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Voorwoord 
 

Als de laatste honderd met hun instortende zekerheden een periode van ongewoon onbehagen 

is geweest, is het geruststellend te weten dat het menselijk ras ergere tijden te boven is 

gekomen. 

Ik stapte laatst op de trein, toen mijn oog viel op een grote poster: ‘Vroeger vertrok hier de 

trein naar Auschwitz’. Echt waar, dacht ik. Vanaf Schiphol? Het ging natuurlijk om de 

gedachte achter de poster. De NS wilde op deze manier zijn excuses aanbieden voor de 

betrokkenheid bij de jodentransporten van zestig jaar geleden. Vroeger las ik in de krant over 

oorlogen en die waren zover weg dat ik het eigenlijk niet begreep. Maar ik weet nu wat het is. 

Mannen die mannen doden. Mannen die zich als beesten gedragen, beesten worden. 

Platgebrande dorpen, boerderijen en velden. Honger, ziekte en dood, zowel voor onschuldigen 

als schuldigen. Wat maakt de Tweede Wereldoorlog beter dan de Tachtigjarige oorlog? 

Waardoor is het wel een nette oorlog? 

 

Er is niets wat deze oorlog beter of netter maakt. Het zal de overwonnenen wel binden en 

uiteindelijk zullen de onderdrukten Hitler net zo volgen als het eigen volk nu doet. Ze kunnen 

toch niet anders, als de Hakenkruisbanier boven Nederland wappert. Alleen het nieuws van 

de zege zou oorlogen in Rusland en Azië in het voordeel van de dictator kunnen beëindigen. 

Eén mens kan een einde maken aan een oorlog. Met een klap zal hij zich zo sterk hebben 

gemaakt wat aantallen mannen en wapens betreft, dat alleen een verbond tussen alle 

overblijvende landen van hier tot aan Zuid Afrika hem kan verslaan.  

 

Het gerucht gaat dat de nazi’s streven naar vereniging van alle Germanen. Op zoek naar de 

geest van de magie, zegt men. Die geruchten zijn soms heel wild. Misschien is het een wind 

in een mand. Volgens datzelfde gerucht zoeken de nazi’s ook naar joden. Ik heb het verder 

van niemand gehoord. Het zijn maar geruchten, stro in de wind, niks meer. Een rookwolkje 

dat snel verdwijnt. 

 

 

 

Inleiding  
 

In 1933 kwam in Duitsland Adolf Hitler aan de macht. Hij was de leider van de NSDAP, die 

jodenhaat propageerde. De partij profiteerde van de rancune van veel Duitsers over de 

vernederende manier waarop Duitsland behandeld was na de Eerste Wereldoorlog. Hitler 

wilde van Duitsland het machtigste land van Europa maken. Eerst richtte hij zijn aanvallen 

op Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Polen, vervolgens wilde hij Duitslands grote tegenstander 

in West-Europa uitschakelen: Frankrijk. In de aanval op Frankrijk zouden ook Nederland en 

België worden bezet. 

De Tweede Wereldoorlog was de samensmelting van een aantal aanvankelijk afzonderlijke 
militaire conflicten die van 1939 tot 1945 op wereldschaal werden uitgevochten tussen twee 
allianties: de asmogendheden en de geallieerden. 
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In Europa vielen troepen van de Duitse Wehrmacht op 1 september 1939 Polen binnen. Dit 
leidde op 3 september 1939 tot een oorlogsverklaring aan Duitsland door het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk. De meest dramatische uitbreiding van het conflict vond plaats op 22 
juni 1941 met de Duitse aanval op de Sovjet Unie. Desondanks kon de oorlog op dat moment 
nog steeds worden gezien als een Europese oorlog, los van de Japanse expansie in Oost-Azië. 
Dit veranderde toen op 7 december 1941 Japan de United States Pacific Fleet bij Pearl Harbor 
bombardeerde en de Verenigde Staten prompt aan Japan de oorlog verklaarden. Hitler 
verklaarde vier dagen later de Verenigde Staten de oorlog, formeel omdat Duitsland en Japan 
in 1936 het Anti-Komintempact hadden gesloten, feitelijk omdat de VS reeds lang materiële 
steun gaf aan de Britten. In maart 1941 was die steun geformaliseerd in de Leen- en Pachtwet. 
Er ontwikkelde zich een samenwerking tussen de Sovjet-Unie enerzijds en de Britten en 
Amerikanen anderzijds, die gekenmerkt werd door veel wederzijdse onwennigheid en 
wantrouwen, waarop door de Duitsers werd ingespeeld. 

In de zomer van 1940 openden de Duitsers het gevecht. Een paar weken na de Duitse inval 

in Noorwegen legden ze beslag op de grote waterkrachtcentrale bij Rjukan. Deze centrale 

stroom uit de waterval Rjukanfossen. Daar hangt altijd een nevel en de centrale levert 

elektriciteit in overvloed. En overvloed aan elektriciteit was van wezenlijk belang voor het 

Duitse plan. En voor de wapenfabriek die ze bij Rjukan wilden oprichten. 

Hun plan was atoomsplitsing. In Rjukan werden grote hoeveelheden zwaar water 

geproduceerd. Zwaar water bevat waterstofatomen die twee keer zo zwaar zijn als atomen in 

gewoon water. Met behulp van zwaar water kan atoomsplitsing elektronisch worden 

vervaardigd. 

Wereldwijd hadden wetenschappers geëxperimenteerd met zwaar water. Men geloofde dat ze 

het uraniumatoom konden splitsen als ze het metaal uranium er onder grote druk mee 

behandelden. Op die manier zou er een overweldigende hoeveelheid energie vrijkomen. Ze 

zouden een catastrofale explosie teweeg kunnen brengen. De problemen die hier mee gepaard 

gingen zouden de Duitsers wel eens bijna hebben opgelost.  

Aangenomen wordt dat duizenden nazi’s na het instorten van het Derde Rijk naar Zuid-

Amerika vluchtten. Onder hen ook  Adolf Hitler en Eva Braun, Josef Mengele, de ‘Engel des 

Doods’ van Auschwitz, en Adolf Eichmann, de architect van de Holocaust. De routes die ze 

namen werden ‘rattenlinies’ genoemd. Zo liep er één van Duitsland via Spanje naar Argentinië, 

een andere route ging via Rome en Genoa naar Zuid-Amerika. 

Argentinië is de bekendste bestemming van voormalige nazi’s. President Juan Perón was 

immers een voorstander van Hitler en hij deed er alles aan om leden van het naziregime te 

helpen. Maar ook Paraguay, Colombia, Brazilië, Uruguay, Mexico, Guatemala, Chili, Ecuador 

en Bolivië herbergden voormalige nazi’s. In de Argentijnse stad Bariloche bouwden nazi’s zelfs 

Hitlers vakantiehuis in Berchtesgaden na. Velen geloven dat Hitler het huis, dat was 

volgestouwd met nazi-artefacten, heeft bezocht. 

Speculatie over Hitlers lot is wijdverspreid. Volgens een CNN-rapport uit 2009 verbrandden 

KGB-agenten het stoffelijke overschot van de dictator in 1970 en gooiden ze de as in een rivier 

in Duitsland. De lichamen van Hitler, zijn partner Eva Braun en het gezin van Goebbels 

werden volgens datzelfde rapport in mei 1945 door het Sovjetleger gevonden. 

Maar dat rapport leidde tot nog meer twijfel. Professor Nick Bellantoni van de universiteit van 

Connecticut onderzocht in 2009 een stukje schedel dat volgens de Russen van Hitler 

afkomstig was, maar de wetenschapper stelde vast dat het hoogstwaarschijnlijk afkomstig 

was van een vrouw tussen de twintig en veertig jaar. 

Het politiek instabiele Duitsland van na de wapenstilstand (1918) was ten prooi gevallen aan 
chaos en armoede, waarbij links en rechts streden om de macht. Deze strijd zou uiteindelijk 
worden beslecht in het voordeel van het totalitaire nationaal socialisme. De essentie van deze 
fascistische stroming was dat de sterkere het recht heeft de zwakkere te overheersen. Dit 
verklaart zowel het radicaal nationalistische, antisemitische, militaristische, 
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antidemocratische en anticommunistische karakter van deze beweging als de ideologisch 
geïnspireerde vernietigingsoorlog die hieruit voortvloeide. 

Het Verdrag van Versailles (1919) verplichtte Duitsland tot territoriale concessies, financiële 
offers en een drastische beperking van zijn militaire macht. Bovendien werden geallieerde 
troepen in het Rijnland gelegerd. De vernedering was een bron voor Duits ressentiment en 
zou de uiterst rechtse nationalistische partijen in de kaart spelen. Ook de opdeling van Duits 
grondgebied zonder rekening te houden met de bevolkingssamenstelling zou aanleiding geven 
voor internationale spanningen. In het verarmde, door nederlagen gedemoraliseerde en 
hongerige Rusland van 1917 waren revoluties. De opvolgende communistische 
machtsovername leidde in heel Europa tot onlusten. Europa zou na 1917 veelvuldig in de 
greep komen van de angst voor het communistische gevaar (toen nog vaak aangeduid als 
bolsjewisme) en deze angst zou de opkomst van het fascisme in Italië en het nationaal 
socialisme in Duitsland een impuls geven. 

De Tweede Wereldoorlog kenmerkte zich door een tot op dat moment in de 
geschiedenis ongekende bruutheid. In vorige oorlogen was over het algemeen een principieel 
onderscheid gemaakt tussen burgers en militairen, waarbij de burgers zo veel mogelijk ontzien 
werden of in ieder geval geen primair doel vormden. Dit principe werd in de Tweede 
Wereldoorlog op grote schaal verlaten; alle partijen beschouwden elkaars burgers nu als valide 
doelen, met het argument dat ook de burgers bijdroegen aan het oorlogvoerend vermogen van 
de vijand. De Tweede Wereldoorlog is daarmee tot op heden het meest sprekende voorbeeld 
van een totale oorlog. Daarnaast waren zowel nazi-Duitsland als de Sovjet-Unie totalitaire 
regimes, die ook delen van hun eigen bevolking wreed onderdrukten. Ook de oorlog tussen 
militairen was uitgesproken hard, vooral aan het oostfront. De internationale spelregels voor 
de oorlogvoering (vastgelegd in de Conventie van Genève) werden systematisch en op grote 
schaal overtreden, met name met betrekking tot de behandeling van krijgsgevangenen. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen er in totaal tussen de vijftig en zeventig miljoen doden. 
Ongeveer twee derde van alle slachtoffers was burger, waarvan naar schatting meer dan elf 
miljoen behoorden tot minderheden die stelselmatig werden vervolgd en vermoord. Het was 
tevens de eerste − en tot op heden enige − oorlog waarin kernwapens werden ingezet.   
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De schrijver, de Duitse economisch historicus Rainer Karisch liet zich naar eigen zeggen op 
natuurwetenschappelijk gebied bijstaan door Duitse wetenschappelijke instituten. Hij kon na 
de val van de muur beschikken over documenten in (Oost-)Duitse en Russische archieven die 
niet eerder konden worden ingezien. Hij kon ook de plaatsen waar de atoomgeleerden van het 
Duitse Rijk werkten en experimenteerden bezoeken en onderzoeken. Op een oefenterrein in 
Thüringen trof hij bodemvervuiling aan die volgens hem wees op het aldaar ontploffen van 
wat waarschijnlijk een ontsteking van een waterstofbom is geweest. Een later onderzoek van 
het Physikalisch-Technische Bundesanstalt laat echter geen verhoogd stralingsniveau zien, 
noch afwijkende isotopen. 
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De ontsteking was volgens Karlsch waarschijnlijk een holle lading zoals de Duitsers die ook 
in de Panzerfaust gebruikten. Duitsland bezat een productieproces voor zuiver polonium dat 
een neutronenbom en een ontsteker voor lithium is. Een aluminium bol met lagen koolstof, 
licht verrijkt uranium en een reflecterende laag beryllium lijken ook te zijn gebruikt. 

Ondanks hun (in theorie) grote impact op het slagveld slaagden de wonderwapens er niet in 
hun strategisch doel te bereiken: het doen keren van de kansen in het voordeel van Duitsland. 
De meeste van deze wapens verschenen te laat op het slagveld en in te kleine getale (of soms 
helemaal niet) om effect te hebben op de uitkomst van de oorlog. Dat kwam hoofdzakelijk 
doordat veel 'wonderwapens' pas aan het eind van de oorlog het plan- en prototype stadium 
voorbij waren. Technisch gezien waren ze nog veel te weinig getest en doorontwikkeld om 
effectief ingezet te kunnen worden en de daadwerkelijk op het slagveld verschenen wapens 
vertoonden dan ook nog te veel gebreken. De al ver voor de oorlog begonnen ontwikkeling van 
rakettechnologie was al wel vergevorderd. Deze V-wapens werden in grotere aantallen 
geproduceerd en daadwerkelijk gebruikt, vooral tegen Groot-Brittannië, en tonen aan hoe 
superieur de Duitse rakettechnologie op dat moment was ten opzichte van die van de 
geallieerden. De al gemaakte modellen en prototypes van andere superwapens waren ook heel 
geavanceerd voor die tijd. Met uitzondering van de gigantische tanks en 
reuzenartilleriekanonnen (die erg onpraktisch en bovendien achterhaald bleken) werd in de 
decennia na de oorlog bijna elk Duits ontwerp van de wonderwapens verder doorontwikkeld 
tot verfijnd wapentuig door de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en andere geallieerde 
machten. 

Hitler en veel van zijn getrouwen waren vegetariër. Toen de nazi’s in 1933 aan de macht 
kwamen, namen ze meteen een uitgebreide wet ter bescherming van dieren aan, die een 
slechte behandeling van dieren streng veroordeelde. 

‘In het nieuwe rijk is dierenmishandeling niet toegestaan,’ stelde Hitler, die ook strenge 
wetgeving op de jacht en dierproeven invoerde. In augustus 1933 zei Hitlers plaatsvervanger 
Hermann Göring in een radio-interview dat Duitsers die ‘nog steeds denken dat ze dieren 
kunnen behandelen als levenloos bezit’ naar een concentratiekamp zouden worden gestuurd. 
Göring voerde ook strenge regelgeving in voor onder meer het beslaan van paarden en zou een 
visser gevangen hebben gezet omdat deze een kikker had gebruikt als aas. Hitler zou niet 
alleen dol zijn geweest op dieren, maar ook op drugs. In 1939 begon hij de Tweede 
Wereldoorlog met methamfetamine in zijn bloed. 

 

 
Cocaïnefabriek Amsterdam 
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In 1944 ontwikkelden Duitse wetenschappers de drug D-IX op basis van cocaïne en metham-
fetamine. In Amsterdam aan de Duivendrechtsekade was de fabriek die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog efedrine (speed) produceerde. Experimenten toonden aan dat soldaten die D-IX 
namen negentig kilometer met volle bepakking konden marcheren voor ze moe werden. In de 
jaren dertig werd speed populairder en ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werd het zowel 
aan Duitse als aan geallieerde zijde als ondersteunend middel in gevechtssituaties gebruikt. 

In de jaren veertig ervoer men dat de bijwerkingen van amfetamine zeer ernstig konden zijn. 
Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden amfetamine en daaraan verwante stoffen als 
benzedrine (Bennies) en dexedrine (Dexies) op grote schaal van officiële zijde voorgeschreven 
aan militairen, zoals piloten, die daardoor langer alert konden blijven. Het middel bleek onder 
meer hartklachten te veroorzaken die tot het verlies van levens leidden. 

 

 

Hoe het heeft kunnen gebeuren 

 

 
Adolf Hitler presteerde het grootste deel van zijn leven bijzonder weinig. In de zomer van 1919 
besloot hij beroepspoliticus te worden. Dat bleek een goede keus, want hij was al snel 
succesvol. Zijn doel was het veroveren van de macht in Duitsland, om daarna een wereldoorlog 
te beginnen. Oorlog was immers de kern van zijn ideologie en levensovertuiging. 
  
Na een mislukte staatsgreep in 1923 koos hij voor de legale weg en concentreerde hij zich op 
de opbouw van zijn partij: de NSDAP. Electoraal haalde dit vooralsnog weinig uit. Bij de 
verkiezingen van 1928 haalden de nazi’s niet meer dan 2,6 procent – een laagterecord. 

 

Met het uitbreken van de wereldcrisis kreeg Hitler de wind in de zeilen. In september 1930 
scoorde de NSDAP 18,3 procent en was in één klap de grootste partij. In de beide verkiezingen 
van 1932 kwam Hitler zelfs rond de 35 procent. Maar hoewel zijn partij de grootste was, was 
hij nog niet automatisch rijkskanselier. 
  
Omdat Hitler geen meerderheid had, was hij afhankelijk van coalitiepartners en de 
welwillendheid van de president, die hem moest benoemen. Oorlogsheld Paul Von Hindenburg 
was sinds 1925 president en aanvankelijk niet van plan om Hitler minister-president te 
maken. De hoogbejaarde veldmaarschalk streefde naar een Volksgemeinschaft met een 
regering die ‘boven’ de partijen zou staan. Hitler was naar zijn smaak te veel een 
‘partijmannetje’. Bovendien was hij volgens hem een onbetrouwbare Oostenrijker die het nooit 
verder had gebracht dan korporaal. 

De vraag is waarom politici, president en ambtelijk en maatschappelijk establishment op 30 
januari 1933 uiteindelijk wél bereid waren Hitler tot kanselier te benoemen. En hoe wist deze 
binnen enkele maanden na zijn aanstelling de absolute macht te veroveren? 
 
Marxistische historici schoven de schuld op het ‘kapitalisme’. Maar Hitler had in 
ondernemerskringen relatief weinig steun en zijn kiezers kwamen voornamelijk uit de kleine 
burgerij. Een andere veelgehoorde verklaring is dat ‘de werklozen’ Hitler uit wanhoop over de 
crisis aan de macht hebben geholpen. Arbeiders en werklozen stemden echter voornamelijk 
op de sociaal-democratische SPD en communistische KPD. 
 
Bovendien waren fascistische partijen in andere landen met minstens evenveel werklozen – 
zoals Nederland en Groot-Brittannië – marginale verschijnselen. De schuldvraag is dus 
gecompliceerd en de verantwoordelijkheid kan niet zomaar worden afgeschoven op anonieme 
factoren als ‘de gang van de geschiedenis’, het kapitalisme of de werkloosheid. De crisis is wél 
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de sleutel tot de verklaring – de NSDAP haalde immers pas na 1929 veel stemmen –, maar op 
een indirecte en ingewikkelder manier. 
 
De wereldcrisis van 1929 raakte Duitsland hard. Het standaardantwoord was net als in 
andere landen: bezuinigen. De bezuinigingspolitiek betekende dat de relatief hoge uitkeringen 
omlaag moesten en de werkgeversbijdrage omhoog. Tegen deze druk was de brede coalitie 
onder leiding van sociaal-democraat Hermann Müller niet bestand. Op 27 maart 1930 gooide 
Müller de handdoek in de ring. Het was het begin van het einde. 
 
De eindfase van de Duitse democratie zou tot 30 januari 1933 duren. Door de crisis raakten 
de Duitse politiek en samenleving op drift. Rode draad in de ondergang van de democratie 
was de zoektocht naar politiek draagvlak voor de bezuinigingen en een mogelijkheid om de 
democratie te ontmantelen. Deze zou uitlopen op de onzalige gedachte dat met Hitler kon 
worden samengewerkt. 

Van maart 1930 tot en met mei 1932 leidde de katholieke politicus Heinrich Brüning twee 
kabinetten zonder een duidelijke parlementaire meerderheid. Vanwege gebrek aan 
parlementaire steun kwam het al op 14 september 1930 tot vervroegde verkiezingen. Deze 
waren de grote doorbraak van de NSDAP. 

De nazi’s gingen van slechts 2,6 procent naar maar liefst 18,3 procent. Ook de radicale KPD 
boekte winst. Maar Brüning bleef aan de macht en kon met presidentiële volmachten en de 
gedoogsteun van SPD en Zentrum doormodderen. 
 
Volgens artikel 48 mocht de president in een noodsituatie ingrijpen. Dat gebeurde bijvoorbeeld 
in de chaotische dagen rondom de Hitlerputsch van 1923. Maar onder Brüning en Hindenburg 
werd dit middel te pas en te onpas ingezet, omdat reguliere wetgeving niet door het parlement 
kwam. 
 
Uiteindelijk zouden vele tientallen verordeningen worden uitgevaardigd. Om te voorkomen dat 
deze door het parlement weer ongedaan werden gemaakt, werd het parlement ontbonden. Dat 
verklaart waarom de Rijksdag telkens naar huis werd gestuurd en er weer nieuwe verkiezingen 
werden gehouden. 
 
Heel effectief was Brüning niet. Voorjaar 1932 maakte Hindenburg een einde aan zijn lijden. 
Hij weigerde botweg om verder nog de presidentiële decreten te tekenen. Dat betekende dat 
Brüning niet meer kon regeren, en hij diende op 30 mei 1932 zijn ontslag in. 
 
De sfeer was niet goed. Hindenburg ontving Brüning voor een laatste gesprek op 30 mei om 
11.55 uur, terwijl algemeen bekend was dat hij om 12 uur stipt een parade moest afnemen. 
Hij gunde zijn kanselier na twee jaar trouwe dienst precies 3,5 minuut spreektijd. 
 
Hindenburg wilde Brüning inruilen voor een brede ‘nationale coalitie’. Hij wilde daadkracht, 
zodat er eindelijk iets aan de massale werkloosheid kon worden gedaan. Als leider van de 
grootste partij was Hitler een voor de hand liggende kandidaat. Maar Hindenburg was niet 
bereid om hem te steunen met presidentiële decreten. Dat leverde een patstelling op; zonder 
de nazi’s zou een brede coalitie wel weer tamelijk smal worden. 

In de samenleving was de chaos inmiddels compleet. Straatgevechten tussen de verschillende 
partijmilities, waarbij SA en communisten de boventoon voerden, gaven de Duitsers het gevoel 
dat een burgeroorlog voor de deur stond. 

