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Vroege opbouw van de Duitse lucbtverdedigingslinie in
Nederland en West-Duitsland, eind 1941. Collectie Ab

Noord-Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog

Ue Duitse luchtverdediging
Na het afgelasten van de geplande invasie van Engeland in de herfst van 1940 werd het de Duitsers duidelijk dat zij in dat
jaar niet als overwinnaar uit de 'Bliksemoorlog' naar voren zouden komen. Daarom besloten de Duitsers hun bezette gebie-
den, met Nederland vooraan, te versterken. Dit had een tweeledig doel. Hier moest ten eerste een vooruitgeschoven lucht-
verdedigingslinie opgezet worden, zodat de Britse bommenwerpers op weg naar Duitsland in het 'Vorfeld' Nederland kon-
den worden tegengehouden en neergeschoten. Het werd de Duitsers immers al snel duidelijk dat de aan- en afvliegroutes
van de Britse bommenwerpers voornamelijk over Nederland liepen. De kuststreek van Nederland werd bovendien versterkt
om een eventuele Geallieerde invasie af te kunnen slaan. In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van de Duitse
luchtverdedigingsgordel in Groningen, Friesland en Drenthe. In een volgend artikel zal aandacht besteed worden aan de
versterking van de Noord-Nederlandse kust die bedoeld was om een invasie tegen te houden.

Theo Boiien

Frontlinie
Friesland, Groningen en Drenthe lagen
gedurende vijf lange oorlogsjaren in de
frontlinie. Boven Noord-Nederland lagen
namelijk de vliegroutes van de Geallieerde
bommenwerpers die veelvuldig aanvallen
uitvoerden op doelen in het Duitse achter-
land. Vooral bij aanvallen op steden in
Noord-Duitsland was het boven deze provin-
cies een komen en gaan van honderden
zware bommenwerpers, aanvankelijk alleen
's nachts, maar vanaf 1943 ook overdag.

Om deze bombardementen een halt toe te
roepen zette de Duitse bezetter vanaf de
herfst van 1940 een luchtverdedigingslinie
op. Honderden stuks luchtafweergeschut en
zoeklichten werden op strategische posities
in de kustprovincies en op de waddeneilan-
den opgesteld. Daarnaast werd met kracht
de bouw aangevat van een gordel radarstel-
lingen om de nachtelijke Britse binnenvlie-
gers te kunnen onderscheppen. De radar-
stellingen in Noord-Nederland waren 'Schlei'
op Schiermonnikoog, 'Tiger' opTerschelling,

'Loewe' bij Trimunt (Marum), 'Gazelle' bij
Veendam, 'Eisbaer' bij Sondel in Gaaster-
land en 'Salzhering' bij Den Helder.

Vliegbasis Leeuwarden
Daarnaast werden tientallen vliegbases in
Nederland uitgebreid en er werden enkele
honderden dag- en nachtjacht-vliegtuigen
gestationeerd. De vliegbasis van Leeuwar-
den vervulde een centrale functie in de Duit-
se luchtafweer. Vanaf de herfst van I940 wer-
den hier enkele tientallen van de meest
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ervaren nachtjachtvliegers, uitgerust met het
beste materiaal, gelegerd. De nachtjacht-
vliegers van Leeuwarden patrouilleerden
boven de hun aangewezen radarstellingen,
die hen naar de binnenvliegende bommen-
werpers leidden. Tussen 1941 en 1944 scho-
ten de Duitse bemanningen rond de 370
Britse toestellen neer, waarbij minstens 1500
vliegers uit alle delen van het Britse
Gemenebest sneuvelden. De meeste van
deze bommenwerpers kwamen neer op Frie-
se en Groningse bodem, in Noord-Drenthe,
in het IJsselmeer en in het waddengebied.

