren vanaf 
een afstand van 55 kilometer. 

De resultaten van deze test imponeerden iedereen en op 1 januari 
1942 kreeg een team, onder leiding van Bernard Lovell, de opdracht om 
een S-band-luchtradar te ontwikkelen die gebaseerd was op de AIS-
luchtradar. De naam van deze nieuwe radar was aanvankelijk BN (Blind 
Navigation) doch werd snel omgezet in H2S. De oorsprong van dit acro-
niem blijft enigszins geheimzinnig, maar het is aannemelijk dat de naam 
doelbewust is gekozen als veiligheidsmaatregel tegen de Duitse spionage-
diensten om zijn ware aard te verhullen. Het was immers cruciaal om een 
technologische voorsprong te hebben en Duitsland was uitermate geïnte-
resseerd in de Engelse industriële ontwikkeling. 

 
De tegenslagen 

Eind april 1942 werd de eerste experimentele vlucht uitgevoerd met 
de H2S-luchtradar in een Handley Page Halifax bommenwerper vanaf de 
luchthaven van Hurn, Engeland. De H2S-radar zou samen met een rote-
rende antenne worden gemonteerd aan de onderkant van een bommen-
werper. De radarreflecties zouden dan op een PPI scherm worden weer-
gegeven in de vorm van een kaart. De testresultaten gaven weer dat aan-
passingen vereist waren. De weergave van het gebied onder de bommen-
werper was immers sterker in verhouding tot datgene wat vóór het vlieg-
tuig werd gezien. De ingenieurs bedachten een wiskundige oplossing 
waardoor de radar minder gevoelig was in het gebied onder de bommen-
werper en gevoeliger werd in het gebied ervoor. Dit staat bekend als co-
secant-squared scanning. Men ontwierp de elektronica zodat het nieuwe 
wiskundige algoritme werd toegepast op de radarsignalen en men ontwik-

kelde een nieuwe antenne met een aangepast stralingspatroon waardoor 
het gebied vóór de antenne gevoeliger werd dan het gebied eronder. De 
optimalisering van de H2S-luchtradar was de hoogste prioriteit voor de 
TRE (Telecommunications Research Establishment), de Britse radarorgani-
satie die in mei 1940 was opgericht bij Swanage aan de kust van Dorset. 
Lovells team kon beschikken over topwetenschapper Alan Blumlein en 
andere ingenieurs.  

 
Het project kampte echter met een aantal tegenslagen. Enkele voor-

beelden: 
• Kort nadat de TRE zich had gevestigd in Swanage, meldde de Britse 

geheime dienst dat een compagnie Duitse parachutisten zich had 
gevestigd vlak over het Kanaal bij Cherbourg, Frankrijk. Daar dit op een 
nakende aanval van de Duitsers tegen de TRE wees, werd deze op 25 
mei 1942 in allerijl verhuisd van Swanage naar Malvern College (hun 
uiteindelijke locatie), ongeveer 160 km (100 mijl) verder naar het 
noorden. 

• Op 7 juni 1942 sloeg het noodlot toe. De Halifax die de H2S testte, 
stortte neer in Zuid-Wales, waarbij de gehele bemanning omkwam, 
inclusief hoofdtechnicus Alan Blumlein, en het H2S-prototype vernield 
werd. Dit verlies was een zware klap voor het project. 

• Lord Cherwell, de wetenschapsadviseur van Churchill (ook bekend als 
Professor Frederick Lindemann) wilde het H2S-ontwerp rond een 
klystron laten bouwen in plaats van een magnetron die de ingenieurs 
verkozen (de magnetron kan grote vermogens maken zonder verdere 
ingewikkelde apparatuur. Bovendien is hij nauwkeuriger en meer 
betrouwbaar). Lord Cherwell wilde vermijden dat het geheim van de 
magnetron in Duitse handen zou vallen. Hij dacht dat een klystron 
makkelijker te vernietigen was in geval van nood. Het H2S-ontwerp 
team geloofde niet in het klystron. Diens uitgangsvermogen was 
vergeleken met de magnetron veel kleiner. Ze lieten een H2S-type 
bouwen met een klystron en toonden aan dat het uitgangsvermogen 
20 tot 30 maal zo klein was als van een magnetronsysteem. De H2S-
ingenieurs zeiden dat in geval de Duitsers de magnetron zouden 
ontdekken, ze nog twee jaar nodig zouden hebben om een 
centimeterradar te ontwikkelen of dat het best mogelijk was dat ze 
reeds werkten aan zulke technologie. Hun eerste veronderstelling 
bleek juist. Tijdens een Duitse conferentie met Hitler, zijn topmilitairen 
en enkele onderzoekers werd geconcludeerd dat radar tot 800 MHz 
voldoende was en men betwijfelde of frequenties boven 1 GHz door 
de atmosfeer konden propageren. 
 