Omdat Hitler van Hindenburg nog geen kans kreeg, trad op 2 juni 1932 een kabinet aan onder 
de conservatieve katholiek Franz Von Papen. Papen genoot het volste vertrouwen van 
Hindenburg en zijn hofhouding, maar was politiek geïsoleerd en kon in de Rijksdag nauwelijks 
steun te vinden. Vervroegde verkiezingen moesten hem meer draagvlak geven; de regering 
bleef daarbij zitten, maar kwam nauwelijks tot enige activiteit. 
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De Rijksdagverkiezingen van 31 juli 1932 waren de genadeklap voor de democratie. De NSDAP 
haalde met 37,3 procent het hoogste resultaat van een Duitse partij sinds 1918. Dat maakte 
Hitlers claim op het kanselierschap alleen maar sterker. De KPD kreeg 14,3 procent. Samen 
hadden de twee antidemocratische partijen een meerderheid. 

Hitler werd op 13 augustus gepolst over regeringsdeelname. Hindenburg ontbood hem en 
blafte hem in een persoonlijk gesprek af. De veldmaarschalk dacht de korporaal zo te kunnen 
overtuigen om genoegen te nemen met het vicekanselierschap. Dat werkte alleen maar 
contraproductief. 
 
Nog voor de regering-Papen aan de slag kon gaan, trok begin september vrijwel de volledige 
Rijksdag haar steun in. Hitler piekerde er niet over om het beleid van Papen te steunen. Het 
resultaat was een nog grotere politieke en maatschappelijke chaos. Weer schreef Hindenburg 
vervroegde verkiezingen uit. 

In de verkiezingen van november 1932 verloor de NSDAP licht en ging terug naar 33,1 procent, 
maar was nog steeds met afstand de grootste partij. De conservatieven boekten een kleine 
winst; de liberale partijen waren definitief weggevaagd. SPD en Zentrum kwamen met 20,4 en 
11,9 samen op 32,3 procent. De KPD wist een kleine winst te boeken en kwam op 16,9 
procent. Het land was nu feitelijk onbestuurbaar geworden. 

Na deze verkiezingen hadden president Hindenburg en zijn entourage de keuze uit twee 
scenario’s. Het eerste was gebaseerd op de regering van een ‘sterke man’, die in samenspraak 
met de arbeidersbeweging en de werkgevers zou proberen een krachtig economisch beleid te 
voeren. 
 
Het tweede scenario ging uit van een samenwerking tussen enerzijds de traditionele elites uit 
ambtenarij, grootgrondbezit en industrie, en anderzijds populistisch rechts onder leiding van 
kanselier Hitler. Deze optie had de voorkeur van Franz Von Papen en de omgeving van 
president Hindenburg. 

Hitler betoonde zich, net als in de zomer, een harde onderhandelaar. Hij wilde uitsluitend als 
kanselier in de regering plaatsnemen, maar was wel bereid om met minder ministersposten 
genoegen te nemen. In een gesprek suggereerde hij Hindenburg dat een machtigingswet een 
einde zou kunnen maken aan de onbestuurbaarheid van het land. Het parlement zou daarmee 
afzien van zijn macht en de regering meer volmachten geven. Een dergelijke ingrijpende wet 
vereiste een twee derde meerderheid in de Rijksdag. 

Hindenburg stelde hoge eisen aan zijn toestemming voor Hitlers kanselierschap. Zo wilde hij 
een veto over de ministersbenoemingen en weigerde hij hem presidentiële volmachten te 
garanderen. Hij ging daarbij zijn staatsrechtelijke bevoegdheden ver te buiten. Hitler trok 
daarop zijn aanbod terug. Een burgeroorlog leek niet meer uitgesloten. 
 
Hindenburg zag zelf liever Papen terugkeren, maar kreeg daarvoor geen steun. Op 3 december 
1932 benoemde hij generaal Kurt von Schleicher tot rijkskanselier. Schleicher had een 
ambitieus werkverschaffingsprogramma en profileerde zich als ‘sociale generaal’. Hij wilde 
zowel de steun van de socialistische arbeidersbeweging als van vooraanstaande ‘linkse nazi’s’ 
zoals Gregor Strasser. 

Schleicher wilde Strasser als vicekanselier in plaats van Hitler. Maar deze vlieger ging niet op. 
Na een indringend gesprek met Hitler legde Strasser op 8 december al zijn functies neer en 
vertrok met vakantie naar Italië. 

Schleichers opzet om met de steun van de arbeiders en vakbeweging een autoritair regime te 
vestigen en zo en passant de NSDAP te splitsen was totaal mislukt. Nu was Papen weer aan 
zet. Zelf had hij onvoldoende steun in de Rijksdag, maar als bemiddelaar zou hij Hitler grote 
diensten bewijzen. Al op 4 januari opende hij in het diepste geheim gesprekken met Hitler. 
Hindenburg ging ermee akkoord om achter de rug van de zittende kanselier alvast met de 
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volgende te onderhandelen. Zo gaven Papen en Hindenburg het begrip 
‘achterkamertjespolitiek’ volstrekt nieuwe dimensies. 

In de coalitieonderhandelingen bleef Hitler bij zijn eis dat hij kanselier wilde worden, maar hij 
wilde wel concessies doen. Hij voelde de hete adem van zijn partij en met name de SA in zijn 
nek, en moest zijn politieke kapitaal nu zien te verzilveren.  

Naast Hitler zouden er slechts twee NSDAP-ministers in het kabinet komen. Eén van hen, de 
legendarische oorlogsvlieger Hermann Göring, zou zelfs genoegen nemen met een 
ministerschap zonder portefeuille. De conservatieven zelf leverden maar liefst acht ministers, 
onder wie een aantal partijloze technocraten. Hindenburg op zijn beurt zou Hitler steunen 
met presidentiële decreten. 

‘Het is zover. We zitten in de Wilhelmstraße. Hitler is rijkskanselier. Het is een sprookje!’ aldus 
een opgetogen Joseph Goebbels op 31 januari 1933 in zijn dagboek. Het bondgenootschap 
tussen ‘de adel en het gepeupel’ was een feit. Hitlers coalitie bestond uit een bont gezelschap: 
grootgrondbezitters, industriëlen, conservatieve politici en vertegenwoordigers van 
nationalistische veteranenorganisaties. 

Hitler was nu kanselier, maar nog geen dictator. Van doorslaggevende betekenis voor de 
vestiging van zijn dictatuur was de Rijksdagbrand. Op de avond van 27 februari 1933, midden 
in de campagne voor – alweer vervroegde – verkiezingen op 5 maart, stak de Nederlandse 
radencommunist Marinus van der Lubbe het Rijksdaggebouw in brand. 
 Lange tijd bestond het vermoeden dat de nazi’s het gebouw zelf in brand hadden gestoken. 
Dat is niet juist. Van der Lubbe handelde op eigen houtje. Hij hoopte het sein tot een revolutie 
of een volksopstand te geven. Dit effect bleef uit, maar onbedoeld legde hij met zijn 
wanhoopsdaad het fundament voor de nazidictatuur. 
 
De nazi’s waren, zo blijkt onder meer uit de dagboeken van Goebbels, totaal verrast door de 
brandstichting. Zo noteerde hij op 28 februari: 

Hitler is uitzinnig van woede.  De vergaderzaal is compleet verwoest. Nu moeten we handelen! 
Iedereen straalt. Dit ontbrak nog. Nu zijn we uit de problemen. 

Na aanvankelijke paniek herstelde Hitler zich. Het is tekenend voor zijn grote politieke talent 
dat hij van deze onverwachte ontwikkeling zo goed gebruik wist te maken. De Rijksdagbrand 
had makkelijk in een crisis of een burgeroorlog kunnen uitmonden, maar Hitler maakte met 
een briljante improvisatie op gewiekste wijze gebruik van de chaos en verwarring.  

De volgende ochtend kwam hij al met een noodverordening. Deze verordening Zum Schutz 
von Volk und Staat maakte de oppositie volledig monddood en was de eerste stap in de 
richting van de dictatuur. Onder beschuldiging van medeplichtigheid werden duizenden 
politiek tegenstanders – in hoofdzaak communisten, socialisten en links-liberalen – 
gevangengenomen en vaak onder erbarmelijke omstandigheden door de SA opgesloten in 
‘wilde concentratiekampen’ – leegstaande fabrieken en andere gebouwen waarin de SA 
tegenstanders interneerde. 

Duizenden politici, intellectuelen en kunstenaars vluchtten naar het buitenland en 
probeerden vanuit hun ballingschap de politieke strijd voort te zetten. Van een effectieve 
politieke oppositie was algauw nauwelijks nog iets over. 
 
Bij de laatste min of meer vrije verkiezingen van 5 maart haalde de NSDAP ondanks de 
uitschakeling van de oppositie en heftige propaganda niet meer dan 43,9 procent. Hitler had 
een twee derde meerderheid van de aanwezige leden in de Rijksdag nodig om de 
machtigingswet te laten aannemen. 
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Om Hitlers imago als serieus staatsman en Duits nationalist te versterken organiseerde 
Goebbels op 21 maart – twee dagen voor de stemming over de machtigingswet - de zogeheten 
‘Dag van Potsdam’. In de Garnisonkirche te Potsdam vierde Hitler samen met president 
Hindenburg de eerste bijeenkomst van de nieuw gekozen Rijksdag. 
 
De symboliek kon niemand ontgaan: de bescheiden korporaal en de machtige generaal uit de 
Eerste Wereldoorlog broederlijk verenigd in het bolwerk van het Pruisische leger. In een sfeer 
van geweld en intimidatie, maar vanwege Potsdam ook van nationale verzoening en euforie, 
vond op 23 maart de stemming plaats. Vanwege de brandschade hield de Rijksdag zitting in 
de nabijgelegen Kroll-Oper. 

Met deze wet Zur Behebung der Not von Volk und Reich zette het parlement zichzelf 
buitenspel. Voortaan kon de regering zonder enige consultatie besturen en zelf beslissen over 
de begroting. De wet moest krachtdadig regeren mogelijk maken. Bij de stemming was de 
KPD-fractie afwezig; de communisten zaten al in het concentratiekamp, waren naar het 
buitenland gevlucht of ondergedoken. 

De SPD was de enige fractie die tegen de wet stemde. Binnen de Zentrum-fractie was wel 
tegenstand, maar het katholieke eigenbelang gaf de doorslag. Hitler chanteerde de katholieken 
namelijk met het dreigement dat hij bij een tegenstem de onderhandelingen tussen het 
Vaticaan en het Duitse Rijk over een concordaat zou laten mislukken. 
 
Sommige Duitse juristen, onder wie de bekende rechtsfilosoof Carl Schmitt, suggereerden dat 
Hitlers machtsovername volstrekt legaal was verlopen. Hitlers benoeming op 30 januari 1933 
was – afgezien van de gebruikelijke achterkamertjespolitiek – inderdaad nog min of meer 
volgens de regels gegaan. 

Maar de gebeurtenissen daarna laten van deze legaliteit weinig over. Het politieke geweld van 
de kant van de SA, de wilde concentratiekampen, het misbruik maken van de 
noodverordening van 28 februari, en de intimidatie bij de stemming over de machtigingswet 
op 23 maart maken duidelijk dat Hitlers revolutie beslist niet wettelijk was verlopen. 

De benoeming van Hitler tot minister-president was geen bedrijfsongeval, maar ook niet de 
onontkoombare uitkomst van de loop van de Duitse geschiedenis. De verantwoordelijkheid 
was breed verdeeld. De staatsdragende partijen – sociaal-democraten, katholieken, liberalen 

en conservatieven – waren niet bereid geweest om over hun eigen schaduw heen te springen. 
De communisten voerden in opdracht van Moskou een nihilistische oppositie. Aansprakelijk 
waren ook de meer dan dertig procent van de Duitsers die kozen voor een man die hun een 
nationale wedergeboorte beloofde. 

Maar de hoofdverantwoordelijkheid ligt bij de conservatieve elites, die onder leiding van 
Hindenburg bewust kozen voor het avontuur met Hitler. Zij namen uit eigenbelang het risico 
om de nazi’s regeringsmacht te geven. Ze dachten dat Hitler een simpele ziel was die ze met 
groot gemak onder controle zouden kunnen houden en desgewenst weer aan de kant konden 
schuiven. Ze wilden hem gebruiken om de overgang naar een autoritair bewind een 
populistische legitimatie te geven. 

Ze begingen een fatale vergissing. De historicus Henning Köhler formuleert het glashelder: ‘De 
beslissende factor was de totale onderschatting van Hitler.’ Nauwelijks anderhalf jaar na zijn 
aanstelling was Hitler de oppermachtige dictator en klaar om aan zijn volgende project te 
beginnen: het voeren van een wereldoorlog. Twaalf jaar later lag het land in puin. Bron: het 
Historisch Nieuwsblad. 
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Strijd om macht in Europa 
 

 

Na de totstandkoming van het Duitse Keizerrijk in 1871 nam de Duitse macht snel toe, 
ondersteund door reeds aan de gang zijnde bevolkingsgroei en industriële ontwikkeling. Het 
nog niet geheel verenigde Duitsland had onder Pruisische leiding al de Tweede Duits-Deense 
Oorlog (1864) en de Pruisisch-Oostenrijkse Oorlog (1866) gewonnen. De snelle nederlaag van 
Frankrijk in de Frans-Duitse Oorlog in 1870-1871, waarna Duitsland het grootste deel van 
Elzas en Lotharingen annexeerde, maakte duidelijk dat de machtsverhoudingen in Europa 
sinds de napoleontische oorlogen grondig gewijzigd waren. Bovendien was er door de Duitse 
annexatie van Elzas en Lotharingen een ernstig territoriaal geschil ontstaan tussen Duitsland 
en Frankrijk. 

Door een onhandige Duitse buitenlandse politiek onder Wilhelm II ontstonden ook 
spanningen tussen het Duitse Keizerrijk en het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie. Voor 
de Britten speelde mee dat Duitsland zich steeds meer ontwikkelde tot een maritieme en 
industriële rivaal. Dit blijkt wel uit het volgende, de Engelse kapitalisten hadden tot 1873 
geprofiteerd van het feit, dat geen enkel land op de wereld noch op handels- noch op 
industrieel gebied met de Engelsen kon concurreren. Mede door toedoen van concurrentie van 
Duitse zijde, zou er een depressie in Engeland zijn ingetreden. Op aandringen van zowel de 
landbouw als de ijzer- en staalnijverheid ging Bismacrk in 1878 een (meer) protectionistische 
koers varen. In 1885 kwam er in Engeland een parlementaire enquête naar de oorzaken van 
de economische depressie. De conclusies die men trok waren, dat depressie veroorzaakt werd 
door de toepassing van het dumping-systeem door de buitenlandse concurrenten en het 
schaamteloos imiteren van Engelse handelsmerken en firmanamen door hen. In 1887 
probeerde de Engelsen het tij te keren door de bekende wet, waarbij vreemde artikelen, die in 
Engeland werden ingevoerd, voorzien dienden te worden van een stempel van herkomst, 
bijvoorbeeld ‘Made in Germany’. Het werkte echter averechts uit. Voor de Russen was de steen 
des aanstoots de Duitse steun aan Oostenrijk-Hongarije in de Balkan, waar die ook Slavische 
volkeren overheerste. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) toonde Duitsland aan dat 
het militair sterker was dan Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en hun koloniale hulptroepen 
bij elkaar. In de eerste drie jaar konden de westelijke mogendheden maar nauwelijks stand 
houden op hun eigen terrein. Duitsland versloeg het Russische Keizerrijk versloeg, al had het 
een bondgenootschap met de Oostenrijkers. In februari 1917 viel het Russische tsaristische 
regime. 

Aan het Westfront heerste in april 1917 al ruim twee jaar een bloedige patstelling en vooral 
het moreel onder de Franse troepen had een dieptepunt bereikt. De oorlogsverklaring van de 
VS aan Duitsland, uitgelokt door de onbeperkte Duitse duikbotenoorlog, heeft de situatie aan 
het Westfront gered voor de westelijke geallieerden. Bovendien waren de Duitsers 
langzamerhand door hun reserves heen. Vooral de geallieerde blokkade van Duitsland had 
ernstige tekorten aan grondstoffen voor de industrie en voedsel voor de bevolking veroorzaakt. 
De Duitsers probeerden in maart 1918, toen de Vrede van Brest-Litovsk met het nieuwe 
Sovjetregime beklonken was, met een lenteoffensief nog één keer aan het Westfront een 
beslissende doorbraak te forceren, maar tevergeefs. In de herfst van 1918 werd Duitsland 
alsnog gedwongen een wapenstilstand te tekenen met de Fransen, de Britten en de te hulp 
geschoten Amerikanen. 

Het Duitse keizerlijke regime kwam ten val (evenals het Oostenrijkse), maar uit de Vrede van 
Versailles (1919) kwam geen stabiele situatie voort. Er werden enorme herstelbetalingen 
afgedwongen en enkele territoriale concessies: Elzas en Lotharingen (waar etnische Duitsers 
woonden) moesten terug naar Frankrijk; diverse andere gebieden in het oosten werden aan 
het sinds 1793 weer onafhankelijke Polen afgestaan. Oost-Pruisen raakte hierdoor geïsoleerd 
van de rest van Duitsland door de 'corridor van Danzig', waar de eerste schoten van de Tweede 
Wereldoorlog gelost zouden worden. Volgens Frankrijk was het verdrag niet hard genoeg en 
moest het Rijnland permanent worden bezet en niet voor vijftien jaar, zoals in het verdrag 
uiteindelijk stond. De Franse maarschalk Foch omschreef het Verdrag van Versailles dan ook 
als 'geen vrede, maar een wapenstilstand van twintig jaar'. 
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Zwaar water  
 

Water is een zuivere stof. Dat betekent dat alle watermoleculen gelijk zijn. Zo staat het in de 
scheikundeboeken. Maar eigenlijk is dat niet helemaal waar. Er zijn allerlei verschillende 
watermoleculen, die we zonder nadenken met bekers tegelijk opdrinken. Dat komt omdat er 
van vrijwel alle elementen verschillende isotopen bestaan. Alleen al van waterstof zijn er drie: 
het ‘gewone’ waterstof (H-1), daarnaast deuterium (H-2) en tenslotte het radioactieve tritium 
(H-3). Ze verschillen in het aantal neutronen in de kern (respectievelijk nul, één en twee), 
maar hebben alle drie één proton en één elektron.  

Jarenlang werd in de scheikunde nauwelijks aandacht geschonken aan verschillende 
isotoopsamenstellingen in een stof. De overheersende gedachte was dat alle isotopen hetzelfde 
reageren, aangezien ze hetzelfde aantal elektronen hebben. Maar sinds de 
isotoopsamenstelling heel nauwkeurig kan worden bepaald, blijkt dat niet helemaal waar te 
zijn. Bij allerlei reacties en processen in de natuur blijkt het wel degelijk uit te maken welk 

isotoop van waterstof (maar ook van zuurstof of koolstof) betrokken is. 

Neem bijvoorbeeld zwaar water, dat heeft duidelijk afwijkende eigenschappen. Het bestaat uit 
watermoleculen met twee deuteriumatomen in plaats van de normale waterstofatomen. 
Daardoor is het ruim tien procent zwaarder – de molmassa is 20 in plaats van 18. En dat 
betekent een hoger kookpunt van 101,4 °C, en een smeltpunt van 3,4 °C. Dit zware water, 
D2O, wordt in sommige kernreactoren gebruikt om neutronen te remmen. Bij een ander soort 
zwaar water is één van de waterstofatomen vervangen door een tritium-atoom. HTO zogezegd. 
Dat tritiumatoom is radioactief. Het wordt in de atmosfeer gemaakt door kosmische straling, 
en het valt vrij snel weer uit elkaar. In twaalf jaar is de helft nog over. HTO is dus vooral te 
vinden in regen- en oppervlaktewater. 
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Het bepalen van de hoeveelheid tritium in water biedt hierdoor de mogelijkheid te bepalen of 
bronwater echt uit een diepe bron komt, of gewoon van leidingwater is gemaakt. En het lukt 
met deze bepaling ook om te onderzoeken of wijn echt zo oud is als op het etiket beweerd 
wordt. Druiven bevatten grotendeels vers regen- en grondwater, maar eenmaal in de fles loopt 

het tritiumgehalte langzaam terug. En dat tempo kan geen fraudeur versnellen.  

Zwaar water werd in 1934 voor het eerst op commerciële basis geproduceerd in de 
Vemorkfabriek van Norsk Hydro te Rjukan (Noorwegen). Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de 
Vemorkfabriek waar de productie plaatsvond meerdere malen aangevallen door de 
geallieerden om te voorkomen dat de nazi’s hiervan gebruik konden maken voor de productie 
van kernwapens. Na een tweetal commando-operaties (Operatie Grouse en Operatie 
Freshman), werd de fabriek op 16 november 1943 gebombardeerd door 
driehonderdachtentachtig Amerikaanse B17 en B24 bommenwerpers. Hoewel de schade 
meeviel, en de voorraad zwaar water onbeschadigd was, besloten de Duitsers de fabriek te 
ontmantelen en de productie naar Duitsland te verplaatsen. Op 20 februari 1944 werd de 
veerboot die de voorraad zwaar water vervoerde door een Noorse bomaanslag tot zinken 
gebracht (Operatie Gunnerside). Van de negenenveertig vaten die aan boord waren konden 
slechts vier worden geborgen. Dit belemmerde het Duitse kernwapenprogramma aanzienlijk, 
aangezien de Duitse kerngeleerde Walther Bothe in 1941 (ten onrechte) veronderstelde, dat 
alleen zwaar water als moderator kon worden gebruikt in een kernreactor. De Amerikanen 
hielden het gebruik van grafiet als moderator geheim. De kernreactor moest dienen om 
splijtbaar materiaal voor het kernwapen te maken. Bron: Nemo kennislink. 

Hitler had al snel door dat een atoombom hem sneller bij zijn doel zou brengen. Al voor de 

oorlog was er een nucleair programma. Door het platleggen van de fabriek in Noorwegen lukte 

het de Duitsers niet de oorlog in hun voordeel te beslissen met een atoombom. 