Felle luchtgevechten

In deze nachtelijke luchtoorlog boven
Noord-Nederland springen twee jaren in het
oog. In zowel 1942 als in 1943 werden ieder
jaar rond de 130 bommenwerpers neerge-
haald door de Leeuwarder nachtjagers. In de
zomer van 1942 werden door het Engelse
'Bomber Command' een reeks van zware
nachtaanvallen uitgevoerd op Duitse haven-
steden. Vooral Bremen was een geliefd doel

van de Britse vliegers; alleen al in juni 1942
werd deze havenstad zeven maal aangeval-
len! De vliegroutes van de bommenwerpers
naar en van dit doel lagen voornamelijk over
Noord-Nederland. Het gevolg hiervan was
dat zich onder de nachtelijke hemel in dit
gebied tientallen felle luchtgevechten ont-
sponnen tussen de zware bommenwerpers
en de Duitse nachtjagers. De nachtjachteen-
heid die vanaf de vliegbasis Leeuwarden
opereerde, II./NIG2, schoot alleen al in juni
1942 niet minder dan 62 bommenwerpers
boven deze contreien neer. Ook juni 1943
was een zware maand voor het Engelse Bom-
bardementscommando; de Leeuwarder
nachtjagers haalden in deze maand rond de
zestig toestellen neer. Deze successen wer-
den mede behaald omdat de Duitse nachtja-
gers nu uitgerust waren met boordradar; het
werd relatief gemakkelijk om de binnenvlie-
gers te vinden in het nachtelijke duister.

Doel: Bremen

Ter illustratie van de ontwikkeling van het

Britse nacht-bombardementsoffensief en de
defensieve maatregelen die de Duitsers
hiertegen namen in Noord-Nederland, kij-
ken we nu naar de gebeurtenissen tijdens
een typerende aanval in de zomer van 1942,
en naarde luchtgevechten boven Groningen
en Friesland. In de nacht van 29 op 30 juni
1942 werd de laatste juni-aanval op Bremen
uitgevoerd. Tussen 11 en 12 uur 's avonds
stegen 253 bommenwerpers op van hun
bases in Oost-Engeland. Twee toestellen
verongelukten bij de start, waarbij zeven
bemanningsleden omkwamen. De resteren-
de 251 zwaar beladen toestellen zetten in
een langgerekt lint koers naar ljmuiden waar
de bommenwerpers hun eerste navigatie-
checkpunt hadden. Terwijl de stroom bom-
menwerpers nu het Nederlandse luchtruim
binnen vloog, kreeg een Wellington van 57
Squadron boven de kust motorstoring en
maakte een noodlanding in de Noordzee.
Haar bemanning werd door de Engelse Red-
dingsdienst uit het water opgepikt. De 'Tom-
mies' vlogen verder over het IJsseimeer,
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Eerste Britse slachtoffi
Ab Jansen.

;tellln9 'Loewe' bij Marum in 1941/42. Collectie

'Flak Map'; Britse kaart uit september 1944, waarin alle
Duitse luchtafweerstellingen in Noord-Nederland en NW-

Duitsland zijn aangeduid. Collectie Bill Burberry.
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Drenthe en Noord-Overijssel en even na
middernacht bereikten de eerste toestellen
het doel: Bremen. Boven deze havenstad
werd binnen een uur zo'n 1000 ton bommen
afgeworpen en het bombardement was een
succes. Er werd zware schade toegebracht
aan vijf belangrijke oorlogsfabrieken, waar-
onder de Focke Wulf vliegtuigfabriek en een
onderzeebootwerf. Drie bommenwerpers
gingen boven het doelgebied verloren.

Volle maan
Hierop draaide de stroom bommenwerpers
af richting Groningen, en werden de inwo-
ners van de noordelijke provincies uit hun
slaap gehouden door het aanzwellende
geronk van honderden vliegtuigmotoren.
Ondertussen waren vanaf de vliegbasis
Leeuwarden een zestal Messerschmitt
Mei 10 nachtjagers opgestegen, die in de hun
toegewezen radarzones boven Friesland en

Len Collins in het 'flight deck' van zijn Stirllng
Collectie Len Collins.