 
 

Een vergrootte foto van de H2S-radarkoepel De roterende H2S-antenne onder een Handley-Page Halifax 
bommenwerper  
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De eindsprint 
Winston Churchill hield op 3 juli 1942 een vergadering met RAF Bom-

ber Command en de H2S-groep. Tijdens deze vergadering vroeg Churchill 
aan de radarontwerpers om 200 stuks H2S-luchtradars te leveren tegen 
15 oktober 1942 (Bomber Command has to have H2S). Het H2S-ontwerp 
team werd met deze eis onder sterke druk gezet, doch ze kregen voorrang 
op alle middelen die nodig waren. Deze situatie was ook een uitstekend 
argument voor de H2S-ingenieurs naar Lord Cherwell toe om hem te over-
tuigen het op de klystron gebaseerde H2S-programma definitief af te bla-
zen. Ondanks de buitengewone inspanningen van TRE, was het toch niet 
mogelijk om het einddoel te behalen. Op 1 januari 1943 werden twaalf 
Short Stirlings en twaalf Handley Page Halifax bommenwerpers uitgerust 
met een H2S-luchtradar. 

 

In de nacht van 30 januari 1943 vertrokken dertien vliegtuigen van de 
RAF Pathfinder-squadrons in de richting van Hamburg, vóór de grote 
stroom bommenwerpers, om Hamburg te markeren met lichtkogels. Deze 
lichtkogels waren de herkenningspunten voor de bommenwerpers om 
hun bommen af te gooien. In die nacht moesten zeven Pathfinders onver-
wijld naar hun basis terugkeren doch zes andere konden Hamburg correct 
markeren zodat de stad bestookt werd door honderden bommenwerpers. 

 
 De Duitsers waren op dat ogenblik niet op de hoogte van de Britse 

H2S-luchtradar, doch op 2 februari 1943 werd een Pathfinder met een H2S
-luchtradar boven Nederland neergeschoten nabij Hardinxveld-
Giessendam. De Duitsers waren slim genoeg om het wrak te onderzoeken 
en vonden daarbij de overblijfselen van de H2S-radar met serienummer 6, 
waarna de Duitsers een werkgroep startten en verscheidene maatregelen 
troffen om de Britten in deze technologie bij te benen. 

 
RAF Bomber Command gebruikte de H2S-luchtradar op grote schaal 

vanaf de zomer van 1943. In de nacht van 24 juli 1943 begon de RAF met 
Operatie Gomorrah, een grootschalige en systematische aanval op Ham-
burg. Met het doel door de Pathfinders gemarkeerd met de H2S-radar, 
bombardeerden de RAF-bommenwerpers de stad met brandbommen en 
zware bommen. De RAF keerde terug in de nachten van 25 juli en 27 juli, 
terwijl de USAAF de stad overdag bombardeerde tussen de drie nachtaan-
vallen. Grote delen van Hamburg werden met de grond gelijkgemaakt. 
Enkele tienduizenden mensen, voornamelijk  burgers, werden gedood en 
meer dan een miljoen mensen sloeg op de vlucht. 

 
In november 1943 installeerden de Duitsers de Naxos-radardetector in 

hun jachtvliegtuigen waarmee ze de H2S-luchtradar konden detecteren. 
Met behulp van deze Naxos-radardetector brachten de Duitsers de Britten 
aanzienlijke verliezen toe. Nadat de Britse inlichtingendienst bevestigin-
gen kreeg over het Naxosproject schreef ze een rapport waarna de navi-
gators van de geallieerde bommenwerpers de opdracht kregen om hun 
H2S-radar pas in te schakelen wanneer ze dicht bij hun doel waren. 

 
De H2S-radar was een cruciaal systeem voor het slagen van de RAF-

strategie om Duitsland in het defensief te duwen en was een basis voor 
verdere lucht-grondradartechnologie. 

 

Unit 182 (Fishpond) in het radio operators station in een Avro Lancaster.  