Oorlog snel in je voordeel te kunnen beslissen heb je een atoombom nodig. Om die te kunnen 

maken heb je zwaar water nodig. Zwaar water werd tijdens de oorlog geproduceerd in 

Noorwegen, in het plaatsje Vemork, bij Rjukan. Zwaar water was nodig om de in de 

kernreactor snelle neutronen af te remmen die ontstaan bij de splitsing van uranium. Later 

bleek dat ook grafiet gebruikt had kunnen worden. Die kennis hadden de Amerikanen, de 

Duitsers niet. Als ze dit wel geweten hadden was de oorlog heel anders verlopen. 

Meestal wordt er gesproken over de Vemorkcentrale bij Rjukan. Bedoeld wordt dan de 

waterkrachtcentrale die in 1911 door Norsk Hydro in gebruik werd genomen. De Noren waren 

de enigen in Europa die zwaar water maakten. Het was een bijproduct van de kunstmest die 

er werd gemaakt. De Duitsers wilden zaken doen met het bedrijf Norsk Hydro. De directie, 

met name Axel Aubert, werd vervangen door iemand die bereidwilliger leek. Zijn naam was 

Bjarne Eriksen. En aan het begin van de oorlog werd er samengewerkt met de Duitsers die 

Noorwegen hadden bezet.  

Niels Bohr, de Deense kernfysicus, heeft aan de wieg gestaan van de atoomfysica. Daarom 

was hij in beeld bij de Duitsers. Bohr wilde echter niets weten van het Duitse 

kernwapenprogramma. Een van zijn studenten echter wel. Bohr had gehoord van Bram Pais, 

de Joods-Amerikaanse natuurkundige en wetenschapshistoricus. Hij vroeg hem per brief zijn 

assistent te worden. Pais was verloofd met Tina Strobos. De brief redde het leven van Bram. 

De Duitsers waren op het einde van de oorlog in paniek en grepen alle kansen aan om een 

atoombom te bouwen. Zover kwam het niet. Bram weigerde maar kon door de treinstaking in 

Nederland niet op transport worden gezet. Niels Bohr vluchtte in 1943 het land uit en overleed 

in 1962. 
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Niels Bohr  

 

Niels Bohr werd geboren in een statig herenhuis van zijn moeders grootmoeder, een vrouw uit 

een rijke joodse bankiersfamilie in Kopenhagen. Hij was een zoon van Christian Bohr, 

hoogleraar fysiologie aan de universiteit van Kopenhagen, en Ellen Adler. Hij had een oudere 

zus, Jenny en een jongere broer, Harald, een Deens wiskundige en voetballer. 

Bohr had in september 1941 in het door Duitsland bezette Kopenhagen een ontmoeting met 
zijn voormalige student en tevens persoonlijke vriend Werner Heisenberg. Over de inhoud van 
die ontmoeting bestaan twee lezingen. De ene is die van Bohr, die geschokt was omdat 
Heisenberg zonder morele bezwaren meewerkte aan een Duitse atoombom. Heisenberg deed 
er naar zijn zeggen juist alles aan om dat project te vertragen. 

 1958, Niels Bohr 
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In 1943 lekte uit dat alle Joden in Kopenhagen opgepakt zouden worden. Bohr, die van 
moederszijde van Joodse origine was, wist, net als de meeste Joden in Denemarken, in een 
vissersboot naar Zweden te ontsnappen. Daarna ging hij samen met zijn zoon Aage naar de 
Verenigde Staten. Daar sloot hij zich aan bij het Manhattanproject. Hij werkte voor de rest 
van de oorlog mee aan de Amerikaanse atoombom. 

In augustus 1945 kon Bohr terugkeren naar Denemarken. In de jaren 1950 engageerde hij 
zich in politiek opzicht en sprak hij zich uit voor meer openheid tussen Oost en West, gezien 
de nucleaire wapenwedloop die in zijn tijd op gang kwam, zowel op aarde als, vanaf 1957, in 
de ruimte. In 1955 organiseerde Bohr in Genève de conferentie Atoms for Peace (Atomen voor 
Vrede). Op 24 oktober 1957 ontving hij hiervoor de allereerste Atoms for Peace Award.. 

In 1952 werd Bohr de eerste directeur van de theoretische afdeling van CERN, dat 
aanvankelijk in Kopenhagen was gevestigd. Tevens stond hij aan de wieg van de nucleaire 
geneeskunde. Ook was hij in 1921 instrumenteel in de oprichting van het Instituut voor 
Theoretische Fysica in Kopenhagen. Onder zijn leiding zou het instituut uitgroeien tot een van 
's werelds belangrijkste onderzoekscentra van die tijd. Na zijn overlijden volgde zijn zoon Aage 
hem in 1963 op als directeur. Op 7 oktober 1985, de honderdste geboortedag van Bohr, werd 
officieel het Niels Bohr-instituut in Kopenhagen geopend, een resultaat van een fusie van een 
flink aantal  

wetenschappelijke instellingen uit Kopenhagen, waaronder het Instituut voor Theoretische 
Fysica. Het Niels Bohr-instituut beheert onder meer het Niels Bohr-archief. 

Werner Heisenberg  was de leerling geweest van Bohr. Hij was een Duitser en wilde wel 

meewerken met de Duitsers. Hij wist de Duitsers ervan te overtuigen dat hij een atoombom 

voor ze kon maken als hij de leiding kreeg over het atoomprogramma. Voor de uitvoer van zijn 

plannen had hij zwaar water nodig van de Noren. Daarom werd een pro-Duitse directie 

aangesteld. Niels Bohr werd door Werner gevraagd met hem samen te werken. Niels bedankte 

voor de eer en wees Werner op de gevaren. Na de oorlog bleef Werner volhouden dat hij 

meerdere sabotages had gepleegd. Bohr bleef beweren dat Heisenberg hem er juist bij wilde 

hebben om de plannen van de Duitsers te laten slagen. Op 3 mei 1945 werd Heisenberg 

gearresteerd en naar Farm Hall bij Cambridge (Engeland) gebracht. Daar werd hij verhoord 

over zijn rol in het atoomprogramma. Nog negen kerngeleerden werden daar verhoord. Werner 

Heisenberg werd in januari 1946 vrijgelaten. Hij overleed op 1 februari 1976 te München.  Hij 

de ontwerper van de eerste naoorlogse kernreactor in Karlsruhe. Heisenberg wordt, gezien zijn 

wetenschappelijke prestaties op velerlei gebied, wel een genie genoemd. Gezien zijn 

onduidelijke houding tegenover de nazi’s gedurende hun dictatuur geeft nog altijd stof tot 

discussies tussen mensen die zijn gedrag verdedigen of veroordelen.  

 

 Werner Heisenberg (1901-1976) 
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Na zijn vrijlating speelde Heisenberg een grote rol in het herstel van het wetenschappelijk 
onderwijs in Duitsland, onder andere als mede-oprichter van het Max Planck Gesellschaft en 
een aantal Max-Planck-instituten. Van 1946 tot 1948 was hij hoogleraar van de Universiteit 
van Gottingen, daarna nog een jaar te München. In zijn latere leven probeerde hij een ‘Theorie 
van Alles‘ te ontwikkelen, maar slaagde daarin niet. 

Heisenberg sleet zijn verdere leven met onder andere het mede ontwikkelen van de eerste 
toepasbare kernreactor in Duitsland, doceren aan diverse universiteiten in binnen- en 
buitenland en publiceren van wetenschappelijke en populair wetenschappelijke boeken en 
artikelen. Hij overleed in 1976. De plaats van Heisenbergs graf is vrij nauwkeurig bepaald. Hij 
is begraven op het Waldfriedhof te München op het oude gedeelte, grafnummer 163-W-29.. 

Er zijn gedurende de gehele oorlog sabotages gepleegd door leden van het Noorse verzet. Of 

Bjarne Eriksen, de directeur van de centrale, hiervan op de hoogte was, of wellicht zelf 

betrokken was, is nooit bekend geworden. Vast staat dat zijn vrouw meer wist dan hij haar 

vertelde. Zij confronteerde hem steeds met de gevaren die hij en zijn personeelsleden liepen. 

Zij was ook bang voor haar gezin. Een personeelslid van de fabriek werd door de Duitsers 

opgepakt en enkele dagen later vrij gelaten. Dat was toen Bjarne door zijn vrouw was 

aangesproken. Het lijkt erop dat hij nooit iets aan zijn vrouw vertelde. Wellicht heeft hij zelf 

ook de boel gesaboteerd omdat hij begaan was met het lot van de Noren. De geallieerden 

hebben samen met het Noorse verzet meerdere pogingen ondernomen om de productie te 

stagneren. 

 

1935, de Noorse waterkrachtcentrale 

 

Vier Noorse commando’s werden op 18 oktober 1942 gedropt om de waterkrachtcentrale te 

verkennen. Het doel was uiteindelijk de centrale te vernietigen. Door slecht weer kwamen zij 

te ver van het doel terecht. Uiteindelijk lukte het toch om informatie te verzamelen en aan de 

Britten te geven. Zij organiseerden een plaats waar de commando’s konden landen. De 

operatie Freshman was het vervolg op operatie Grouse. Op 20 november vertrokken 

vierendertig getrainde commando’s in twee zweefvliegtuigen. Die werden vanaf een vliegveld 
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in Schotland getrokken door de RAF. Boven het doel werden beide ‘gliders’ losgelaten. Het 

ging echter heel erg fout. Beide toestellen storten neer en de overlevenden werden door de 

Duitsers opgespoord en doodgeschoten. Op 11 december 1942 bereikte het bericht de 

geallieerden dat de operatie was mislukt. De vier mannen van de operatie Grouse leefden toe 

nog. 

In februari 1943 werd een nieuwe poging ondernomen. De groep Grouse was nog bij elkaar. 

Een tweede groep werd gedropt. Na enkele dagen ontmoetten de tien mannen elkaar. Ze troffen 

voorbereidingen om een aanslag op de centrale uit te voeren. Na de vorige operatie waren de 

Duitsers op hun hoede. De bewaking van de centrale was verder opgevoerd. Het plan was om 

via een ravijn een trein te bereiken die naar de centrale ging. Ze wilden doordringen tot de 

kelders waar het zwaar water werd geproduceerd. De opzet lukte maar de Duitsers besloten 

echter om de centrale te herbouwen. De Amerikanen waren kwaad dat alle Britse acties niet 

waren gelukt om de productie van zwaar water stil te leggen. Daarom stuurden ze honderden 

bommenwerpers richting Noorwegen. Ondanks de duizenden bommen was de centrale niet 

erg beschadigd. De Duitsers waren de aanvallen zat en besloten de productie naar Duitsland 

over te brengen. Het restant aan zwaar water bestond uit negenenveertig vaten. Het Noorse 

verzet blies op 20 februari 1944 het schip met de vaten op. Het verhaal gaat dat er slechts 

vier vaten gered zijn. De beoogde centrale in Duitsland is nooit afgebouwd. 

 

De Duitse bom  

 

In zijn memoires die hij Erinnerungen noemde had Albert Speer geschreven dat Hitlers 
atoomprogramma militair van geen belang was geweest. Dat was een halve waarheid; omdat 
Duitsland niet over voldoende splijtstof in de vorm van plutonium en hoogverrijkt 
uranium beschikte kon er geen inzetbaar arsenaal van wapens worden vervaardigd. 

Toen de Duitse overheid in 1939 vroeg welke inzet nodig was om onderzoek naar kernenergie, 
en impliciet naar een bom, te doen vroegen de Duitse wetenschappers om een budget van 
enige honderdduizenden mark. In Amerika werkte men in het Manhattan-project met een 
budget van twee miljard dollar en de inzet van 130 000 mensen. De Duitsers hadden geen 
besef van de schaal waarop gewerkt zou moeten worden. 

De theoretische problemen waren volgens Karlsch voor een groot deel opgelost al zou de 
waterstofbom, cryogeen en met een gewicht van meer dan 2 000 kilo, vrij lastig te vervoeren 
zijn geweest.  

Duitsland kwam volgens Karlsch niet verder dan tekeningen en een of meer tests. Misschien 
is in 1944 een test aan de Oostzeekust uitgevoerd maar dit is maar door een enkele getuige 
beweerd: een Duitse piloot die een felle lichtflits met daaropvolgend een paddenstoelvormige 
wolk zag opstijgen. Zweedse waarnemers meldden op dezelfde datum dat een tijdlang geen 
telefoonverkeer met Berlijn mogelijk was, wat op een elektromagnetische puls veroorzaakt 
door een kernwapenexplosie zou kunnen wijzen. Farrell beweert verder dat de nazi's wel 
degelijk een soort Manhattanproject hadden onder het mom van een enorme fabriek voor 
kunstrubber van IG Farben bij Auschwitz met duizenden slavenarbeiders. De Duitsers 
haalden volgens hem ook aanzienlijke voorraden uranium uit Tsjechische mijnen en hadden 
aan het eind van de oorlog een flinke hoeveelheid verrijkt uranium voorhanden. Ze slaagden 
er niet meer in dit voor de productie van bommen te gebruiken maar de Amerikanen 
verscheepten dit uranium na de oorlog in het diepste geheim naar hun Manhattan-project en 
gebruikten het o.a. in de uraniumbom Little boy, die op Hiroshima werd gegooid. 

De sabotage van de Noorse zwaarwaterproductie door Britse commando’s en Noorse 
verzetsstrijders, de aanhoudende bombardementen op de Duitse industrie, een misverstand 
over de voorradigheid van zuiver grafiet, nodig voor een grafietreactor, jaloezie tussen de 
wetenschappers en de chaotische planning in het door Hitler onvoldoende centraal gestuurd 
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Duitse Rijk zorgden ervoor dat er geen bruikbare, voldoende grote en stabiele, 
kernreactoren werden gebouwd. 

De Duitse geleerden waren volgens Karlsch wel de eersten die een werkende, kritische, 
kernreactor bezaten. Later onderzoek weersprak deze conclusie, de reactor is niet kritisch 
geworden. 

De Duitsers verdeelden hun atoomonderzoek, de Uranverein genoemd, over meerdere 
ministeries en instellingen. Daaronder waren: 

• Het Reichspostministerium onder Wilhelm Ohnesorge. Het produceren van 
"wonderwapens" was een hobby van de Rijksminister van Posterijen. Hitler liet de man, 
en zijn ministerie, zijn gang gaan. 

• De wetenschappelijke afdeling van de SS onder Heinrich Himmler.  

• Het Heereswaffenamt, de belangrijkste opdrachtgever voor wapenresearch en productie, 
samenwerkend met het Ministerie voor Bewapening van Albert Speer. 

• Diverse universitaire instellingen 

• De Kriegsmarine 

 

 

Blauwdruk voor Duitse kernbom Type II 1943 

 

Hitler besprak zijn atoomprogramma met zijn intimi en uit naoorlogse verhoren van hen blijkt 
dat hij tot in maart 1945 de hoop had dat een arsenaal Duitse kernwapens de Tweede 
Wereldoorlog alsnog in zijn voordeel kon beslissen. Hij zag wel in dat het inzetten van een of 
meer bommen zonder duidelijke vervolgstappen alleen maar tot zware represailles met gifgas 
en biologische wapens, zoals het door de Britten ontwikkelde miltvuur zou leiden. Het was 
dus belangrijk voor de nazi's om eerst een aantal bommen in voorraad te hebben waarmee ze 
de geallieerden verder konden bedreigen voordat ze er een daadwerkelijk in zouden kunnen 
zetten. Het idee was: een aantal bommen, vervoerd in speciaal verbouwde 
langeafstandsvliegtuigen of in de neus van de V2 en/of in de nog te bouwen intercontinentale 
Amerikaraket zou door de vernietiging van de geallieerde hoofdsteden, en het dreigement van 
nog meer bombardementen met kernwapens, tot een geallieerd vredesaanbod moeten leiden. 

In een lang na de oorlog in Duitse archieven ontdekte tekening is een door een anoniem 
gebleven geleerde getekende blauwdruk van een kernwapen van het in Hiroshima gebruikte 
model, de kanonsloop van de bom met de codenaam Little Boy, te vinden. De ontworpen bom 



20 

 

is geen bruikbaar model omdat plutonium zich niet leent voor een dergelijke kanonsbuis. Het 
materiaal zou al te snel een  kettingreactie zijn aangegaan. Een dergelijk model leent zich wel 
goed voor uranium. De bom wordt in de blauwdruk als Model II aangeduid en het wapen is 
voorzien van een parachute. 

Er is enige twijfel over de kennis van de Duitse natuurkundigen over de grootte van de 
kritische massa. Zij schijnen in het begin van de oorlog uitgegaan te zijn van vijftig kilo 
uranium. Toen aan het einde van de oorlog een gewicht van vijf kilo plutonium in combinatie 
met een reflector werd genoemd brak ruzie uit onder de geleerden. Zij hadden vijftig kilo 
splijtbaar materiaal als een onbereikbare hoeveelheid gezien. Vijf kilo lag ook buiten het bereik 
van de Duitse kerngeleerden en hun primitieve kernreactoren maar het was een gemakkelijker 
na te streven doel geweest. 

In zijn boek geeft Rainer Karlsch een sleutelrol aan de natuurkundige Kurt Diebner die meer 
bereikte dan zijn bekendere collegae Manfred Von Ardenne, Otto Hahn en Werner Heisenberg. 
De na de ondergang van het Derde Rijk gedane bewering van de Duitse natuurkundigen dat 
zij Hitler zouden hebben tegengewerkt en het onderzoek zouden hebben vertraagd om te 
voorkomen dat Duitsland een kernwapen kreeg wordt door Rainer Karlsch betwijfeld maar hij 
kan de bewering niet geheel weerleggen. 

Het is de verdienste van Rainer Karlsch dat meer bekendheid is gegeven aan een mogelijke 
atoomtest in de omgeving van het concentratiekamp Ohrdruf. Daar werden op 3 en 12 maart 
1945 zeer zware ontploffingen gezien. Er is in getuigenverklaringen sprake van brandstapels 
waarop de zwaar verminkte, misschien als proefkonijnen gebruikte, gevangenen werden 
verbrand en van SS'ers in beschermende kleding. Het aantal doden is volgens de hoogste 
schattingen zevenhonderd. 

De Westerse geallieerden en de Sovjet-Unie probeerden beiden de Duitse atoomgeheimen en 
de verdere gegevens over de geheime projecten zoals gifgas, biologische wapens, straaljagers, 
radar en raketten in handen te krijgen. Ook de betrokken geleerden en technici zoals 
Wernher Von Braun werden opgespoord en geïnterneerd. 

 

 

 

 

In 1992 gaf de Britse regering de transcripties van de afluisterprotocollen van 10 in de villa 
Farm Hall bij Cambridge geïnterneerde Duitse natuurkundigen vrij. De villa was uitgebreid 
van verborgen microfoons voorzien en om een discussie uit te lokken had men de geleerden 
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verteld over de atoomaanval op Hiroshima. Met uitzondering van Max Von Laue waren Erich 
Bagge, Kurt Diebner, Walther Gerlach, Otto Hahn, Paul Harteck, Werner Heisenberg, Horst 
Korsching, Carl Friedrich Von Weizsácker en Karl Wirtz,  betrokken bij het Uraqnverein. Ze 
bleken oprecht verbaasd dat de geallieerden een zo grote technische voorsprong op de Duitsers 
hadden gehad. 

In 1992 gaf het Niels Bohr-instituut in Kopenhagen brieven van Niels Bohr vrij. Daaruit bleek 
dat de intenties waarmee Carl Friedrich Von Weizsäcker Kopenhagen had bezocht op 
samenwerking bij het bouwen van een nucleair wapen waren gericht. 

Rainer Karlsch kon gebruikmaken van deze en andere, na 1992 openbaar geworden bronnen 
zoals de in Russische archieven bewaarde transcriptie van een college van Heisenberg in juni 
1942 voor het Kaiser Wilhelm Institut. In aanwezigheid van Albert Speer stelde Heisenberg 
dat een atoombom zo groot als een ananas zou kunnen zijn. In zijn kritiek op het boek van 
Rainer Karlsch schreef Mark Walker in Physics World, dat er steeds weer onverwachte 
onthullingen over het Nazi-atoomonderzoek opdoken en zullen opduiken. 

Al aan het begin van de oorlog kwamen de geallieerde inlichtingendiensten erachter dat er in 
het diepste geheim een Duits militair atoomprogramma werd opgestart met de waarschijnlijke 
bedoeling om voor de nazi’s een atoombom te ontwikkelen. Er was onder meer een 
Uranverein opgericht. Uit verschillende bronnen (waaronder die van geleerden) waren de 
geallieerden erachter gekomen dat zo’n atoombom in verkeerde handen de loop van de oorlog 
nadelig voor hen kon beïnvloeden. Om te voorkomen dat de nazi’s als eerste de bom zouden 
ontwikkelen, werden er verschillende geheime militaire teams samengesteld die op jacht 
gingen naar atoomgeleerden, informatie (documentatie) en uranium. Er werd door deze teams 
ook gezocht naar informatie hoever de Duitsers precies waren gevorderd in de ontwikkeling 
van een kernbom. 

Een tweede reden voor deze teams was dat de geallieerden zo veel mogelijk Duitse 
kerngeleerden uit de handen van de Sovjet-Unie wilden houden. Zelfs enkele weken nadat de 
Tweede Wereldoorlog was afgelopen, werden familieleden en andere belangrijke personen uit 
de Russische zone van Berlijn ontvoerd door de 30e Assault Unit. Om geen argwaan te wekken 
werden deze Duitsers in geallieerd militair uniform en in geallieerde militaire voertuigen (onder 
de neus van de Russen) over de grens gesmokkeld (Operation Paperclip). De Russen kwamen 
echter achter het bestaan van deze smokkel die de relaties tussen de Westelijke geallieerden 
en Rusland - al enkele weken na de oorlog - danig bekoelde. Er zijn bronnen die beweren dat 
de Sovjets ook bezig waren met het ontvoeren (of pogen te ontvoeren) van belangrijke 
personen. In één geval werd een Sovjet-ontvoeringspoging verijdeld. 
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30-AU en Alsos 

 

 
Boris Pash, rechts 

 

In Engeland stond Ian Fleming (de schrijver van James Bond) aan het hoofd van de 30e 
Assault Unit, of kortweg 30 AU. Deze eenheid was in september 1942 opgericht door het hoofd 
van de Britse Naval Intelligence en werd uiteindelijk in 1946 ontbonden. 30 AU bestond 
oorspronkelijk uit drie verschillende militaire eenheden die in december 1943 werden 
samengesmeed tot één enkele eenheid. De 30e Assault Unit opereerde zelfstandig en schrok 
er niet voor terug om met grote snelheid diep in vijandelijk gebied door te dringen (en waarbij 
er zelfs voor de geallieerde opmars uit werd doorgereden. De opzet van deze werkwijze van Ian 
Fleming was, dat als een front nog ver weg was, de Duitsers er nog niet over nadachten om 
documenten of materiaal te vernietigen). Verder moest 30 AU geheime infiltraties uitvoeren in 
vijandelijk gebied te land, ter zee en in de lucht. Gezocht werd naar codes, documenten, 
materiaal en Duitse wetenschappers. 30 AU werkte heel vaak samen met de Intelligende Corps 
Field Security Sections.. 30 AU voerde missies uit in  Noord-Afrika, de Griekse eilanden, 
Noorwegen, Sicilië, het eiland Pantelleria, Italië en Corsica. 