Groningen hun tegenstanders opwachtte:'..
Het was een heldere nacht met een bijna
volle maan; ideale omstandigheden voor het
opsporen van de bommenwerpers. In de
woorden van Sgt. Neville Hockaday, de
Nieuwzeelandse piloot van een Wellington
van 75 Squadron: 'Door de bijna volle maan
en het Noorderlicht was het net of we in
daglicht vlogen, waar we ons nogal onge-
makkelijk bij voelden! We konden overal
rondom ons vliegtuigen zien die ook rich-
ting huis vlogen en regelmatig vlogen
salvo's lichtspoormunitie over en weer,
maar vooralsnog werden geen toestellen
neergeschoten.'

Enige overlevende
Het kon echter niet lang uitblijven dat er
slachtoffers zouden vallen, en om 01.48 uur
was het voor het eerst raak. Een viermotorige
Halifax van 405 Squadron werd door de

Mul lu '.d:i OLk. Kudall Sijrr.und \n brand
geschoten en het toestel stortte tussen Wol-
vega en Noordwolde neer. P/O Echin en zijn
zes bemanningsleden kwamen allen om. Een
kwartier later kreeg Lt. Bethel een andere
viermotorige bommenwerper in de peiling
boven het IJsselmeer. Dit toestel, Stirling
N6082 OI-'Q' for Queenie van 149 Squadron
stond snel in brand en stortte vlak voor de
Friese kust op de Makkumerwaard bij Wons
neer. Slechts één man, Warrant Officer Len
Collins, die de mitrailleurs in de geschuts-
koepel boven op de romp van de Stirling
bediende, overleefde deze ramp. Len Col-
lins, afkomstig uit Australië, zou de gebeur-
tenissen van deze nacht nooit vergeten:
'Hoewel ik dit verhaal vijftig jaar na dato
pas op schrift stel, kan ik me ieder detail
nog goed herinneren. Ik had al dertig ope-
raties naar Duitsland voltooid en stond op
het punt om overgeplaatst te worden naar
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de opleiding voor piloot. Omdat een
boordschutter echter ziek was geworden,
meldde ik mij op 29 juni als vrijwilliger om
zijn plaats in te nemen voor de aanval op
Bremen. Behalve de tweede piloot in de
bemanning, Wing Commander Alexander
die op zijn eerste 'trip' gevechtservaring
moest opdoen, bestond de rest van de
bemanning uit ervaren vliegers die nu hun
dertigste operatie zouden uitvoeren.'
'De trip naar Bremen verliep gladjes. Ik
praatte onderweg met de Wing Comman-
der, en hij vertelde me dat hij bijzonder
geïnteresseerd was in het veelkleurige
afweergeschut dat op ons afgevuurd werd
toen we de vijandelijke kust overvlogen,
en in de kleuren van de zoeklichten. Ik
voorspelde hem dat er moeilijkheden in
het verschiet lagen toen een blauw zoek-
licht over onze vleugeltip streek.
Boven het doel Bremen werden we direct

getroffen door een granaat van het lucht-
afweergeschut. De linker binnenmotor
werd geraakt en de tweede piloot en navi-
gator waren op slag dood. Bovendien
raakte de radiotelegrafist gewond door
rondvliegende granaatscherven. De bom-
men werden op scherp afgeworpen, een
foto werd genomen en toen zetten we
koers naar huis op drie motoren.'

Nachtjager

'Eerst ging alles nog goed, maar toen we
boven de Zuiderzee aankwamen werden
we plotseling aangevallen door een nacht-
jager. Ik herinner me nog maar al te goed
hoe ik wat licht zag weerkaatsen op zijn
cockpitgias vlak voordat hij het vuur open-
de. Terwijl ik met de staartschutter praat-
te werd hij letterlijk uit zijn geschutskoe-
pel geblazen. Kanonskogels vlogen om me
heen en ik raakte aan mijn been gewond