In Normandië werd 30 AU op D-Day 6 juni 1944 afgezet op Juno Beach en Utah Beach (de 
eenheden werden gecodeerd als Woolforce en Pikeforce). Voertuigen die hiervoor gebruikt 
werden waren Jeeps. In eerste instantie probeerde 30 AU een Duits radarstation in te nemen 
bij Douvres-la-Délivrande en vocht zich later een weg naar Cherbourg. De betreffende 
commandant van 30 AU bezat een z.g. Black Book, waarin alle Duitse geleerden en het 
opgesomde atoommateriaal stonden beschreven die koste wat het kost moesten worden 
gevonden. Werd atoommateriaal of de geleerde gevonden, dan werd deze ter plaatse 
geconfisqueerd/gearresteerd en vervolgens naar Engeland afgevoerd waar verdere 
ondervraging van de persoon plaatsvond. 

Zo werd op 3 mei 1945 de fysicus Werner Heisenberg in het huis van zijn familie gearresteerd 
(hij was eerder per fiets op 20 april 1945 gevlucht naar Urfeld aan de Walchensee ten zuiden 
van München) en naar Engeland overgebracht alwaar hij over zijn rol ondervraagd werd. 
Heisenberg (de ontdekker van de onzekerheidsrelaties in de fysica) was niet de enige die de 
geallieerden oppakten. In totaal werden na de oorlog de top 10 Duitse atoomgeleerden in 
Engeland in een speciale safehouse (in Farm Hall nabij Cambridge) geïnterneerd. Dit project 
werd Operation Epsilon genoemd. Alle gesprekken werden in het geheim - en zonder 
medeweten van de Duitse geleerden - door de  Secret Intelligence Service (SIS) opgenomen. 
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Mede door deze afgeluisterde gesprekken zouden de Britten tot het besef zijn gekomen, dat de 
Duitsers nog niet ver genoeg waren gevorderd in de ontwikkeling van een kernbom. Bovendien 
schatten de Duitse kerngeleerden de hoeveelheid kritische massa van een kernbom te hoog 
in. De tien Duitse kerngeleerden werden in januari 1946 vrijgelaten. 

Tot op de dag van vandaag zou niet bekend zijn wat precies tijdens deze sessies in Farm Hall 
verteld is. Dit vormt tot op heden een onderwerp van discussie. Er zijn wel 
transcripties beschikbaar, maar of de transcripties overeenkomen met de originele opnamen 
is niet met zekerheid te achterhalen. 

30 AU was niet de enige geheime groep die op zoek was naar bovenstaande zaken. Ook 
het Alsos-team deed hier aan mee. Alsos is een Grieks woord dat heilig bos betekent. De naam 
was een verwijzing naar generaal Leslie Groves, hoofd van het Manhattanproject. 
Wetenschappelijk hoofd van dit team was dr.Samuel Goudsmit, een Amerikaanse 
kerngeleerde van Nederlandse afkomst en verbonden aan het Manhattan-project. De 
Amerikaanse baseballspeler en gerekruteerde Moe Berg verleende belangrijke diensten naast 
ALSOS, zoals de ondervraging van Duitse en Italiaanse geleerden. Ook hij kwam na uitvoerige 
gesprekken met Duitse geleerden - zoals Heisenberg - erachter dat het Derde Rijk nog niet zo 
ver was in de ontwikkeling van een atoombom. Moe Berg kreeg van de OSS de opdracht om 
Heisenberg direct te liquideren indien zou blijken dat het atoomwapen binnen Duits 
handbereik was gekomen. 

 

Britten en Amerikanen ontmantelen de Duitse reactor  

 

Alsos-agenten waren Amerikaanse militairen die dezelfde doelen nastreefden als 30 AU, maar 
de lagere Alsos-agenten waren uit veiligheidsoverwegingen niet geïnformeerd over het bestaan 
van het Manhattanproject. Bij eventuele gevangenneming kon er geen gevoelige informatie 
uitlekken naar de vijand en konden Duitse geleerden nooit achter een goed werkend principe 
van een kernreactor komen. Ook het Alsos-team, onder leiding van kolonel Boris Pash, was 
op zoek naar Duitse atoomgeleerden en atomair materiaal. Daarin slaagden ze wonderwel 
door zelfs de plaats te lokaliseren waar een Duitse kernreactor verborgen werd gehouden. De 
reactor werd ontdekt in een grot onder een kasteelkerk in het plaatsje Haigerloch, ongeveer 
vijftig kilometer ten zuiden van Stuttgart. Op enige afstand buiten het kasteel in een 
bosgebied, werd op aanwijzingen van ondervraagde Duitse wetenschappers, een hoeveelheid 
uranium voor deze reactor in de grond aangetroffen en uitgegraven. Later bleek dat de Duitse 
kerngeleerden er niet in waren geslaagd om gedurende dit project voldoende uranium te 
verzamelen. Het kostte de geallieerden moeite om het zware uranium uit de grond te halen en 
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te vervoeren. Ook werd een voorraad van zwaar water gevonden dat als moderator voor de 
reactor kon worden gebruikt. 

 

• Dat de Duitsers als moderator deuterium gebruikten, kwam door een wetenschappelijke 
vergissing aan Duitse zijde. In diezelfde periode werd geëxperimenteerd met grafiet als 
moderator. In januari 1941 maakte de fysicus Walther Bothe een kritieke miscalculatie, 
die door de Duitsers werd overgenomen: grafiet zou niet bruikbaar zijn als moderator. 
De Duitse kerngeleerden stapten derhalve ten onrechte over op deuterium. De 
Hongaarse wetenschapper Leo Szilard had het voor elkaar gekregen om de Verenigde 
Staten (die toen nog neutraal was in de Tweede Wereldoorlog) te bewegen om de 
wetenschappelijke resultaten over het grafiet geheim te houden. Hierdoor waren Duitse 
wetenschappers niet in staat om te leren van deze nieuwe inzichten en konden ze er niet 
via de wetenschappelijke literatuur achter komen dat hun eigen wetenschappelijke 
inzichten onjuist waren. 

• Verder werd aan Duitse zijde gedacht dat voor een werkende kernbom zeer veel uranium 
nodig was, eveneens ten onrechte. De Duitse geleerden meenden (ook ten onrechte) dat 
een kernbom eerder een wapen voor de toekomst was, terwijl de geallieerden tot de 
slotsom kwamen dat binnen korte tijd – met de wetenschappelijke gegevens van die 
dagen – wél een kernwapen kon worden gebouwd. 

 

De geallieerden zijn er bijna in geslaagd om de gehele Duitse zwaar waterproductie (en de 
aanwezige voorraad) te achterhalen en te vernietigen. Uit informatie na de Tweede 
Wereldoorlog blijkt echter dat niet alle voorraad en productie-eenheden konden worden 
achterhaald. Uit de archieven van de Norsk Hydro elektriciteitscentrale in Vemork, waar 
zwaar water werd geproduceerd, blijkt dat in maart 1944 nog een zending deuterium de 
geallieerden ontglipt was en zonder problemen naar Duitsland was vervoerd. Deze voorraad 
kwam in handen van de Duitse kerngeleerde Heisenberg. Ook in Haigerloch werd een deel van 
een voorraad zwaar water aangetroffen. Een deel van de voorraad die – dankzij het Noorse 
verzet – wél werd onderschept op 20 februari 1944, ligt dankzij een bomaanslag van Special 
Operation Executive (SOE) nu tezamen met de veerboot op de bodem van het Noorse meer 
Tinnsia. 

 

 

Operatie Gunnerside  
 

Operatie Gunnerside was tijdens de Tweede Wereldoorlog het tweede Britse plan om de 
Vemork zwaar waterfabriek van Norsk Hydro in Rjukan in Noorwegen te vernietigen via een 
geheime sabotageaanval uitgevoerd door de Royal Engineer Commando’s. Na de Duitse inval 
in Noorwegen stond deze fabriek onder controle van de nazi’s. In de fabriek werd onder 
meer zwaar water geproduceerd, wat door de Duitsers noodzakelijk werd geacht voor een 
kweekreactor voor de productie van plutonium voor de atoombom. De Amerikanen gebruikten 
grafiet als moderator voor hun kweekreactor, maar de Duitsers waren ten onrechte tot het 
besluit gekomen dat dit niet kon. 

Na het mislukken van operatie Freshman, waarbij alle leden van het Britse team waren 
omgekomen, bleven de Amerikanen en Britten vastbesloten om de centrale in Vemork te 
vernietigen. Een Noorse technicus die bij de fabriek werkte stond in contact met de SOE en 
voorzag de Britten van inlichtingen. De vier Noorse commando's die de verkenningsmissie 
operatie Grouse hadden uitgevoerd, waren nog steeds in Noorwegen. Zij brachten een helse 
winter door op het Hardangerplateau. De temperaturen lagen ver onder het vriespunt. De 
commando’s stierven door een gebrek aan voedsel bijna de hongerdood, tot een van hen het 
geluk had om een rendier te schieten. Hierdoor wisten zij de winter te overleven.   
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Het Vemork complex, de hangbrug was de enige toegang. 

 

De Britten hadden de Noorse commando’s opgedragen om te wachten totdat een nieuwe 
poging zou worden ondernomen om de productie te saboteren. Het team werd aangeduid met 
de codenaam Swallow. Zij werden versterkt door zes andere Noorse commando's die op 16 
februari 1943 vanuit een Halifax bommenwerper waren gedropt. Mede door een sneeuwstorm 
duurde het meer dan vijf dagen voordat de verschillende teams contact met elkaar konden 
leggen. In de avond van 27 februari 1943 begon hun actie. 

Na operatie Freshman was de bewaking verscherpt. Er waren zoeklichten rond het complex 
aangebracht en mijnenvelden aangelegd. Hierdoor was het moeilijker geworden om ongezien 
de fabriek te naderen. De enige toegangsweg vanuit het dal ging over een zwaar bewaakte 
hangbrug van vijfenzeventig meter over een ravijn. De Duitsers dachten niet dat iemand het 
zou wagen om door dit ravijn te trekken. Uit een verkenning door een van de commando’s 
bleek echter dat deze afdaling en beklimming voor goedgetrainde commando’s te doen moest 
zijn. Zij besloten daarom om deze route te nemen. 

Het team daalde in het ravijn af, stak de rivier over en klom aan de andere kant naar boven. 
Via een onbewaakte spoorlijn kwamen de saboteurs onopgemerkt het complex binnen. Een 
deel van de groep hield de Duitse wachtposten in de gaten. Een ander deel zou de explosieven 
plaatsen. 

In 1942 was de Noorse directeur van de fabriek gevlucht naar Groot Brittannië . Hij had de 
Britten veel informatie verschaft over de installatie. Dankzij zijn aanwijzingen wisten de 
commando’s dat er een kabelgoot was. Twee van hen konden via deze kabelgoot naar binnen 
komen. Twee anderen verschaften zich toegang door een raam in te slaan. Eenmaal binnen 
werden tijdbommen geplaatst op de hoge concentratie cellen die het zwaar water 
produceerden. Twee aanwezige personeelsleden werden naar een andere ruimte gedirigeerd. 
Om de Duitsers op een dwaalspoor te brengen werd een Amerikaans Thompson M1 
machinepistool achtergelaten. De Duitsers mochten niet vermoeden dat de actie was 
uitgevoerd door Noren, omdat er dan represailles zouden volgen die de plaatselijke bevolking 
zouden treffen. Dit was ook de reden dat de Noren tijdens de uitvoering van de 
sabotageoperatie een Brits uniform droegen. De tactiek was succesvol, want de Duitsers 
zouden geen represailles nemen. Deze methode werd overigens ook in andere bezette gebieden 
(zoals in bezet Nederland) gebruikt door het plaatselijk verzet.  



26 

 

 

 

De Hydro aan de aanlegsteiger van Mael 

 

De bommen explodeerden op 28 februari om ongeveer 01:15 uur. De operatie was een succes: 
alle productievaten waren vernield en de aanwezige voorraad zwaar water was verloren 
gegaan. De productie lag enkele maanden stil. Alle teamleden wisten veilig te ontkomen. Zes 
leden trokken op ski's naar Zweden, een afstand van ongeveer vierhonderd kilometer. De 
anderen sloten zich aan bij het Noorse verzet. Een van hen werd later gearresteerd, maar wist 
te ontsnappen toen hij getransporteerd werd naar een concentratiekamp. 

In november 1943 werd Vemork gebombardeerd door Amerikaanse bommenwerpers. Hoewel 
de fabriek weinig schade opliep, besloten de Duitsers om de productie van zwaar water te 
verplaatsen naar Duitsland. Zij vermoedden dat de geallieerden nieuwe aanvallen zouden 
uitvoeren op Vemork. 

Knut Haukelid, een van de achtergebleven leden van het team dat operatie Gunnerside had 
uitgevoerd, verhinderde samen met twee leden van het plaatselijke verzet het transport van 
zwaar water vanuit Vemork naar Duitsland. Zij slopen in de nacht van 19 op 20 februari aan 
boord van de veerboot SF Hydro en plaatsten explosieven in de boeg. De tijdontsteking was 
vervaardigd van een oude wekker. De explosie vond de volgende ochtend even na 10:30 uur 
plaats. De veerboot zonk binnen enkele minuten naar de bodem van het meer. Aan boord van 
de Hydro bevonden zich treinwagons met vaten zwaar water. Vier vaten kwamen boven 
drijven, doordat zij slechts voor de helft gevuld waren. De andere vaten konden niet geborgen 
worden door de Duitsers. Pas in 2004 lukte het om een van de vaten boven water te halen. 
Analyse van de inhoud toonde aan dat het vat inderdaad zwaar water bevatte, waarmee een 
eind kwam aan de geruchten dat het transport slechts een afleidingsmanoeuvre van de 
Duitsers was. De reden voor dit vermoeden lag in het feit dat de veerboot niet bewaakt werd 
door Duitse troepen. 

Ter hoogte van de plaats waar de Hydro is gezonken bevindt zich nu een gedenkteken ter 
herinnering aan de verzetsdaad en de slachtoffers die bij deze actie zijn gevallen. Achttien 
mensen vonden de dood, waaronder acht Duitse soldaten, zeven bemanningsleden en drie 
passagiers. Negenentwintig passagiers werden gered, waaronder vier Duitse soldaten. 
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Afwikkeling van Haigerloch 
 

 

 

 
Onder deze kasteelkerk bevond zich de reactor. 

 

 

 

Reconstructie van de reactor in Haigerloch, blokken uranium hangen aan kettingen en 
worden neergelaten in een vat zwaar water. 

 

Het oorspronkelijke Amerikaanse plan om de Duitse reactor in Haigerloch ter plaatse op te 
blazen stuitte op verzet van een aantal geestelijken. Zij stelden dat bij het opblazen ook de 
bovengelegen barokke kasteelkerk zou worden verwoest. De Amerikanen besloten daarop om 
de bunker met de reactor (voorzichtig) gedeeltelijk te vernielen. Het Duitse uranium (in totaal 
2 ton) werd vervolgens met twintig vliegtuigen naar Engeland overgevlogen. Bepaalde 
onderdelen van de reactor werden naar de Verenigde Staten overgebracht. In totaal werd vlak 
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na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa, 1000 ton aan uranium naar de VS 
verscheept en gebruikt voor het Manhattanproject. 

 

De volgende Alsos-operaties zijn bekend: 

- Operatie Cellastic 
- Operatie Toothpaste 
- Operatie Jackpot 
- Operatie Humbug 
- Operatie Big 
- Operatie Epsilon 

 

Eind 1943 werd Alsos in Italië ingezet in de zoektocht naar de fysici Carlo Wick en Edoardo 
Amaldi. Beide natuurkundigen werkten in 1931 in een onderzoeksgroep aan de Universiteit 
van Leipzig. Alsos was in beiden geïnteresseerd, aangezien werd vermoed dat Wick en Amaldi 
iets zouden weten van het Duitse kernonderzoek. Hoewel Wick goed bevriend was met de 
Duitse fysicus Heisenberg (en bij het onderzoek naar U-235 betrokken was geweest), kon het 
Alsos-team via hem geen informatie achterhalen. De beide fysici bleken nooit verbonden te 
zijn geweest aan het Duits kernonderzoeksprogramma. De eerste poging van Alsos leverde 
dus geen informatie op. 

Op 25 augustus 1944 was het Alsos-team in Parijs voor de ondervraging van de belangrijke 
Franse natuurkundige FrédéricJoliot-Curie, die zijn laboratorium in het College de 
France had en contacten onderhield met de Franse verzetsbeweging. Joliot-Curie had al vóór 
het uitbreken van de oorlog via een geniale wisseltruc de Duitsers een grote voorraad Noors 
deuterium afhandig weten te maken. Tijdens zijn ondervraging in 1944 kwam Alsos erachter 
dat er meer kerngeleerden aan het Franse laboratorium hebben gewerkt, en dat in dit 
laboratorium ook een cyclotron werd gebruikt. Het blijken de Duitse kerngeleerden professor 
Erich Schumann en dr. Kurt Diebner te zijn, die in eerste instantie het plan hadden om het 
Franse cyclotron te demonteren en naar Duitsland over te brengen. Dit plan lieten de Duitse 
kerngeleerden overigens snel varen. Juliot-Curie wist echter niet veel van de inspanningen 
van de Duitsers op het gebied van het Duitse uraniumonderzoek. Alsos had meer geluk bij 
het doorzoeken van de leegstaande gebouwen van de Siemens fabrieken, maar ook hier doken 
geen belangrijke documenten en informatie op. Bij verdere ondervraging kwam het Alsos-team 
wél achter het bestaan van een Duitse wetenschappelijke inlichtingengroep, 
genaamd Cellastic. Het is om deze reden dat Alsos de missie de codenaam Operatie 
Cellastic meegaf. 

Tijdens Operatie Toothpaste werd door het Alsos-team onderzoek uitgevoerd in Parijs. In het 
bureau van de Duitse chemicus Peterson ontdekten ze dat een grote hoeveelheid thorium was 
verscheept naar Duitsland. Thorium werd in het kernonderzoek gebruikt en vooral de grote 
hoeveelheden wekten bij het Alsos-team de nodige argwaan. Peterson werd door Alsos in 
september 1944 gevangengenomen, ergens in het Belgisch-Duitse grensgebied. Later bleek 
echter bij ondervraging dat Peterson het thorium niet wilde gebruiken voor kernonderzoek, 
maar dat hij na de oorlog in de cosmetica-industrie wilde werken en daar een grote 
hoeveelheid thorium voor nodig dacht te hebben. De aanvankelijke hoop van Alsos om nu 
eindelijk informatie te vinden werd de bodem ingeslagen. Maar dit zou echter snel veranderen 
tijdens Operatie Jackpot waar Alsos de eerste bruikbare informatie wist te verzamelen. 

Tijdens deze actie werd de belangrijkste en grootste vangst van Alsos gedaan dankzij de vondst 
van informatie bij Duitse firma's die in Frankrijk gelegen waren. Alsos kwam erachter dat 
belangrijk materiaal van het kernonderzoek naar de Universiteit van Straatsburg was 
gestuurd. Een aantal namen in dit onderzoek doken op: professor Rudolf Fleichmann, Carl 
Friedrich von Weizsäcker en professor Eugene Haagen. Na de inval van Straatsburg door de 
geallieerden op 15 november 1944, ging het Alsos-team op 25 november op zoek naar deze 
kerngeleerden. Weizsäcker en Haagen konden vluchten, maar Fleischmann werd door Alsos 
opgepakt en naar de Verenigde Staten overgebracht. Belangrijke documenten uit het 
laboratorium in Straatsburg werden gevonden en veilig gesteld. Deze documenten (veelal 
persoonlijke brieven van de wetenschappers) gaven veel informatie over berekeningen 
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aangaande reactoren en bepaalde problemen die optraden. De informatie hieruit gaf de 
Amerikanen het eerste en overtuigende bewijs, dat er (nog) geen Duitse atoombom bestond en 
dat de Duitsers ook niet in staat waren zo'n bom op korte termijn te verwezenlijken. Er zijn 
bronnen die nu stellen dat er nooit enig militair atoomprogramma in Duitsland is geweest, 
maar dat de technologie en het zwaar water voor privé-onderzoeksdoeleinden van Duitse 
wetenschappers werd gebruikt. Andere bronnen stellen dat Duitsland al een primitieve bom 
had ontwikkeld en deze op 3 en 12 maart 1945 zou hebben getest bij concentratiekamp 
Ohrdruf. De discussie over het wel of niet bestaan van de nazi-kernbom duurt nog altijd voort. 

 

 

Bij Haigerloch opgedolven blokken uranium. 

 

Tijdens Operatie Humbug, op 24 april 1945, wisten de Amerikanen met het Alsos-team het 
plaatsje Hechingen binnen te dringen. Deze plaats was belangrijk, aangezien  Werner 
Heisenberg hier zijn laboratorium had opgezet. Heisenberg zelf wist vier dagen eerder het 
gebied te ontvluchten voordat de geallieerde troepen daar binnenstormden. Na maandenlange 
arbeid boekte het Alsos-team het eerste belangrijke succes: de ontdekking van een 
experimentele kernreactor, compleet met twee ton uraan, twee ton zwaar water en nog eens 
tien ton grafiet. De hoeveelheid zwaar water die daar lag opgeslagen was volgens Duitse fysici 
overigens onvoldoende. Uit berekeningen bleek dat voor het opstarten van de reactor vijf ton 
zwaar water nodig was. Nadat veel materiaal was geconfisqueerd, werd besloten om het 
Heisenberg-laboratorium uit voorzorg op te blazen. Hierdoor waren de Duitse wetenschappers 
niet meer in staat om enige experimentele informatie te verzamelen. In deze laatste fase werd 
een groot gebied in Duitsland afgezocht (Hechingen - Haigerloch) om alle informatie, nucleaire 
hardware en atoomgeleerden uit het gebied te halen. Afgesproken was dat het betreffende 
gebied door de Fransen zou worden bezet. De Amerikanen wilden voorkomen dat de 
belangrijkste Duitse atoomgeheimen en geleerden in Franse handen zouden vallen. Het 
oprollen van dit Duitse atoomnetwerk werd ook wel Operation Harborage genoemd. 

Duitse fysici werden ontvoerd om ondervraagd en afgeluisterd te worden. Ze werden in het 
Engelse Farm Hall vastgezet. Dat werd Operation Epsilon genoemd. 
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Farm Hall 

 
 

In het Engelse Farm Hall waren de volgende Duitse fysici vastgezet: 

 

- Werner Heisenberg 
- Max Von Laue 
- Otto Hahn 
- Walther Gerlach 
- Paul Harteck 
- Kurt Diebner 
- Carl Friedrich Von Weizsäcker 
- Karl Wirtz 
- Erich Bagge 
- Horst Korsching 

 

Duitse kerngeleerden die voor de nazi's werkten zaten intussen ook niet stil. Ook zij waren op 
zoek naar informatie over kernwapentechnologie. Daarvoor werd een Duitse schijn-
firma Cellastic opgericht. De geallieerden kwamen achter het bestaan ervan tijdens de tweede 
Alsos-missie. Informatie over Cellastic werd ook door de Nederlandse geleerde Wander De 
Haas verzameld. Dit veroorzaakte later voor De Haas na de oorlog in Nederland voor 
problemen, aangezien hij ervan verdacht werd voor de Duitsers te hebben gewerkt. Na 1945 
en tot aan zijn pensionering in 1948 kon hij nog wel zijn ambt uitoefenen. 
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Andere eenheden  

 

 
De waterkrachtcentrale van Vemork waar zwaar water werd gemaakt. 

 

Uit weer andere verhalen  blijkt, dat geallieerde militairen in geheel Europa informatie kregen 
welke treinen precies het zwaar water vervoerden; de nummers van de treinen waren bekend. 
De Duitsers probeerden zo veel mogelijk de beschikbare productie-eenheden en de voorraad 
van zwaar water te verschepen van Noorwegen naar Duitsland. De reden was dat de 
zwaarwaterfabriek in het Noorse Vemork geregeld werd aangevallen door de geallieerden. 
Zwaar water werd over het water en via de goederentrein verstuurd. Bij één gelegenheid stuitte 
de groep van Bomb Disposalers - geheel toevallig - op een zwaar bewaakte trein die voldeed 
aan de beschrijving van zwaarwatervervoer. Hierop werd in allerijl besloten om de trein aan 
te vallen en het transport te vernietigen. Volgens deze geallieerde militair brak de ene explosie 
na de andere uit en werd de locomotief doorzeefd met mitrailleurvuur. Deze militairen wisten 
niet waarvoor het zwaar water diende, maar wel dat het van het grootst mogelijke belang was 
deze transporten lam te leggen. 

Uit documenten blijkt, dat niet alleen nazi-Duitsland ervan verdacht werd een atoomwapen 
te ontwikkelen. Amerikaanse codebrekers hadden al in juli 1943 gecodeerde berichten 
onderschept die gewag maakten van een Japans atoombom-programma. Op 16 april 1945 
werd besloten een grote hoeveelheid uraniumoxide van 560 kg (deze hoeveelheid wordt door 
sommige bronnen betwist) via de Duitse U-234 van Noorwegen naar Japan te verschepen voor 
de bouw van een Japans atoomwapen. De U-234 was oorspronkelijk ontworpen om 
zeemijnen te leggen. Door een geallieerd bombardement in 1942 werd de duikboot tijdens de 
aanbouw beschadigd. In juli 1942 werd besloten er een onderzees transportschip met 
bestemming Japan van te maken. Op 25 maart 1945 vertrok de U-234 uit het Duitse Kiel op 
weg naar Kristiansand in Noorwegen. Om geallieerde dieptebommen te ontwijken, werd 
besloten om op tweehonderdvijftig meter diepte te gaan varen. 

Op de kisten met uraanoxide stond de tekst U-235 geschreven. De bedoeling zou zijn geweest 
om het uranium van Noorwegen naar Osaka en het Riken Laboratorium in Tokio te sturen, 
maar zover kwam het niet. Op 4 mei 1945 kreeg de U-234 vanuit Berlijn het bevel om zich 
over te geven, nadat al enkele dagen eerder het laboratorium gebombardeerd was door de 
geallieerden. Daarop stuurde Kapitein Johann-Heinrich Fehler (na een verhit intern overleg) 
de U-234 richting V.S. en gaf zich daar over op 14 mei 1945 te Portsmouth, New 
Hampshire waar de onderzeeër door de torpedojager USS Sutton werd opgebracht. Het 
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uranium, de bouwtekeningen, en een Messerschmitt Me 262 straaljager in kratten met 
V2 onderdelen, werden door de Amerikanen in beslag genomen. Aan boord bevonden zich een 
aantal Duitse deskundigen van topniveau (waaronder ook luitenant-generaal Ulrich 
Kessler die hoopte onderweg naar Argentië te kunnen vluchten), een radarexpert, een 
luchtafweerexpert en twee Japanse officieren: de duikbootontwerper Hideo Tomonage en de 
vliegtuigexpert Genzo Shoji. Tomonaga en Shoji wilden zich niet aan de Amerikanen overgeven 
en besloten al hun bezittingen, waaronder een samoeraizwaard weg te geven. Maar kapitein 
Fehler gooide dit zwaard korte tijd later overboord. Deze Japanse officieren vertrokken naar 
hun cabines en pleegden zelfmoord door het innemen van luminal.  

Volgens Karl Ernst Pfaff, de eerste officier van U-234, die bij de opening van de containers in 
Washington DC aanwezig was, stond ook een Amerikaanse geleerde naar de opening van de 
containers te kijken. Het was Robert Oppenheimer die (volgens Pfaff) de kratten met het 
uranium in ontvangst nam. Volgens sommigen voor de ontwikkeling van een Amerikaans 
atoomwapen in het Manhattanproject. Er zijn ook bronnen die beweren dat het uranium dat 
voor de Japanse bom bestemd was, gebruikt werd in de twee Amerikaanse atoombommen die 
op 6 en 9 augustus 1945 op  Hiroshima en Nagasaki in Japan vielen. Zekerheid hierover 
bestaat vooralsnog niet, aangezien het uranium korte tijd na de aankomst in de VS spoorloos 
is verdwenen. Zeker is wel . dat het uranium na aankomst in Washington DC als eerste 
verzonden is naar Oak Ridge. Mogelijk is het uranium gebruikt in testbommen na de Tweede 
Wereldoorlog in Nevada en Bikini (atol). Waar het uranium werkelijk is gebleven en in welke 
bommen het werd gebruikt, is tot op de dag van vandaag nog onduidelijk. Hoewel de 
bovenstaande informatie deels in 1945 is uitgelekt, is de exacte lading van U-234 overigens 
nooit officieel door de VS vrijgegeven. 

 

 

Peter Debye 

 

In Dagblad De Limburger werd op 27 juli 2006 een artikel gepubliceerd waarin stond dat de 
Maastrichtse Nobelprijswinnar Peter Debye de geallieerden getipt had over de Duitse 
atoombom. Debye had gemeld dat de Duitsers flinke vorderingen maakten in de ontwikkeling 
van dit wapen. Debye werd door sommigen verweten met de Duitsers te hebben 
gecollaboreerd, toen hij in Duitsland als wetenschapper was aangesteld. Documenten over 
het tippen van de geallieerden zouden gevonden zijn in de Cornell Universiteit in de Verenigde 
Staten alwaar Debye lange tijd hoogleraar was. Volgens het artikel in De Limburger zou Debye 
de geschiedenis in belangrijke mate hebben beïnvloed ten gunste van de geallieerden.   
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Bommen op Goor 

 
Op 24 maart 1945, in het zicht van de bevrijding, onderging Goor de zwaarste beproeving uit 
de Tweede Wereldoorlog. Amerikaanse bommenwerpers wierpen tachtig clusterbommen af 
boven het centrum van Goor. Hierbij lieten zeventig burgers het leven. 

Het bombardement was een casual target (gelegenheidsdoel) en werd uitgevoerd door de 
397ste Bombardement Group van de Amerikaanse luchtmacht, met een basis in Engeland. 
De bommenwerpers hadden Duits afweergeschut in de buurt van Bochelt en Dingden op het 
oog, maar moesten door slecht zicht vanwege laaghangende bewolking terugkeren. Goor stond 
geregistreerd als alternatief gelegenheidsdoel voor de bommenlast vanwege de strategische 
ligging op een kruispunt van doorgaande wegen. Goor fungeerde bovendien als 
bevoorradingsbasis voor de Duitse troepen aan het front. Er was veel munitie opgeslagen; 
Goor lag in deze fase van de oorlog in het frontgebied en zou bij de oversteek van het 
Twentekanaal van groot belang zijn. Zodoende zetten de bommenwerpers met hun dodelijke 
last koers richting Goor. 

Het was stralend voorjaarsweer op die zaterdagmorgen vóór Palmzondag en veel mensen 
bevonden zich in de binnenstad om etenswaren in te slaan, voor zover er nog wat op de bon 
te krijgen was. Het was de hele morgen al erg druk in de lucht met overvliegende 
bommenwerpers, maar om 9.49 uur maakte het monotone geluid plaats voor een 
oorverdovend lawaai met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Alle panden in de Grotestraat 
tussen de Wijnkamp en de Spoorstraat werden vrijwel geheel verwoest. Van één vliegtuig dat 
naast de formatie vloog kwamen de bommen neer links en rechts van de Schoolstraat en 
brachten daar veel leed en schade aan. Tot overmaat van ramp vloog een paar minuten na 
het bombardement een bovengronds munitiedepot tussen Wijnkamp en Schoolstraat de lucht 
in, waarbij ook verscheidene doden en gewonden vielen. 

De hulpverlening onder leiding van de drie plaatselijke artsen werd met de beperkte middelen 
voortvarend ter hand genomen, waarbij zelfs met paard en wagen gewonden naar het 
ziekenhuis in Delden werden gebracht. In de tuin van dokter Lieneman werden de doden in 
eerste instantie neergelegd. De uitvaart vond plaats op woensdag 28 maart. Elk gezin dat één 
of meer doden had te betreuren kreeg tien kaarten om de plechtigheid in de kerk bij te wonen. 
Sommige gezinnen waren drie leden ontvallen, terwijl er ook kinderen waren omgekomen die 
hier vanwege de Hongerwinter waren geëvacueerd uit het westen. 

De Bevrijding in Goor kwam op zondagmiddag 8 april 1945, waarbij geen schot gelost werd. 
Het waren de leden van het Poolse Bataljon Strzelcow Podhalanskich die bij café Bloemen aan 
de Diepenheimseweg werden opgewacht door de plaatselijke afdeling van de Binnenlandse 
Strijdkrachten. Bij kippenslachterij Moormann in de Grotestraat trof men nog enkele Duitse 
soldaten aan die zich zonder verzet overgaven. Om 3 uur stak dokter Lindeboom de vlag uit 
op de kerktoren van de Hervormde Kerk. Men was heel blij met de komst van de bevrijders, 
maar het verdriet en het gemis van de slachtoffers van het bombardement van ruim 1 week 
ervóór drukte de vreugde in hoge mate en dat verdriet wordt tot op de dag van vandaag nog 
bij menige nabestaande gevoeld, zeker rond 24 maart.  
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Grotestraat 
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Henk Jalink vertelt 
 

Tachtig Engelse bommen van tweehonderdzestig pond elk, waren neergekomen op 24 maart 

1945 op en bij het kruispunt Grotestraat-Schoolstraat en in de Wijnkamp en hadden dood en 

verderf gezaaid. Het centrum van Goor was weggevaagd. De woningen en winkels aan beide 

zijden van de Grotestraat stonden in brand of waren in puinhopen veranderd. Een 

bovengronds munitiedepot van de Duitsers, opgestapeld en slechts met dekzeilen overtrokken 

in de uiterste hoek van het weiland van Burggraaf, pal achter de tuinen van de Wijnkamp en 

de Schoolstraat, vloog gedeeltelijk de lucht in. Ramen vlogen uit hun sponningen, pannen 

ratelden van de daken omlaag, reeds getroffen woningen in de onmiddellijke nabijheid storten 

in. Granaatscherven vlogen snerpend in het rond en sloegen tegen schuurtjes en muren, 

scheurden door tuinen en drogend wasgoed. 

De bommen waren van het type M-81, fragmentatiebommen, die in lossen bundels werden 

uitgeworpen. De gevolgen waren vreselijk. De scherp gekartelde scherven van de boven de 

grond exploderende bommen, die voorzien waren van een lange slagpen, vlogen op geringe 

hoogte met een hoog, schril geluid in het rond en sloegen tegen de muren, door vensters en 

vooral in de lichamen van de tientallen mensen op straat. De meesten werd meteen dodelijk 

getroffen. Anderen werden zwaar gewond door de rondvliegende scherven die alles wat op hun 

weg kwam openreten of afsneden. Scherven vlogen door de etalageruiten en door de 

winkeldeuren en troffen hen die in de winkels stonden. Bommen sloegen door de 

pannendaken en ontploften in slaapkamers en bovenhuizen, waar meteen brand uitbrak. 

Tientallen mensen werden bedolven on lawines van versplinterd glas, onder puin of onder 

balken. En dat alles ging gepaard met zwarte rookwolken en omhoog lekkende gele vlammen 

van brandend hout en huisraad, en met verstikkend dichte stofwolken van kalk en cement. 

Uit die baaierd van hel en verdoemenis steeg overal gekerm, gehuil, gegil en geschreeuw op 

van mensen, die zwaar gewond waren of beklemd zaten en in doodsangst verkeerden. In 

enkele panden bleef het stil, daar waren al geen overlevenden meer. Elders bleef het 

hulpgeroep aanhouden en daar richten de hulpverleners zich het eerste op. Brancarddragers 

uit Enter melden zich op de Twentsche Stoomblekerij bij de telefoniste en gingen meteen dor 

naar het centrum. 

De evacuatie van de getroffenen kwam nu goed op gang. Zaterdagmiddag al, op 24 maart 

1945, een paar uur na de ramp, waren de eersten op eigen gelegenheid weggetrokken. Hun 

huis was verwoest en onbewoonbaar geworden. Hun bezittingen lieten zij achter in de ruïnes 

en zij pakten alleen het hoognodige bijeen, voor zover dat nog bruikbaar was. Sommigen 

zochten en vonden onderdak bij familie of kennissen ergens anders in Goor, anderen trokken 

naar het Zeldam, waar ze bij boeren een gastvrij onthaal kregen. Met paard en wagen, een 

trekkar of handkar gingen zij met hun schamele bezittingen op weg, lopend en kilometers 

buiten Goor. 

Henk Jalink werd ondergebracht bij een boer in Enterbroek. Toen het bombardement voorbij 

was, werd hij gezien door een N.S.B.‘ er die hem verwonderd had aangeroepen. Net als anderen 

die net als hij ondergedoken waren, hielpen bij het opruimingswerk en bij de afvoer van de 

gewonden. De Duitsers vertoonden zich zo min mogelijk op straat en lieten de mensen hun 

werk doen. De vader van Henk was op zoek gegaan naar een veilige schuilplaats en was er in 

geslaagd Henk en zijn broer Ab onder dak te brengen bij een bevriende boer, een zekere 

Schuttenbelt. Toen ze daar aankwamen bleken er al dertig man te zitten. Er was een hooiberg 

en daar sliepen ze ’s nachts in. ‘s Morgens begon de dag met aardappelen schillen en het 

uitmesten van de kalverstal. De boerderij lag vlak bij een Duitse stelling waar ze V-1, vliegende 

bommen, afschoten. Daar werden de broers helemaal gek van.  

‘Als je tot twaalf telde en ze zaten dan nog in de lucht, kon je er zeker van zijn dat ze wel 

doorvlogen. Maar als de motor bij elf stopte, dan donderde het ding subiet naar beneden. Een 
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keer gebeurde dat terwijl we stonden te kijken. En natuurlijk, wij d’r heen. Hebben er van 

alles uit gesloopt. Een onderduiker liep met een grote bal, waar kennelijk brandstof in zat. 

Maar toen we bij de boer kwamen schold hij ons zowat het erf af. Die rotzooi zit vol met 

dynamiet, tierde hij’, aldus Henk Jalink, die in 1995 zijn verhaal aan Ab Zorge vertelde. 

 

 
Hengevelderstraat  
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Bommen vallen rondom Enter  

 

 

 

In de onderstaande overzichten zijn vermeldingen met betrekking tot de luchtoorlog in de regio 

Ambt Delden, Wierden en Enter verwerkt. Het betreft voornamelijk tactische 

duikbombardementen en vliegtuigcrashes. 

 Bombardementen en verongelukte vliegtuigen in de periode 10 mei 1940 - 5 mei 1945. (1990)  

25 mei 1940. Junker Ju 88 aan de Hexelseweg ten noorden van de buurtschap Hoge Hexel, 

Wierden nabij de Tol gecrasht.  

6 juli 1940. Bombardement op Ambt Delden. Getroffen werd de Wiene aan de zuidkant van 

het Twentekanaal nabij de schutsluis.  

31 augustus 1940. Bombardement met vier brisantbommen op Ambt Delden. Getroffen werd 

te Wiene de spoorbrug over een zijtak van het Twentekanaal.  

13 oktober 1940. Bombardement op Ambt Delden. Getroffen werd te Wiene de rijksweg de 

N346 Delden - Goor.  

6 juli 1941. Bombardement op Bentelo, Ambt Delden. Getroffen werd het bosperceel van 

baron Van Heeckeren van Wassenaer aan de Suesterweg.  

25 augustus 1941. Bombardement op Ambt Delden. Getroffen werd de weerszijden van de 

weg Goor - Haaksbergen en een berkenbosje.  

20 september 1941. Bombardement op Ambt Delden. Getroffen werd te Bentelo de boerderij 

van G.J. Nijland.  

20 september 1941. Wellington Mk Ic X9609 PM- van het nummer 103 Squadron te 

Hengelvelde, Ambt Delden gecrasht.  
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20 september 1941. Wellington Mk Ic X9609 PM- van het nummer 103 Squadron op het 

terrein van G.J. Nijland Kieftenweg Bentelo, Ambt Delden gecrasht.  

28 september 1941. Wellington Mk PM- van het nummer 103 Squadron te Hengevelde, Ambt 

Delden gecrasht 27 juni 1942 Wellington om 02.55 uur te Saasveld, Ambt Delden gecrasht.  

10 augustus 1942. Wellington Mk III BJ608 JN- van het nummer 150 Squadron om 04.18 

uur aan de Piksenweg in de buurtschap Piksen bij Wierden neergestort.  

23 augustus 1942. Wellington Mk DV475 YP-G van het nummer 23 O.T.U. Squadron om 

02.55 uur op het terrein van dhr. J. ten Duis, Braamshaarveld te Azelo, Ambt Delden 

gecrasht.  

27 augustus 1942. Stirling Mk I W7624 LS-E van het nummer 15 O.T.U. Squadron om 00.08 

uur te Bentelo, Ambt Delden neergestort.  

28 augustus 1942. Hampden Mk om 00.08 uur te Ambt Delden gecrasht.  

28 augustus 1942. Wellington Mk Ic van het nummer 155 Squadron te Ambt Delden gecrasht.  

20 september 1942. Lancaster Mk PM- van het nummer 103 Squadron te Ambt Delden 

neergestort.  

3 februari 1943. Stirling Mk I BK604 AA-S van het nummer 75 RNZAF Squadron om 20.23 

uur aan de Goorseweg te Enter gecrasht.    

 

 

Enter, Goorseweg 

 

27 april 1943. Bombardement op Wierden. Getroffen werd Notter.  

1 mei 1943. Bombardement met brandbommen en twee brisantbommen op Bornerbroek. 

Getroffen werd een terrein op de gemeentegrens van Ambt-Delden, café De Zonnebloem van 

de familie Pigge, de boerderij van de familie Knoef en een heideveld.  
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13/14 mei 1943. Halifax MH- van het nummer 51 Squadron aan de Enterweg te Wierden 

neergestort. Nu bevindt zich hier een houthandel.   

14 mei 1943. Halifax Mk BII HR790 MH-S van het nummer 51 Squadron hoek Enterweg en 

de Kippershoekweg naast de houthandel Langkamp te Rectum gecrasht.  

24 mei 1943. Halifax Mk BII W7926 EY-A van het nummer 78 squadron om 01.30 uur op de 

provinciale weg te Zuna neergestort. 

 17 juli 1943. Bombardement door een B-17 met zestig brisantbommen omstreeks 10.15 uur 

op Hengevelde te Ambt-Delden. Getroffen werden vijftig woningen, de RK. Kerk met de 

pastorie, de RK. Begraafplaats de Haaksbergenstraat en Wehrmachtbarakken.  

28 juli 1943. Bombardement op Hengevelde, Ambt Delden. Getroffen werd het kerkhof.  

23 augustus 1943. Wellington om 02.55 te Ambt Delden neergestort. 

31 augustus 1943. Bombardement met twee brisantbommen op Wiene, Ambt Delden.  

3 september 1943. Bombardement op Ambt Delden. Getroffen werd Azelo.  

23 september 1943. Lancaster WS- van het nummer 9 Squadron te Wierden neergestort. 

10 november 1943. Bombardement om 20.20 uur op Hengevelde, Ambt Delden.  

2 december 1943. Bombardement om 22.15 uur met zeventien brandbommen op Ambt 

Delden. Getroffen werd Bentelo.   