door granaatscherven. Ik kon zelf niet het
vuur openen met mijn machinegeweren
omdat de nachtjager precies achter het
kielvlak van onze Stirling schuilging. De
voorkant van ons toestel brandde als een
fakkel. Ik kreeg geen contact met mijn
medebemanningsleden. De situatie was
hopeloos. Ik voelde dat ik geen keus meer
had dan het toestel te verlaten. Mijn para-
chute lag echter niet in het rek waar hij
behoorde te liggen. Ik vond hem direct
onder de poten van mijn geschutskoepel
met een kanonskogel er doorheen
gebrand. Ik trok snel het achterste ont-
snappingsluik open, bevestigde de para-
chute aan mijn harnas en ging op de rand
van het luik zitten. Daarop trok ik de para-
chute open en liet me voorover vallen.
Omdat er verscheidene gaten in m'n para-
chute waren gebrand draaide ik steeds
rondjes en landde in een kanaal.'
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Len Collins kwam in de vaart bij Makkum
terecht. De volgende dag viel hij in handen
van de Nederlandse politie en na een mis-
lukte ontsnappingspoging werd hl| overge-
dragen aan de Duitsers. Enkele dagen later
werd hij op transport gesteld naar Duitsland,
waar hij drie lange jaren als krijgsgevangene
uitzat. Toen het in 1992 vijftig jaar geleden
was dat hij zijn benauwde avontuur boven
Friesland beleefde, besloot Len inlichtingen
in te winnen over wat er met zijn gesneuvel-
de kameraden was gebeurd. Zo kreeg hij te
horen dat de zeven mannen op de Prote-
stantse begraafplaats in Makkum hun laatste
rustplaats hadden gevonden.

Berging: uitstel of afstel?
De Stirling van Len Collins was niet het laat-
ste toestel dat in deze nacht zijn einde zou
vinden boven Friesland. Terwijl de jonge
Australiër in shock door de vaart bij Makkum
ploeterde, besloop Major Helm in zijn Mei 10
een grote viermotorige Halifax. De beman-
ning van W77I4 LQ-'K' van het Canadese 405
Squadron had geen schijn van kans en boor-
de zich om 02.14 uur bij Sijbrandaburen in de
klei. W/O Sidney en zijn 'crew' van zes man
kwamen allen om toen het vliegtuig hierbij
explodeerde. Slechts de staartschutter,
F/Sgt. Philip werd geborgen en in Deersum
ter aarde besteld; de andere zes zijn nog
steeds vermist. Uit het weiland waarin de
wrakstukken van deze Canadese Halifax lig-
gen is eind 1993 een hoeveelheid munitie
geborgen en ingeleverd bij de gemeente
Boarnsterhim, maar dit noch het feit dat zes
mannen nog vermist zijn is voor de gemeente
aanleiding om het toestel te laten bergen.
Het zou teveel geld gaan kosten, zo'n 80.000
gulden, en de gemeente moet het zelf beta-
len. De Bergingsdienst van de Koninklijke
Luchtmacht heeft het wrak al uitgepeild,
maar voorlopig wordt niet tot berging over-
gegaan omdat de gemeente eerst haar fiat
moet geven.

Een vierde slachtoffer van de nachtjagers van
Leeuwarden werd om 02.33 uur geclaimd
door Lt. Loewa, die in de sector 'Tiger'
patrouilleerde. Weer was het een Stirling, de
N3706 MG-'S' van 7 Squadron. Bij de onder-

schepping van dit toestel op zo'n 35 km ten
noorden van Vlieland ging het echter mis; Lt.
Loewa botste op zijn slachtoffer en beiden
spiraalden in de Noordzee neer. Drie man-
nen van de Stirling wisten zich te redden;
vier kwamen om, evenals de twee Duitse
vliegers van de Me 1 i 0 die nog steeds ver-
mist zijn.
Een half uur later, om 03.02 uur, schoot Oblt.
Leopold Fellerer in zijn Me 110 de Stirling
BF310 OI-'H' van 149 Squadron neer. De
zeven kameraden van Len Collins' eenheid
kwamen allen om toen hun toestel voor
Schellingwoude in het IJsselmeer neerkwam.
Nog twee Britse bommenwerpers kwamen in
de nacht van 29 op 30 juni 1942 in Noord-
Nederland neer. Om 03.08 uur kwam Welling-
ton X3539 van het Nieuwzeelandse 75
Squadron neer in de Waddenzee ten zuiden
van Ameland. Ook dit toestel was een slacht-
offer van een nachtjager van Leeuwarden:
ditmaal was Oblt. Prinz zur Lippe Weissen-
feld de succesvolle schutter. Een nog niet
geïdentificeerd vliegtuig, mogelijk een Wel-
lington van 57 Squadron, boorde zich op een
onbekend tijdstip in het Noordzeestrand van
de Vliehors op Vlieland. Zo lieten in deze
nacht 32 vliegers het leven boven Friesland.