 

 

Hengelo  

 

16 december 1943. Focke Wulf Fw 190A-5 van I./JG 1 om 16.15 uur op de Klokkendijk in 

Notter te Wierden gecrasht. 
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23 januari 1944. Bombardement op Wierden. Getroffen werd buurtschap Brakenbelt.  

25 juli 1944. Messerschmitt Bf 110 van het 8./NJG 1 achter de villa Beka, Vriezenveenseweg 

48, Wierden neergestort. 

23 september 1944. Lancaster Mk VII LL914 WS-U van het nummer 9 squadron om 23.30 

uur op het terrein van de familie Mensink aan de provinciale weg in Zuna bij Wierden gecrasht. 

24 september 1944. Bombardement op Wierden. Getroffen werd de Dikkensweg en de oude 

gereformeerde kerk aan de Kerkstraat.  

6/7 oktober 1944. Bombardement op de spoorlijn tussen Nijverdal en Wierden.   

7 oktober 1944. Bombardement met twaalf bommen op Wierden. Getroffen werd de spoorbaan 

naar Rijssen.  

 

 

Haaksbergen  

 

20 oktober 1944. Bombardement door zeven Typhoons I8- van het nummer 438 RCAF Sabre-

toothed Tiger Squadron met 14/500 lbs bommen op Wierden. Getroffen werd de spoorbrug. 

Van de afgeworpen bommen detoneerden er twee.  

21 oktober 1944. Bombardement door Typhoons 5V- van het nummer 439 RCAF Westmount 

Squadron met zestien bommen op Wierden. Getroffen werd te Notter de Burgemeesterdijk en 

de Grimbergerweg.  

24 oktober 1944. Bombardement op Wierden. Getroffen werd de Kerkstraat en de 

Dikkensweg, Violenhoeksweg en de omgeving van het station.  

6 november 1944. Bombardement op Wierden. Getroffen werd het spoorwegemplacement.  
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10 december 1944. Messerschmitt Me 262A-2a 9K+WL met Werknummer 170108 van het 

3./KG 51 Edelweisz om 16.15 uur te Ypelo nabij de woning van de familie J.H.J. Bloemendaal, 

Voorbroekweg 5 van het I./KG 51 Edelweisz te Wierden gecrasht. 

15 december 1944. Bombardement op de spoorlijn Wierden - Nijverdal.  

25 december 1944. Bombardement met 2,1 ton brisantbommen op Wierden. Getroffen werd 

een trein.  

1 januari 1945. Messerschmitt Bf 109 K-4 tussen Piksen en Hoge Hexel te Wierden gecrasht. 

20 januari 1945. Tempest Mk EJ741US-O van het nummer 56 Punjab Squadron om 10.30 

uur achter op een woning aan de Bentelosestraat te Ambt Delden neergestort. 

6 februari 1945. V-1 neergestort te Wierden. Getroffen werd Notter.  

13 februari 1945. Bombardement door Typhoons I8- van het nummer 438 RCAF Sabre-

toothed Tiger squadron op Wierden. Getroffen werd de Nijverdalseweg en de Esweg.   

 

 

 

6 maart 1945. V-1 neergestort te Wierden. Getroffen werd te Enter de woning van J. 

Boswinkel, Stokreefsweg 2.  

9 maart 1945. V-1 te Wierden. Getroffen werd de Enterweg.  
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28 maart 1945. Bombardement om 23.45 uur op Wierden. Getroffen werd Enter.  

28 maart 1945. V-1 neergestort te Wierden. Getroffen werd het terrein van M. Mekenkamp 

aan de Morsweg.  

1 april 1945. Spitfire Mk 3W- nummer 322 Nederlandse squadron te Ambt Delden gecrasht. 

7 april 1945. Bombardement door Typhoons op Wierden. Getroffen werden Duitse stellingen. 

 8 april 1945. Bombardement op Wierden. Getroffen werd onder andere het gemeentehuis, de 

Hervormde Kerk en de pastorie aan het J.C. van der Bergplein. 

31 mei 1944. De rapporten van de NS meldden in totaal vijftien aanvallen op treinen met 

boordwapens, o.a. treinen 1975 en 4700 bij Wierden. 

6/7 oktober 1944. In één van de weinige nog beschikbare Duitse meldingen werd bericht dat 

op de spoorlijn tussen Baarn en Amersfoort, de brug over het Eemkanaal en de spoorlijnen 

Nijverdal-Wierden en Almelo-Nijverdal bommen waren gevallen. N.B. Hoewel hier genoemd, is 

uit deze Duitse melding niet op te maken of de aanvallen ‘s nachts, dan wel overdag zijn 

gebeurd. Het moet dan ook niet uitgesloten worden geacht dat ze betrekking hebben op de 

aanvallen op de zesde overdag.  

6/7 november 1944. in Wierden werden bij het station drie sporen vernield.  

10 december 1944. Bij de aanvallen in het gebied van Nijmegen ging een Me-262 van 

3/KG(J)51 verloren, geraakt door luchtafweer. Hij stortte ten zuiden van Wierden neer. 

25 december 1944. De laatste aanval met elf jagers, waarvan er tien in totaal 2,1 ton brisant 

afwierpen. Dit was een trein met Nederlandse dwangarbeiders, bij Wierden op weg naar 

Duitsland. Helaas vielen er enkele doden, maar anderen zagen kans in de ontstane verwarring 

te ontsnappen. 

1 april 1945. Jachtvliegtuig van nummer 322 Squadron gecrasht op een stuk woeste grond 

in de gemeente Ambt-Delden. De piloot kwam om het leven.  

 

 

Nijverdal  
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10 augustus 1942. Om ongeveer 5 uur kwam in Wierden een Wellington bommenwerper, van 

nummer 150 Squadron van de R.A.F., neer in de buurtschap De Riksen. De machine was 

door twee Duitse nachtjagers neergeschoten toen ze terug kwam van een aanval op 

Osnabrück. Van de vijf bemanningsleden kwamen er vier bij de crash om het leven: de eerste 

piloot, Flying Officier P. W. Carr, de tweede piloot sergeant S. Clover, de boordschutter 

sergeant Swinnard, de bommenrichter sergeant W.G. Webb. De enige overlevende was de 

boordwerktuigkundige sergeant J. Flight, hij werd door de Duitsers gevangen genomen.  

3 februari 1943. Om drie minuten voor acht in de avond, viel aan de Goorseweg in Enter, een 

zware, viermotorige bommenwerper neer van het type Short Stirling. Het toestel behoorde tot 

nummer 75 Squadron van de Royal New Zealand Air Force en werd neergeschoten door een 

Duitse nachtjager. Van de acht bemanningsleden kwamen er vier om het leven.  

14 mei 1943. Een Halifax bommenwerper van nummer 51 Squadron stortte om ongeveer 2 

uur in de nacht neer in de buurtschap Rectum bij Wierden. Het toestel was opgestegen van 

de basis Snaith voor een bombardement op Bochum en werd op de terugweg boven het 

Ruhrgebied door een Duitse nachtjager in brand geschoten. 

24 mei 1943. Opnieuw kwam een Handley Page Halifax bommenwerper neer op het 

grondgebied van de gemeente Wierden, het toestel behoorde tot nummer 78 Squadron van de 

RAF en was opgestegen van de basis Linton On Ouse (Yorks). Het kwam terecht in Zuna en 

de gehele bemanning kwam daarbij om het leven. 

23 september 1943. In Wierden viel een Lancaster bommenwerper van nummer 9 Squadron 

van de R.A.F. neer. De machine was opgestegen van de basis Bardney voor een aanval op 

Neuss, Munster en Bochum. Er waren drie doden onder de bemanning.  

 

 

Haaksbergen   

 

31 januari 1944. Bij het Twente-Rijnkanaal, ter hoogte van de Hoesselerbrug, kwam een 

Duitse jager neer. Bij het Ebbenbroek kwam eveneens een Duitse jager naar beneden. 
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31 mei 1944. Tussen Almelo en Wierden werd een Wehrmachttrein door geallieerde jagers 

beschoten, waarbij de locomotief werd doorzeefd. Er werd bij deze aanval één persoon gedood. 

In de buurt van Wierden en Rijssen werden er op deze dag eveneens treinen door jagers 

beschoten.   

24 juli 1944. In de nacht van 24 op 25 juli kwam een Duitse jager neer tussen Wierden en 

Vriezenveen achter de villa 'Beka'. Het toestel brandde geheel uit. Het betrof hier vermoedelijk 

een jager van het type Messerschmitt 110.  

5 september 1944. Omstreeks 13.30 uur doken twee Amerikaanse Jagers boven de weg 

Wierden-Nijverdal naar beneden en beschoten een op deze weg stilstaande vrachtwagen van 

de Duitse Wehrmacht. Eén van de toestellen trok te laat op uit zijn duikvlucht en raakte 

daarbij de top van een boom. De piloot kreeg zijn machine niet meer onder controle en stortte 

neer in een naast de weg gelegen heideveld. Het vliegtuig vloog in brand.  

6 september 1944. Bij Wierden werd een Duitse olietrein in brand geschoten. 21 september 

1944. Een burger werd gedood door twintig millimeter vuur ter plaatse van de Lageveldsweg 

te Wierden. De burger werd getroffen op het aardappelveld.  

 

 

Enschede  

  

23 september 1944. In Zuna bij Wierden kwam een Lancaster van nummer Squadron neer. 

Het toestel was door drie Duitse nachtjagers in brand geschoten en sloeg omstreeks 23.30 

uur te pletter tegen de grond. De bommen die nog aan boord waren, kwamen tot ontploffing 

en veroorzaakten een diepe krater. Boerderijen in de omgeving  liepen door de explosie schade 

op. Drie bemanningsleden vonden de dood en werden op het kerkhof van Wierden begraven.  
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24 oktober 1944. Bom treft de garage van Wassink die was gevestigd in de Oude 

Gereformeerde kerk aan de Kerkstraat, tevens werd de boerderij aan de Dikkensweg, gelegen 

naast het kerkhof, getroffen. De bommen waren kennelijk bedoeld voor een trein die op de 

spoorlijn bij Wierden stond.  

6 november 1944. In Wierden werden drie sporen bij het station vernield.  

25 december 1944. Trein met Nederlandse dwangarbeiders in Wierden omstreeks 9.00 uur 

het doelwit van geallieerde tactische luchtaanval. De locomotief kwam tweehonderd meter 

voorbij het station tot stilstand. Vier mannen in een wagon door mitrailleurkogels getroffen.   

20 september 1941. Rond 19.10 uur vertrok de Wellington X9609 vanaf Elsham Wolds. Aan 

het stuur F/O. T. Wardhaugh die met zijn bemanning als opdracht had Berlijn aan te vallen. 

Rond 23.30 uur werd de Wellington aangevallen en neergeschoten door een Duitse nachtjager 

van het type Messerschmitt Bf 110. De piloot van de nachtjager was Oberleutnant Woltersdorf 

van het Nachtjagdgeschwader 1 (NJG 1), en hij was gestationeerd op Fliegerhorst Twente. De 

Wellington kwam neer bij Ambt-Delden. Vier leden van de bemanning wisten zich met hun 

parachutes in veiligheid te brengen, en werden later door de Duitsers gevangen genomen. De 

ander twee, F/O. Wardhaugh en schutter Sgt. C.A.F. Thomas sneuvelden. 

Het gebied werd in april 1945 bevrijd. Er hebben hier geen grondgevechten plaatsgevonden, 

aangezien de opmarsroute van het Lake Superior Regiment en het Lincoln en Welland 

Regiment (4th Canadian Armoured Division, 2nd British Army) over het Twentekanaal ten 

zuidwesten van Delden liep, omgeving Wiene, Sluis en St. Annabrinkbrug. 

Nacht van 5 op 6 juli 1940. Bominslag in de gemeente Ambt Delden bij landbouwer 

Lammertink te Wiene, op tien meter vanaf de voorgevel van de woning. De krater was tien 

meter lang, zeven meter breed en drieenhalf à vier meter diep. De bom detoneerde aan de 

zuidzijde van het Twente Rijnkanaal, ongeveer driehonderd meter ten zuidoosten van de 

schutsluis te Wiene. Het vliegtuig naderde vanuit de richting Smeenk.  
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Nacht van 24 op 25 augustus 1941. Luchtgevecht tussen twee vliegtuigen, er werd vanuit de 

vliegtuigen met mitrailleurs geschoten. Even daarna zes à zeven bommen uitgeworpen in 

buurtschap Hengevelde. Twee bommen vielen rechts en links van de provinciale weg Goor-

Haaksbergen in de bermsloten. Vijf andere vielen in een berkenbosje van J.H. ten Heggeler, 

op ongeveer honderd meter links van de provinciale weg Goor Haaksbergen. De door de 

bommen geslagen gaten waren niet noemenswaardig.  

Nacht van 30 op 31 augustus 1940. Vier bommen in de buurtschap Wiene gedetoneerd, één 

bom kwam terecht op de grond van de Nederlandse Spoorwegen op vierhonderd meter afstand 

ten noordoosten van de spoorbrug over de zijtak van het Twente Rijnkanaal en op vijfentwintig 

meter afstand vanuit het midden van de spoorweg. Een tweede krater bevond zich in een 

weiland, op ongeveer vijfhonderd meter afstand ten noordoosten van genoemde spoorbrug en 

op vijfenzeventig meter afstand vanuit het midden der spoorweg. De derde krater bevond zich 

in een weiland op vijfhonderdvijfenzeventig meter afstand ten noordoosten van de spoorbrug 

en ongeveer honderdvijftig meter afstand, gezien vanuit het midden van de spoorweg. De 

vierde krater bevond zich op een perceel bouwland op ongeveer zevenhonderd meter afstand 

ten noordoosten van de spoorbrug en ongeveer vierhonderd meter gezien vanuit het midden 

van de spoorweg. De kraters hadden een middellijn van twee tot twee en halve meter en waren 

dertig tot vijftig centimeter diep.  

 

 

V1 wordt onschadelijk gemaakt, Haarbos, Wierden  

 

Nacht van 6 op 7 juli 1941. Bom gevallen te Bentelo, op ongeveer driehonderd meter rechts 

van de  Suetersweg in een dennenbos, toebehorende aan baron Van Heeckeren van 

Wassenaer. De bom sloeg een gat in de grond van vijf bij vijf en anderhalve meter. De bom 

detoneerde omstreeks 9 uur ‟s morgens. 
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5 augustus 1941. In een weiland te Zeldam werd een niet tot ontbranding gekomen Britse 

lichtfakkel gevonden. De kop was beschadigd, de in de fakkel aanwezige parachute was intact.  

20 september 1941. Luchtgevecht tussen twee vliegtuigen boven het buurtschap Bentelo. 

Twee roggemijten van G.J. Nijland te Bentelo, F. nummer 68, zijn in brand gevlogen. Bij deze 

roggemijten lag een brandend onderdeel van een vliegtuig. Ongeveer driehonderd meter van 

de boerderij van Nijland in noordelijke richting lag ook een brandend onderdeel van een 

vliegtuig in een weiland. Ook lag op ongeveer vijftien meter afstand het lijk van een piloot. 

13 maart 1942 Bomtrechter ontdekt in het bos de Riet. Uit nader onderzoek bleek dat de 

bominslag plaatshad in de gemeente Hengelo. 

Nacht van 31 augustus op 1 september 1943.Een vliegtuig wierp vier bommen uit die allen 

terecht kwamen in buurtschap Wiene te Ambt Delden: één bom in het weiland van de 

landbouwer Kraaienvanger en drie bommen op de Kanaaldijk, waarvan zeer waarschijnlijk 

twee bommen niet zijn gedetoneerd. 

Nacht van 12 op 13 oktober 1940. Bom neergekomen in buurtschap Wiene, in een weiland 

ten zuiden van de Rijksweg Delden Goor ongeveer nabij kilometerpaal 37.3 op dertig meter 

uit de as van de Rijksweg. De krater had een doorsnede van vier meter en was ongeveer één  

meter diep. De dichtstbijzijnde woning bevond zich op ongeveer vierhonderd meter afstand.  

Nacht van 11 op 12 mei 1941. Zes brisantbommen en een groot aantal brandbommen 

neergekomen in de omgeving van Delden, waardoor er heide- en bosbrand ontstond.   
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26 juni 1942. Luchtgevecht boven de gemeente Stad Delden, waarbij drie vliegtuigen 

achtereenvolgens in brand werden geschoten, één hiervan kwam terecht in de gemeente Ambt 

Delden, buurtschap Goormeent, op een weiland te Azelo. Het betrof vermoedelijk een Brits 

jachtvliegtuig dat in brand stond. Het vliegtuig had een geul gemaakt van ongeveer tien meter 

lengte en ongeveer anderhalve meter diep. De breedte van de geul werd op ongeveer twee 

meter geschat.  

27 augustus 1942. Vliegtuig neergestort op een stuk weiland en bouwland toebehorende aan 

de landbouwer Bekkendam en Slaghekke te Bentelo. In de omgeving werden geen niet 

gedetoneerde bommen gevonden. 

3 september 1943. Een vliegtuig heeft één brisantbom en tien fosfor brandbommen 

uitgeworpen, die neerkwamen in buurtschap Azelo. Drie niet ontbrande brandbommen 

werden geborgen.  

28 januari 1942. Op vijftien meter ten noordwesten van de Rijksweg Delden-Goor, ongeveer 

nabij kilometerpaal 39, is een brisantbom gedetoneerd. Er bevond zich een woning op 

ongeveer vijfendertig meter afstand, echter deze werd niet beschadigd. De krater had een 

doorsnede van ongeveer tien meter en een diepte van ongeveer twee meter.  

Avond of nacht van 28 op 29 januari 1942. Bom gevallen in een weiland van landbouwer H. 

Tuinte, Dorreweg 3, Hengevelde. De bom viel op ongeveer vijfhonderd meter ten noordwesten 

van de provinciale weg van Delden naar Neede en sloeg een gat van ongeveer een meter diepte 

en anderhalve meter bovenwijdte.   

27 maart 1943. Er bevonden zich op ongeveer vijftig meter ten oosten van de Bloemeweg te 

Bentelo twee bomkraters. De kraters lagen vlak bij elkaar op een stuk roggeveld en waren drie 

à vier meter diep en hadden een wijdte van zes à zeven meter. In de omgeving waren nog 

verscheidene bommen gevallen.  
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29 maart 1943. Twee brisantbommen en ongeveer vijfentwintig staafbrandbommen 

afgeworpen in roggeland in buurtschap Bentelo nabij Hengevelde, waardoor de boerderij van 

Kerkdijk en Brummelhuis lichte schade opliep.  

 17 juli 1943. Het dichtst bebouwde gedeelte van het buurtschap Hengevelde zeer zwaar 

getroffen door een bombardement. Er werden naar schatting honderdvijftig à tweehonderd 

bomtrechters geteld op een betrekkelijk kleine oppervlakte. Er kwamen burgers woonachtig 

in de Goorsestraat G20, G8 en G2a om het leven. De Rooms Katholieke kerk en pastorie 

werden zwaar getroffen, op de Rooms Katholieke begraafplaats werd een ware verwoesting 

aangericht. Ook schade aan o.a. de Stoomzuivelfabriek Wegdam, café Veehof en maalderij 

Brummelhuis-Hafkamp. Verscheidene woningen totaal verwoest of min of meer ernstig 

beschadigd. Uit onderzoek is gebleken dat ter plaatse nog ongeveer twintig blindgangers 

liggen.  

10 oktober 1943. Duits vliegtuig neergestort in de buurtschap Wiene. Het vliegtuig werd totaal 

vernield. 

9 november 1943. Drie bommen neergekomen in het open veld, gelegen in buurtschap 

Hengevelde. Alle bommen waren gedetoneerd. 

Nacht van 6 op 7 november 1943. Vier bommen terechtgekomen in een bosperceel te 

buurtschap Deldenerbroek. Alle bommen waren gedetoneerd. Blindgangers of tijdbommen 

werden niet gevonden.  

2 december 1943. Brandbommen neergekomen in een open veld te Bentelo. Er werden zestien 

verbrande brandbommen en 1 niet ontbrande brandbom gevonden. 

22 december 1943. Vliegtuig heeft een noodlanding gemaakt in buurtschap Azelo. 

11 januari 1944. Groot aantal brandbommen neergekomen in de buurtschappen Wiene en 

Deldenerbroek. Er werden ongeveer tweehonderd niet ontbrande brandbommen verzameld. 

Bij de boerderij van Ten Dam te Wiene kwam een zevental brisantbommen neer, op een perceel 

grond van H.A. Holland te Deldenerbroek C56 een tweetal brisantbommen die beide zijn 

gedetoneerd. De trechters hadden een diameter van ongeveer tien meter. Blindgangers werden 

niet gevonden. 

30 januari 1944. Duits jachtvliegtuig neergestort op een perceel bouwland in gebruik bij J.H. 

Overbeek wonende te Zeldam D. nummer 5a. Het vliegtuig was te pletter gevallen en daarna 

uitgebrand. 

30 januari 1944. In buurtschap Zeldam nabij de erven Wanink, bewoond door de landbouwer 

Overbeek, is een Duits jachtvliegtuig neergestort. Nabij de crashlocatie bevonden zich enige 

aardappelkuilen, afgedekt met stro. De kuilen waren totaal verbrand. (inv nr. 1136)  

10 februari 1944. In de buurtschap Deldeneres Duits jachtvliegtuig neergestort en geheel 

verbrand. 

23 februari 1944. Negen bommen neergekomen en gedetoneerd in de buurtschap Azelo. Drie 

bommen van onbekende soort in buurtschap Deldeneres gevallen. Deze bommen waren niet 

ontploft of ontbrand. Verschillende brandbommen gevallen in buurtschap Zeldam. Deze 

brandbommen waren allen ontbrand. Er werd daar ook een band met negenenvijftig 

machinegeweerpatronen gevonden. 

24 februari 1944. De Wehrmacht heeft drie niet gedetoneerde of ontbrande bommen die in de 

buurtschap Deldeneres lagen onschadelijk gemaakt.  

Nacht van 11 op 12 april 1944. Een vliegtuig heeft een schip in het kanaal, nabij de Sluis, 

beschoten. Het schip kreeg veertig treffers.  
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9 mei 1944. Nabij de brug in de Bornebroekseweg – Twickelervaart is in een met struiken 

begroeid terrein een benzinetank van een vliegtuig gevonden.  

10 februari 1945. Het vaartuig ‘Moeite’ is door beschietingen van vliegtuigen zwaar 

beschadigd. Dit schip lag tussen de Vossenbrinkbrug en de St. Annabrug.  

 

 

 

3 augustus 1942. In het perceel kadastraal gemeente Wierden sectie G nummer 1377 is een 

blindganger aanwezig. Dit CE werd op 11 juli 1942 afgeworpen.  
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10 augustus 1943. Op een stuk bouwland, gelegen aan de Schanshekweg in de gemeente 

Wierden, werd een apparaat/voorwerp gevonden dat zeer waarschijnlijk uit een vliegtuig 

afkomstig was. 

 16 december 1943. Een Duits jachtvliegtuig heeft een noodlanding in het buurtschap Notter, 

nabij de Klokkendijk, gemaakt. 

4 januari 1944. Twee benzinetanks van vliegtuigen neergekomen op het grondgebied van de 

gemeente Wierden: buurtschap Notter en de Almeloseweg. 

23 januari 1944. Enkele bommen neergekomen in de buurtschap Op den Brakenbelt, 

gemeente Wierden. Betrekkelijk dichtbij elkaar waren verse bomtrechters in het land 

aanwezig. Eén vermoedelijke blindganger was ongeveer midden in het perceel Brakenbeltsweg 

44 neergekomen.  

 

 

31 mei 1944. Personentrein beschoten door negen geallieerde vliegtuigen. De trein was op weg 

van Zwolle naar Almelo en bevond zich juist bij station Wierden. De vliegtuigen hadden eerder 

een Wehrmachtstrein op het grondgebied van Almelo onder vuur genomen.  
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12 juni 1944. Een gasballon is neergekomen in de gemeente Wierden, Hogeluchtsweg.  

Nacht van 24 op 25 juli 1944. Op ongeveer vijftig meter achter de woning van weduwe J. van 

Haselen, Vriezenveenseweg 48 te Wierden, is een vliegtuig neergestort. Dit vliegtuig was zo 

goed als geheel verbrand. Het betrof een tweemotorig Duits jachtvliegtuig.  

5 september 1944. Duitse vrachtauto van de Wehrmacht door een Amerikaans jachtvliegtuig 

onder vuur genomen ter hoogte van de Rijksweg Wierden – Nijverdal. Het jachtvliegtuig raakte 

tijdens de duikvlucht de top van een boom en stortte neer in een heideveld, alwaar het in de 

brand vloog. Het betrof een eenmansjager.  

6 september 1944. Auto’s van de Wehrmacht door Amerikaanse jachtvliegtuigen beschoten 

bij het Arbeidskamp Noord te Wierden, tevens een stilstaande personentrein tussen Wierden 

en Nijverdal onder vuur genomen. De locomotief werd stukgeschoten. Stilstaande trein bij 

station Wierden door Amerikaanse jachtvliegtuigen beschoten.   

21 september 1944. Luchtgevecht boven de gemeente Wierden tussen zes Britse en drie Duitse 

vliegtuigen. Meerdere burgers gedood ten gevolge van rondvliegende munitie, waaronder één 

in de Slag.  

23 september 1944. Tien brisantbommen afgeworpen te Rectum en gedetoneerd in een 

weiland en dennenbos. De bommen detoneerden niet meteen, echter met tussenposen, tussen 

23:00 uur en 24:30 uur. Zij waren, gezien de grootte van de kraters, zeer zwaar geweest.  

23 september 1944. Er bevinden zich enkele blindgangers in de nabijheid van de Enterweg. 

23 september 1944. Vermoedelijk tweemotorige Britse bommenwerper neergestort in het 

buurtschap Zuna, nabij de openbare weg Rijssen – Nijverdal. Er was nabij de resten van het 

vliegtuig de krater aanwezig van gedetoneerde bommen. De bommenwerper was neergestort 

ten gevolge van een gevecht met Duitse nachtjagers.   

26 september 1944. Te Huurne, in een weiland aan de Huurnerweg, zijn drie lichtfakkels 

neergekomen. 

7 oktober 1944. Twaalftal bommen gevallen nabij en aan weerszijden van de spoorlijn Wierden 

– Rijssen. Zes bommen waren niet gedetoneerd. Eén bom was neergekomen naast het pak- 

en woonhuis van Jan Willem Johannes Hofman, wonende in de nabijheid van de spoorlijn 

aan de Rijssensestraat. De niet gedetoneerde bommen werden enkele dagen later door een 

Sprengkommando onschadelijk gemaakt. 

21 oktober 1944. Acht [geallieerde] jachtvliegtuigen voeren een luchtaanval uit op een te 

Notter stilstaande trein. Er werden zestien brisantbommen afgeworpen en de trein werd 

beschoten. Veertien brisantbommen waren gedetoneerd. Een tweetal bommen viel in de 

onmiddellijke nabijheid van de Burgemeestersdijk 5. Een boerderij aan de Grimbergerweg 

werd in de brand geschoten. 

24 oktober 1944. Drie brisantbommen neergekomen op de Dikkensweg te Wierden, drie 

brisantbommen neergekomen ter plaatse van de Kerkstraat te Wierden. Drie brisantbommen 

gedetoneerd vlak naast de spoorlijn, naast een Rode Kruistrein. De andere drie bommen 

kwamen neer in een weiland bij de Violenhoeksweg te Wierden.  

26 oktober 1944. Vijf brisantbommen gevallen in een weiland aan de Nijverdalsestraat in de 

nabijheid van het Arbeidskamp van de N.A.D. Er vielen daar ook ongeveer honderd 

staafbrandbommen die grotendeels waren opgebrand.  

28 oktober 1944. Twee vliegtuigen wierpen een drietal brisantbommen af vlak naast de 

spoorlijn Almelo-Zwolle. 

Datum Gebeurtenis (Gemeente Wierden) op het traject Wierden – Nijverdal te Notter. Alle 

bommen detoneerden. 
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28 oktober 1944. Vijf vliegtuigen wierpen tien brisantbommen te Wierden af, waaronder drie 

zgn. blindgangers. Twee bommen kwamen terecht op de spoorlijn Almelo-Deventer, op het 

traject Wierden-Rijssen. De andere bommen kwamen neer naast de spoorlijn in het open veld.  

4 november 1944. Luchtaanval te Wierden door zes Britse jachtvliegtuigen. Langs de spoorlijn 

Wierden-Almelo werd een tiental brisantbommen afgeworpen, die allen detoneerden. De 

spoorlijn werd niet getroffen, blindgangers werden niet gevonden.  

4 november 1944. Twee jachtvliegtuigen wierpen twee brisantbommen af die terechtkwam in 

de Huurne, de beide bommen detoneerden. De bommen werden blijkbaar afgeworpen, omdat 

de vliegtuigen onder vuur werden genomen door luchtafweergeschut te Wierden.  

5 november 1944. Jachtvliegtuig wierp een brisantbom af die detoneerde op de kunstweg 

Wierden – Ommen, binnen de kom van Wierden. Blindgangers werden niet gevonden.  

6 november 1944. Zes jachtvliegtuigen voerden een luchtaanval uit te Wierden en wierpen 

twaalf brisantbommen af, waarvan er elf detoneerden. De blindganger werd op een later 

tijdstip gedemonteerd. Twee bommen kwamen terecht naast de openbare kunstweg Wierden 

– Vriezenveen, twee andere op de spoorlijn Wierden – Almelo, vlak voor het station. Twee 

bommen kwamen terecht in een weiland, vlakbij de spoorlijn. Twee andere bommen vielen 

naast de spoorlijn waar deze zich splitst (Zwolle – Deventer). Twee bommen vielen aan de 

Rijksweg Wierden-Nijverdal, waarvan er één detoneerde. Twee andere bommen vielen aan de 

spoorlijn Wierden-Rijssen. De spoorlijn voor het station werd vernield.  

Nacht van 21 op 22 november 1944. Korenmijt uitgebrand ten gevolge van een 

parachutefakkel / lichtkogel. Op ongeveer tien meter afstand van de korenmijt hing een 

gedeelte van een parachute in een boom. De korenmijt bevond zich op ongeveer dertig meter 

afstand van de woning Keizersweg 7 Ypelo.  

8 december 1944. Twee vliegtuigen wierpen bommen af. Eén bom kwam terecht op de 

spoorlijn Wierden-Nijverdal te Notter, waardoor de spoorlijn gedeeltelijk werd vernield. De 

beide andere bommen kwamen terecht in een dennenbos in de nabijheid van de spoorlijn. 

10 december 1944. Zes tweemotorige jachtvliegtuigen wierpen zevenendertig bommen van 

klein kaliber af te Wierden, met ieder een gewicht van ongeveer vijfentwintig kilo per stuk: 

zogenaamde. splinterbommen. De vliegtuigen namen met boordwapengeschut doelen onder 

vuur in de nabijheid van het afweergeschut op het emplacement van de spoorwegen bij het 

station Wierden. Vijf bommen waren blindgangers. Op en in de nabijheid van de Kerkstraat 

en Stationsstraat vielen negen bommen, waaronder één blindganger. Aan de Dikkensweg 

vielen elf bommen, waaronder drie blindgangers. Op het emplacement van de spoorwegen 

vielen drie bommen. In de nabijheid van de Molenbeld vielen veertien bommen, waaronder 

één blindganger. Eén bom kwam aan de Dikkensweg terecht op de landbouwschuur. Een 

opslagplaats van meel bij het station werd getroffen.  

15 december 1944. Bommen te Notter afgeworpen, door een drietal vliegtuigen, vermoedelijk 

jagers. Er werden drie brisantbommen afgeworpen die allen detoneerden. Deze bommen 

kwamen neer in de onmiddellijke nabijheid van de spoorlijn Wierden-Nijverdal. 

25 december 1944. Drie vliegtuigen, vermoedelijk jagers, vielen een trein te Wierden aan. 
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3 februari 1945. Britse jachtbommenwerpers hebben acht vermoedelijke brisant- en 

splinterbommen afgeworpen in Notter. Twee bommen vielen op de Rijksweg Wierden – 

Nijverdal.   

6 februari 1945. V1 neergekomen en gedetoneerd in een weiland in het buurtschap Notter.  

6 februari 1945. Bom gedetoneerd in de tuin van J. Schuilenberg te Notter, gelegen tussen de 

Rijksweg Wierden – Nijverdal en de spoorlijn Wierden – Nijverdal die daar parallel aan loopt.  

8 februari 1945. Twee bommen te Notter afgeworpen, op de spoorlijn Wierden – Nijverdal. 

Deze bommen waren gedetoneerd. Twee voltreffers op de woning van ten Cate, gelegen aan de 

Nijverdalsestraat. Ook deze bommen waren gedetoneerd. Twee blindgangers in de berm naast 

de spoorlijn Wierden – Nijverdal.  

14 februari 1945. Vier vliegtuigen wierpen vier brisantbommen van ieder vijfhonderd kilo per 

stuk te Wierden af. Een van deze bommen detoneerde achter de timmerwerkplaats van de 

aannemer J. Dollen aan de Nijverdalsestraat. Drie blindgangers vielen op de Nijverdalsestraat 

en de Eerste Esweg te Wierden. Twee blindgangers werden diezelfde dag gedemonteerd door 

een Sprengkommando, de derde blindganger kon wegens modder en natte grond niet worden 

teruggevonden. Vier vliegtuigen wierpen zeven brisantbommen af in de Huurne. Vier bommen 

detoneerden in het open veld, de andere drie bommen waren blindgangers. Vier 

jachtvliegtuigen wierpen vijf bommen af: één tussen twee woningen aan de Nijverdalsestraat 

en vier naast de spoorlijn Wierden-Almelo.  

22 februari 1945. Twee jachtvliegtuigen beschoten vier wielrijders op de openbare kunstweg 

Enter-Bornebroek te Enter.  

24 februari 1945. Negen brisantbommen te Wierden afgeworpen, vermoedelijk allen van 

vijfhonderd kilo per stuk. Er waren drie blindgangers. Eén van de bommen die wel detoneerde 

kwam terecht op de Rijksweg Wierden-Nijverdal ongeveer vier kilometer van Wierden. Een 

blindganger kwam terecht op de spoorlijn Wierden-Nijverdal. De blindgangers werden de 

daarop volgende dag door een Sprengkommando gedemonteerd.  
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24 februari 1945. Er vlogen twee jachtvliegtuigen boven Wierden. Een van de jagers schoot op 

de haven van het Twente Rijnkanaal, gemeente Almelo terwijl de ander een kort salvo loste 

boven Wierden. Eén kogel trof het gemeentehuis. 

25 februari 1945. Twee jachtvliegtuigen schoten een treinlocomotief stuk die reed over de 

spoorlijn Wierden Rijssen te Wierden. Goederentrein te Notter beschoten door twee 

jachtvliegtuigen. Vier jachtvliegtuigen wierpen vier brisantbommen af die allen detoneerden. 

Eén brisantbom trof de Rijksweg Wierden-Nijverdal, ongeveer vijf kilometer vanaf Wierden. 

Een andere bom viel ter plaatse van de spoorlijn Wierden-Nijverdal, terwijl meerdere bommen 

het open veld troffen. Omstreeks twaalf uur werd op dezelfde plaats door een viertal 

jachtvliegtuigen een vijftal brisantbommen afgeworpen. Deze bommen vielen vlak naast de 

spoorlijn. Vier andere jachtvliegtuigen wierpen vier brisantbommen op en in de nabijheid van 

genoemde spoorlijn, op ongeveer één kilometer afstand van Wierden. Twee bommen vielen op 

de spoorlijn, de anderen kwamen naast de spoorlijn terecht.   

25 februari 1945. In de gemeente Wierden, bij de Reggebrug, werden door vier jachtvliegtuigen 

acht brisantbommen afgeworpen. Zeven bommen kwamen in het veld aan weerszijden van de 

spoorbaan Nijverdal-Wierden terecht. De achtste bom trof de spoorbaan. Alle bommen 

detoneerden.  

28 februari 1945. Vier jachtvliegtuigen vielen een boerenwagen met boordwapens aan op de 

provinciale weg Rijssen-Nijverdal te Zuna.  

5 maart 1945. Enige vliegtuigen hebben bommen afgeworpen in de Boomkate, gelegen aan de 

Klokkendijk te Notter. Er lagen in een bosje aan de Klokkendijk te Notter twee niet 

gedetoneerde bommen, op ongeveer honderd meter afstand van de aan de Klokkendijk 

staande woningen.   

Nacht van 5 op 6 maart 1945. V1 gevallen op een woning aan de Stokreefsweg 4 te Enter.  

9 maart 1945. In het Haarbos gemeente Wierden werd een V1 afgeschoten. Het projectiel vloog 

boven het bos in brand en kwam neer in de nabijheid van de weg Wierden-Enter, alwaar deze 

detoneerde.  

Nacht van 11 op 12 maart 1945. Bom gevallen in een stuk bouwgrond gelegen aan de 

Klokkendijk te Notter. In bedoeld bouwland bevond zich een bomtrechter.   

12 maart 1945. Aan de provinciale weg Rijssen-Nijverdal te Zuna zijn drie bommen in het 

bouwland gevallen, nabij het perceel plaatselijk gemerkt nummer 16, op ongeveer vijftien 

meter afstand van dit perceel. Er bevonden zich hier drie bomtrechters.  

14 maart 1945. Drie jachtbommenwerpers wierpen zes brisantbommen af in de nabijheid van 

de spoorlijn Wierden-Almelo, op ongeveer twee kilometer afstand van het station Wierden.   

Nacht van 28 op 29 maart 1945. Op een perceel weiland van Mekenkamp, gelegen aan de 

Morsweg te Enter, is een V1 brandend neergestort en vervolgens geheel uitgebrand. In een 

weiland aan de Stokreefsweg te Enter is een V1 neergestort. Dit projectiel was geheel uit elkaar 

geslagen en de resten lagen verspreid over het weiland.  

29 en 30 maart 1945. In het Haarbos te Wierden, waar zich een startbaan voor V1 bevond, 

zijn meerdere V1’s geëxplodeerd, de startbaan en andere objecten werden gesprongen. 

1940. Nederlandse stellingen en loopgraven bij de Bornerbroeksebrug aangelegd.  

Ochtend 10 mei 1940. Om half vijf vlogen de bruggen over het Twentekanaal de lucht in. De 

bruggen in Bornerbroek en de Bornerbroeksebrug werden vernield. Cottwicherbrug en 

Warmtinkbrug opgeblazen. Aan de westzijde van de zijtak lagen loopgraven, voorzien van 

munitie en afweergeschut. Aan de oostzijde waren veel prikkeldraadversperringen aangelegd. 

Vossenbrinkbrug opgeblazen. 
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30 mei 1940. Melding dat de volgende bruggen over het Twenthe-Rijnkanaal en de zijtak naar 

Almelo ten gevolge van de oorlog zijn vernield: de Kottwickerbrug in de Rijksweg Delden – 

Goor, de Warmtinkbrug te Deldenerbroek, de Tankinkbrug te Wiene, de Dorrebrug te Wiene 

en de Spoorbrug in Wiene.  

  

 

 

11 juni 1940. Schade aan twee woonhuizen te Zeldam, gelegen aan de provinciale weg Goor – 

Enter, nummers D41 en D42.  

Nacht van 4 op 5 juli 1940. Bominslag, waardoor schade aan de boerderij van Lammertink te 

Wiene E11.  

22 augustus 1940. In het gemeentehuis van Ambt Delden zijn o.a. zes revolverpatronen en 

honderdnegentig scherpe geweerpatronen achtergebleven. 

4 oktober 1940. Schade aan D41 ten gevolge van het springen van de brug op 10 mei 1940, 

Wiene E11ten gevolge van een bominslag op 6 juli 1940 en Wiene E34, F34 en E22 ten gevolge 

van een bominslag op 31 augustus 1940.  

1941. Voor het eerst vielen er enkele bommen achter op de es bij jagershuis Wönnink en bij 

Poelsbrug.  

1941. Er werden in de omgeving allemaal zoeklichten geplaatst, ook Hengevelde kreeg er een 

paar.  

Mei of juni 1941. Er waren ‟s nachts bommen gevallen op ongeveer één kilometer afstand van 

de brug bij Bornerbroek; in een weiland van de familie Kuipers ook wel Kolvoort Herman 

genoemd. De projectielen sloegen enorm grote kraters in de grond. 

September 1941. Wellington bommenwerper door een Duitse nachtjager neergeschoten en 

gecrasht bij postbode De Kiefte achter het huis.  

10 december 1941. Nederlandse militaire barakken aanwezig in Wiene en Deldenerbroek en 

afgebroken door de Wehrmacht.  
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22 juni 1942. Te Deldeneres bij Delden zijn barakken van de stelling G aanwezig.   

1 juli 1942. Een Nederlandse tankhindernis, bestaande uit vijf betonnen cilinders met een 

diameter van één meter aanwezig te Hengevelde, Markvelderstraat.   

27 april 1943. Mevrouw J.A. Sonder gedood door een neergestorte Britse Wellington 

bommenwerper te Hengevelde. 

25 juli 1943. Bombardement Hengevelde. Bij dit bombardement werden de kerk, het oude 

meestershuis, de melkfabriek en het kerkhof getroffen. Op het kerkhof zijn zes bommen 

gevallen. 

22 december 1943. De Aliquippa is gecrasht bij de familie Bolscher in Ambt Delden op de Es, 

na te zijn geraakt door vijandelijk vuur. Het betrof de Stovelerweg 4. Het vliegtuig had een 

buiklanding gemaakt en een diepe voor in het land getrokken en was op de terugweg van een 

bombardementsvlucht.  

1944. De beschietingen en bombardementen werden steeds heviger. Ook op de wegen, de 

sluis en de spoorbrug in Wiene. 

Maart 1944. Bomschade aan de kapel en zes priestergraven.   

1 maart 1944. Schade perceel Goorsestraat G5, G12, G18, Diepenheimsestraat G1, G2, G3, 

G4, Bentelesestraat G2, G4, G11, G15, Kerkstraat G1, G3.  

9 augustus 1944. Schade perceel Diepenheimsestraat G2, Goorsestraat 24, 

Diepenheimsestraat G4 en Bentelosestraat G10. 

24 augustus 1944. Dekkingsgaten aangebracht bij de weg Hengelo – Delden – Goor 435 en de 

weg Delden – Bornerbroek 299.  

September 1944. Een trein met soldaten, oorlogsmateriaal en een speciaal groot 

spoorwegkanon verongelukte bij erve Meenhuis (Ten Brummelhuis). Door de ondergrondse 

werden explosieven op de rails aangebracht. 

23 september 1944. Huize Lidwina, Retraitehuisweg, door de bezetter opgeblazen omdat hier 

verzetslieden actief waren.  

3 november 1944. Sluis te Wiene gebombardeerd. 

1945. Zowel in Bornerbroek als in Ambt Delden stonden vier startbanen van de V1, namelijk 

in het Nijrees bij Almelo-Zenderen-Bornerbroek en in de buurt van café Platenkamp 

(Broamhaar Dieks). 

20 januari 1945. Brits jachtvliegtuig neergestort bij café De Witte, Goorsestraat 1, Hengevelde.  

Maart 1945. De brug in Bornerbroek bij de Entersestraat werd gebombardeerd.  

Maart 1945. Duitse vernielingstroepen brengen ladingen aan bij de sluis en bruggen.  

Maart 1945. Het woonhuis van Ter Weele (Tuitert), Rijksweg 16, door bommen getroffen, 

bestemd voor de Cottwicherbrug.  

30 maart 1945. Beschietingen vonden plaats langs de Rijksweg Delden – Goor. De Duitsers 

boden weerstand en beschoten de Britten bij het huis van de familie Timmerman. Tegen de 

middag werd de brug tussen Bentelo en Delden opgeblazen. 

30 maart 1945. V-1 lanceerinrichting aan de Bornerbroeksestraat, tegenover de woning 

Bornerbroeksestraat 74. De lanceerinrichting werd op 30 maart 1945. opgeblazen.  

Eind van de oorlog. Groepen burgers moesten schuttersputten langs de weg graven van café 

Roesscher richting Hengevelde en van Roesscher richting Bentelo.    
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V1 lanceerbaan, Nijverdal 

 

Geen datumvermelding. Tanktrein bij Wierden doelwit van geallieerde vliegtuigbeschieting. 