Terugkomst
De ongeveer 1400 vliegers die deze operatie
hadden overleefd werden bij terugkomst op
hun bases in Oost-Engeland onder het genot
van een mok sterke thee met een ruime
scheut rum en een sigaret ondervraagd door
inlichtingsofficieren om zo de resultaten van
de aanval vast te kunnen stellen. Hierbij
kwamen de luchtgevechten boven Noord-
Nederland ter sprake: de nachtjagers van
Leeuwarden hadden een geduchte reputatie
opgebouwd bij de bommenwerperbemannin-
gen. Nadat dit achter de rug was kregen de
vliegers een ontbijt geserveerd van gebak-
ken eieren en spek, een luxe voor een land
in oorlogstijd. Daarna konden ze naar bed.
Voor de meesten stond drie nachten later
weer een operatie naar Bremen op stapel.

Littekens in het landschap
Na de zomer van 1943 verloor de Duitse

luchtverdedigingslinie in Noord-Nederland
door diverse oorzaken haar betekenis. De
radarstellingen die van zo cruciaal belang
waren geweest bij de grote successen in 1942
en 1943 raakten in onbruik dooreen aantal
strategische veranderingen in de luchtoor-
log. Wel bleef de vliegbasis Leeuwarden tot
de herfst van 1944 nog van groot belang. Tot
die tijd schoten de dag- en nachtjachtvlie-
gers nog enkele honderden Britse en Ameri-
kaanse vliegtuigen neer boven Groningen,
Friesland en Drenthe. Na een zwaar bombar-
dement op de basis in de nacht van loop 17
september 1944 was de rol van de Luftwaffe
op de 'Fliegerhorst' Leeuwarden vrijwel uit-
gespeeld. Wat na een halve eeuw nog res-
teert van deze gigantische luchtstrijd boven
Noord-Nederland is een aantal littekens in
het landschap. De betonnen complexen van
de radarstellingen, luchtafweer- en zoek-
lichtbatterijen zijn nog op tientallen plaat-
sen terug te vinden. Wanneer men bijvoor-
beeld over de rijksweg Groningen-Heeren-
veen het dorp Marum voorbij komt, ziet men
aan weerszijden betonnen laagbouw; dit
waren de bunkers van de radarstelling
'Loewe'. Ook zijn langs het lacobspad op
Schiermonnikoog nog grote blokken beton te
vinden waarop meer dan vijftig jaar geleden
de stelling 'Schlei' stond. Vlakten Noorden
van Harlingen, bij Koehool, zijn nog de
betonnen sokkels aanwezig van een grote
luchtafweerstelling. Naast deze zichtbare
resten in het landschap wordt door de lande-
lijke overheid en door diverse lokale onder-
zoeksgroepen speurwerk verricht naar de
honderden boven Noord-Nederland neerge-
schoten vliegtuigen en bemanningen. Om de
paar maanden verschijnen berichten in de
kranten over het opgraven van resten van
deze toestellen en ook van de stoffelijke
overschotten van tot dan toe vermiste
bemanningsleden.

Drs. Theo Boiten is historicus en momenteel
bezig met een proefschrift over de lucht-zee
oorlog in het Nederlandse kustgebied. Hij
heeft meerdere artikelen en een boek over
dit onderwerp geschreven.NB
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