Geen datumvermelding. De sluis werd een paar maal gebombardeerd.  

Begin april 1945. Duits afweergeschut opgesteld bij Koerdamsweg 2. Dit geschut schoot de 

Oosterhof, Beldsweg 12, in de brand.  

1 april 1945. Hengevelde bevrijd.  

1 april 1945. Geallieerd vliegtuig neergestort aan het eind van de Armansweg.   

1 april 1945. De Duitsers vluchtten naar de noordkant van het kanaal en naar de zuidkant 

van de zijtak. Britse en Canadese troepen naderden het Twentekanaal bij Ambt- en Stad 

Delden. De Stad Delden wordt van verschillende kanten ten zuiden van het kanaal 

aangevallen. Een enkele Staghound waagt zich over de Vossebrinkbrug (Groenebrug), maar 

trekt zich na het uitbrengen van snelvuur van Duitse geschutopstellingen terug. Duitse 

eenheden blazen in de loop van eerste paasdag de beide bruggen St. Annabrink en de 

Vossebrinkbrug op. Een boerderij bij de sluis werd beschoten. De Poels Brug (Dorreweg brug) 

werd onder vuur genomen door de Duitsers, ook beschietingen bij de Annabrug, hoek 

Torendijk/Kanaaldijk, de boerderij van Vrugeman, de boerderij Veldmolen, boerderij Scholten 

(Wiene), boerderij ter Braak, boerderij Anneman, de boerderij tegenover kasteel Twickel. Bij 

de brug Goor werd de boerderij gebombardeerd.  

2 april 1945. De brug bij de sluis in Wiene wordt opgeblazen. Op het oude kerkhof bij de N.H. 

kerk in Delden is Duits veldgeschut in stelling gebracht. Over de gehele breedte van het kanaal 

tussen de sluis in Wiene en de opgeblazen Vossenbrinkbrug, wordt nu door de Canadezen 

gevuurd en zelfs vanuit Bentelo en Gelselaar wordt op Delden geschoten. Slachtoffers aan o.a. 
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de Torendijk en St. Annabrink. Voltreffer op de toren van de Blasiuskerk. Vossenbrinkbrug 

opgeblazen.  

3 april 1945. Kerktoren van Delden door geallieerde tanks onder vuur genomen, noodbrug bij 

Wierden over het kanaal gelegd, alsmede noodbrug over de Annabrug.  

3 april 1945. De Canadese aanval bij Delden strekt zich uit over een breed front van de sluis 

bij Wiene tot de gesprongen Vossebrinkbrug. Het zwaartepunt van de aanval ligt midden 

tussen de vernielde St. Annabrinkbrug en de Vossebrinkbrug. Canadese eenheden steken met 

vuursteun van 15 Canadian Field Regiment het kanaal over. Na hevige gevechten slagen de 

Canadezen erin de boerderij Rannink aan de Brinkweg te veroveren. Weerstandsnesten van 

de Hermann Goering divisie in de buurt van het Schneidersbos en de Torendijk. De Duitse 

bezetting trekt zich gedeeltelijk terug op de tweede verdedigingslinie achter de spoorbaan 

Hengelo-Zutphen. Baileybrug gelegd bij de sluis van Wiene. Naast de gesprongen St. 

Annabrug wordt een grote Baileybrug op pontons gelegd, waarna de hoofdmacht naar het 

noorden kan doorstoten. De bezetter handhaaft zich nog enige tijd in Deldenerbroek , waar 

het „Backhagen‟ [Backenhagen, halverwege Bornerbroek] nog een stevig vijandelijk bolwerk 

blijkt te zijn. Ook bij de chemische fabriek Servo wordt nog een tijd gevochten. 

vijfhonderdvijftig huizen werden tijdens de laatste oorlogsdagen geheel of gedeeltelijk 

beschadigd. St. Annabrug opgeblazen. 

3 /4 april 1945. Cottwicherbrug en Warmtinkbrug opgeblazen. 

April 1945. De Duitsers hadden zich ingegraven achter de dijk van het kanaal.  

April 1945. Geallieerde artillerie-eenheden betrekken stellingen bij Bentelo.  

April 1945. Grote bom ingeslagen in de tuin van de familie Lammertink in Wiene.  

April 1945. Bij de familie Franke, ook wel Oost Könink aan de Suetersweg stonden zoeklichten 

opgesteld. 

April 1945. Achter de kerk van Bentelo wordt Duits geschut opgesteld. Ook de brug bij de 

sluis in Wiene wordt dan opgeblazen.   

7 april 1945. Roggemijten bij de familie G. Arkink (Semmekrotte Graets) getroffen door 

granaatvuur.  

Geen datumvermelding. Er boorde zich bij de familie Beckedam aan de Suetersweg een Duitse 

bommenwerper in de grond. Ook in de buurt van de familie Nijland, Kiefte aan de Kieftenweg 

stortte een gevechtsvliegtuig neer.  

Geen datumvermelding. Aan de Deldense kant van het kanaal waren Duitse militairen 

gesitueerd. Achter het huis en de schuren vandaan namen de sluipschutters de Duitsers 

onder vuur. Er sneuvelden in totaal vijf Duitsers. Enkele dagen later zijn er twee Engelsen 

gesneuveld. De torens van de sluizen zijn helemaal kapot geschoten, want de Britten wisten 

dat daar vaak Duitsers op wacht lagen. De brug over de sluizen werd door de bezetter 

opgeblazen. Op Tweede Paasdag was al eerder de St. Annabrug opgeblazen, alsmede de groene 

brug. Huis van de familie Freriksen platgebrand, in en rondom het huis lagen drie gesneuvelde 

Duitse militairen. Aan de ene kant werd de spoorbrug vaak beschoten, aan de andere kant 

lag het kanaal en de sluizen die voortdurend beschoten werden. Vlak achter de boerderij van 

de familie Freriksen ontspoorde eens een munitietrein. 

Periode na de bevrijding. Ongeveer vijfhonderd Britse tanks stonden van Delden tot Markelo 

in de weilanden. Er vloog een granaat door de grote ruit van het café. 

Geen datumvermelding. Kinderen namen vooral de brandbommen uit het veld mee. Achter de 

Servo werden er tientallen tot ontploffing en ontbranding gebracht.  
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Geen datumvermelding. Boerderij Oosterhof, Beldsweg 10, werd door Duits afweergeschut 

aan de Koerdamsweg in brand geschoten. Tevens Sluisstraat 50 in brand geschoten, alsmede 

Kanaal ZZ 6, Schoolstraat 2, Welbergsweg 1, Holtkampsweg 2, Rijksweg 5, Rijksweg 7, 

Rijksweg 18, Rijksweg 20 en Tanninksweg 8. Blokstegenweg 1 beschadigd door granaatvuur. 

Geen datumvermelding. Munitieopslag van het verzet aanwezig bij de Rijssenseweg 2. De 

munitie was verstopt in een vloer.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canadese soldaat bij opgeblazen lanceerinstallatie V1 in het Haarbos  

 

Geen datumvermelding. Bij de Zwaaikom in het Twentekanaal werd een boot beschoten door 

Britse jagers.  

Geen datumvermelding. Landhuis ‘t Eijsink, Hengelosestraat 24 Stad Delden afgebrand ten 

gevolge van een Panzerfaust. Hengelosestraat 2 Stad Delden getroffen door granaatvuur, Oude 

Benteloseweg 32 zwaar beschadigd. Canadezen staken het kanaal over bij boerderij ‘t 

Rannink, Brinkweg 29 Stad Delden.  

Geen datumvermelding. Torendijk 2 zwaar beschadigd, Bentelosestraat 60 zwaar beschadigd, 

twee Britse militairen gesneuveld bij de Rustende Jager, Bentelosestraat 54, Bentelo.  

Periode na de bevrijding. De Canadezen sloegen tenten op in het park van kasteel Twickel. In 

de weide tegenover het kasteel en nabij de bosrand waren eveneens kampementen, net als bij 

de watertoren van Twickel. 

Geen datumvermelding. Bomkraters in het weiland tussen de Goorsestraat en de Koudedijk, 

op de achtergrond is de boerderij van de familie Waanders,  De Krake, te zien, bom in de buurt 

van de Fluttert.  

20 juni 1946. In de gemeente Ambt Delden, op de Kanaaldijk van het Twente Rijnkanaal 

tussen de Vossenbrinkbrug en de St. Annabrug is een stukgeschoten Canadese tank 

aanwezig. 
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Geen datumvermelding. Er is door de aanleg van een noodbrug over het kanaal bij de St. 

Annabrug een roggeveld verwoest, verschillende granaattrechters in het weide- en haverland 

ontstaan. 

Geen datumvermelding. Oorlogsschade Doodsweg B2, sectie A1188, Bekkumerweg F57 

gemeente Ambt Delden. Schade ten gevolge van bombardement d.d 17 juli 1943.Kerkstraat 

G2, G4, Bretelerstraat G1, Slotsweg G1, G3, Schoolweg G4, Goorsestraat G1 (ook getroffen 

door een neerstortend vliegtuig), G3, G4, G5, G7, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G17, 

G19, G20, G21, G22, G24, tegenover perceel Goorsestraat G15, G22, G26, 

Diepenheimsestraat G1, G2, G4, G6, G14 en Bentelosestraat G1, G4, G6, G7, G8, G10, G11, 

G13, G15. Oorlogsschade Wiene E78, Needsestraat G2, Bretelerstraat G1, Kerkstraat G1, 

Zeldam D8, Needsestraat G2a, Bentelosestraat G1, Goorsestraat A9 

4 september 1948 Oorlogsschade zuivelfabriek en landbouwvereniging De Vooruitgang C23 

Ambt Delden, ontstaan in de periode 1-4 april 1945. 

8 juli 1952. Herstel oorlogsschade Deldenerbroek C27.  

7 juli 1951. Oorlogsschade Torendijk A8, aangericht op 1 april 1945.   

12 juli 1951. Oorlogsschade Kanaalstraat C.37 Ambt Delden. 

22 februari 1955. Bouwnummer Delden 12 (Kanaalstraat C36, kadastraal A 1278) verwoest 

ten gevolge van oorlogsgeweld. 

13 mei 1957. Oorlogsschade Goorsestraat 6, aangericht op 4 april 1945.  

18 juli 1957. Schade opslagloods Sluisweg, aangericht op 7 april 1945.   

Geen datumvermelding. Oorlogsschade aan de schuur en tuindersbakken aan de Goorseweg 

– Wienerbrug.  

15 april 1995. Er werden twee weken geleden brokstukken van een gevechtsvliegtuig 

opgegraven aan de Platenkampsweg. Duitse granaat gevonden in een tuin aan de 

Kosterskamp, vlakbij de Vossenbrinkbrug. Deze granaat was vermoedelijk in een schuttersput 

achtergelaten.  
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Zware vliegtuigbom ontmanteld in Ambt-Delden ANP – 12/07/07, 21:05  

Het Explosieven Opruimingscommando heeft donderdagavond in Ambt-Delden een zware 

vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog succesvol ontmanteld. Dat heeft een woordvoerder 

van de politie meegedeeld. Het explosief werd dondermiddag tijdens baggerwerkzaamheden in 

een zijtak van het Twentekanaal gevonden. De bom lag onder een spoorbrug, waardoor ook 

het spoorverkeer lange tijd was gestremd. Er reden bussen, maar de vertraging voor 

passagiers liep in sommige gevallen op tot een half uur. Rond half negen werd het spoor weer 

vrijgegeven, aldus spoorbeheerder ProRail. Ook moesten de bewoners van twee woningen 

worden geëvacueerd. De politie zette een gebied in een straal van 300 meter rond de bom af. 

Maar inmiddels is alles weer normaal, aldus de zegsman. Het scheepvaartverkeer ondervond 

geen hinder van de ontmanteling. 

Het Militair Gezag was verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de in 1944-1945. 

bevrijde delen van Nederland. In dit archief zijn doorgaans per provincie gegevens over in 

gemeenten aanwezige CE ondergebracht. Archieven van het Militair Gezag zijn in veel gevallen 

niet openbaar. 

Het SSA in Rijswijk beheert de archieven van het Ministerie van Defensie voordat deze aan 

het Nationaal Archief worden overgedragen. In dit archief zijn bronnen met betrekking tot 

naoorlogse CE-ruimingen door de Mijn- en Munitie Opruimingsdienst en de Mijn Opruimings 

Dienst ondergebracht. Het betreft documenten uit de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog: 

een periode waarin er nog grote aantallen CE in Nederland aanwezig waren. 

De MMOD en de MOD waren na de Tweede Wereldoorlog in Nederland verantwoordelijk voor 

het opruimen van mijnen en achtergelaten CE. Het archief bestaat uit meldingen, kaarten, 

plattegronden en ruimrapporten betreffende locaties binnen Nederlandse gemeenten waar CE 

aanwezig waren. Er werd in het archief gezocht naar vermeldingen met betrekking tot de 

gemeenten Ambt Delden en Wierden. Dit heeft geresulteerd in de volgende vermelding: bij 

huisnummer C53 in de houtwal langs de Zomerweg lag een Duitse V1.  

AVG heeft op basis van de gegevens in hoofdstuk twee een overzicht van gebeurtenissen 

tijdens en na de Tweede Wereldoorlog opgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van alle op het 

moment van opstellen beschikbare bronnen. Deze gegevens zijn in paragraaf 3.2 verwerkt. 

3.2 Chronologie 3.2.1 Meidagen 1940 Er was in de meidagen van 1940 geen sprake van 

gevechtshandelingen in Deldenerbroek. De Warmtinkbrug te Deldenerbroek werd vernield. 

3.2.2 Duitse bezetting en luchtoorlog 1940-1945. Er werden gedurende de Duitse 

bezettingsjaren geen mijnenvelden in Deldenerbroek gelegd. Er lagen gedurende de 

bezettingsjaren geen militaire objecten in Deldenerbroek. Er was gedurende de Duitse 

bezettingsjaren sprake van de volgende luchtoorlog gerelateerde gevechtshandelingen:  

♣ Nacht van 6 op 7 november 1943: vier bommen terechtgekomen in een bosperceel te 

buurtschap Deldenerbroek. Alle bommen waren gedetoneerd. Blindgangers of tijdbommen 

werden niet gevonden.  
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V1 lanceerinstallatie Haarbos 

 

♣ 11 januari 1944: groot aantal brandbommen neergekomen in de buurtschappen Wiene en 

Deldenerbroek. Er werden ongeveer tweehonderd niet ontbrande brandbommen verzameld. 

Op een perceel grond van H.A. Holland te Deldenerbroek C56 kwam een tweetal 

brisantbommen neer die beide zijn gedetoneerd. De trechters hadden een diameter van 

ongeveer tien meter. Blindgangers werden niet gevonden Hoewel er sprake is van de 

projectlocatie Enter – Deldenerbroek, vonden de twee bovengenoemde bombardementen op 

geruime afstand van Deldenerbroek   plaats (ten oosten het zijkanaal naar Almelo). Daarnaast 

is uit archiefgegevens bekend dat het Nederlandse verzet een munitieopslagplaats had bij de 

Rijssenseweg 2 en dat te Deldenerbroek Nederlandse militaire barakken aanwezig waren, die 

in 1941 werden gesloopt. Ook deze locaties liggen buiten de begrenzingen van Deldenerbroek  

. 3.2.3 Bevrijding april 1945. Er was in april 1945. geen sprake van gevechtshandelingen in 

Deldenerbroek. 

♣ Er stond begin april 1945 een Duits luchtafweergeschut opgesteld bij de Koerdamsweg 2.  

♣ April 1945: de bezetter handhaaft zich nog enige tijd in Deldenerbroek, waar Huis 

Backhagen [Backenhagen] nog een stevig vijandelijk bolwerk blijkt te zijn. 

Er is in de meidagen van 1940 geen sprake geweest van grondgevechten in of in de directe 

nabijheid van Deldenerbroek.  

3.2.2 Duitse bezetting en luchtoorlog 1940-1945. Er werden gedurende de Duitse 

bezettingsjaren geen mijnenvelden in Deldenerbroek gelegd. Er lagen gedurende de 

bezettingsjaren geen militaire objecten in Deldenerbroek. Er was gedurende de Duitse 

bezettingsjaren sprake van de volgende luchtoorlog gerelateerde gevechtshandelingen: 

♣ Nacht van 6 op 7 november 1943: vier bommen terechtgekomen in een bosperceel te 

buurtschap Deldenerbroek. Alle bommen waren gedetoneerd. Blindgangers of tijdbommen 

werden niet gevonden.  
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♣ 11 januari 1944: groot aantal brandbommen neergekomen in de buurtschappen Wiene en 

Deldenerbroek. Er werden ongeveer tweehonderd niet ontbrande brandbommen verzameld. 

Op een perceel grond van H.A. Holland te Deldenerbroek C56 kwam een tweetal 

brisantbommen neer die beide zijn gedetoneerd. De trechters hadden een diameter van 

ongeveer tien meter. Blindgangers werden niet gevonden Hoewel er sprake is van de 

projectlocatie Enter – Deldenerbroek, vonden de twee bovengenoemde bombardementen op 

geruime afstand van Deldenerbroek   plaats (ten oosten het zijkanaal naar Almelo). Daarnaast 

is uit archiefgegevens bekend dat het Nederlandse verzet een munitieopslagplaats had bij de 

Rijssenseweg 2 en dat te Deldenerbroek Nederlandse militaire barakken aanwezig waren, die 

in 1941 werden gesloopt.  

3.2.3 Bevrijding april 1945. Er was in april 1945 geen sprake van gevechtshandelingen in 

Deldenerbroek . 

♣ Er stond begin april 1945 Duits luchtafweergeschut opgesteld bij de Koerdamsweg 2. 

♣ April 1945: de bezetter handhaaft zich nog enige tijd in Deldenerbroek , waar het Backhagen 

[Backenhagen] nog een stevig vijandelijk bolwerk blijkt te zijn.   

 

 

V1 lanceerinstallatie Nijverdal 
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V1 baan vernield door de Canadezen 

 

Hoewel er sprake is van de projectlocatie Enter – Deldenerbroek, liggen de bovengenoemde 

locaties op geruime afstand van Deldenerbroek   (o.a. ten oosten het zijkanaal naar Almelo). 

Naoorlogse CE-ruimingen 

Er is uit het archief van de Mijn- en Munitieopruimings Dienst één CE-ruiming op de volgende 

locatie bekend: 

♣ Bij huisnummer C53 in de houtwal langs de Zomerweg lag een Duitse V1 (vliegende bom) 

De exacte locatie kan aan de hand van de bovengenoemde beschrijving niet worden 

achterhaald. Derhalve kan er met behulp van deze vermelding geen CE verdacht gebied 

worden afgebakend. Er zijn uit het gemeentearchief geen relevante CE-ruimingen of 

ongelukken met CE in of in de nabijheid van Deldenerbroek   bekend. Bij het toenmalige 

huisnummer Deldenerbroek C27 was sprake van oorlogsschade; AVG is echter niet bekend 

welk huidige huisnummer dit betreft, omdat de nummering ondertussen is gewijzigd. Er zijn 

uit het EODD archief geen relevante CE-ruimingen in of in de nabijheid van Deldenerbroek   

bekend. Er werden na de Tweede Wereldoorlog geen mijnen als zijnde vermist opgegeven in of 

nabij Deldenerbroek  .   

Er is in de meidagen van 1940 geen sprake geweest van grondgevechten in of in de directe 

nabijheid van Deldenerbroek. Er was in de periode voorafgaand aan de bevrijding door de 

geallieerden geen sprake van grondgevechten in of in de directe nabijheid van Deldenerbroek.   

Er waren geen militaire objecten in Deldenerbroek   of de directe nabijheid aanwezig. Er zijn 

geen militaire vliegtuigen in Deldenerbroek gecrasht. Er was geen sprake van 

vliegtuigbeschietingen, noodafworpen en bombardementen in of in de nabijheid van 
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Deldenerbroek  . Deldenerbroek   heeft niet geleden onder gevechtshandelingen. Er zijn in het 

verleden geen CE in Deldenerbroek   of in de directe nabijheid van Deldenerbroek   gevonden. 

Er is na de Tweede Wereldoorlog nauwelijks tot niet sprake geweest van naoorlogse 

bodemingrepen in Deldenerbroek   (contra-indicaties). Er was zowel in de Tweede Wereldoorlog 

als tegenwoordig sprake van een landelijke bestemming in het buitengebied. Op basis van de 

beschikbare feiten zijn er onvoldoende indicaties beschikbaar waaruit blijkt dat er mogelijk 

CE in Enter – Deldenerbroek aanwezig zijn. 

Luchtfoto’s geven een momentopname weer. Hoewel er zowel binnen- als buitenlandse 

luchtfotoarchieven werden geraadpleegd, is het niet mogelijk gebleken om het gehele 

Deldenerbroek  met luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog te dekken. Globale vermeldingen 

uit (geschreven) bronnen kunnen niet worden gebruikt om een op explosieven verdacht gebied 

af te bakenen: hiervoor zijn concrete gegevens benodigd. Er is getracht om het boek ‘50 jaar 

bevrijding Enter: oorlogsherinneringen 1940-1945’ via een IBL-account te verkrijgen. Dit boek 

bleek echter niet beschikbaar te zijn. Het boek werd evenmin aangeboden op een standaard 

door AVG geraadpleegde bekende website voor antiquarische boeken. 

Naoorlogse CE-ruimingen 

 Er is uit het archief van de Mijn- en Munitieopruimings Dienst één CE-ruiming op de volgende 

locatie bekend:  

♣ Bij huisnummer C53 in de houtwal langs de Zomerweg lag een Duitse V1 (vliegende bom). 

De exacte locatie kan aan de hand van de bovengenoemde beschrijving niet worden 

achterhaald. Derhalve kan er met behulp van deze vermelding geen CE verdacht gebied 

worden afgebakend. Er zijn uit het gemeentearchief geen relevante CE-ruimingen of 

ongelukken met CE in of in de nabijheid van Deldenerbroek  bekend. Bij het toenmalige 

huisnummer Deldenerbroek C27 was sprake van oorlogsschade; AVG is echter niet bekend 

welk huidige huisnummer dit betreft, omdat de nummering ondertussen is gewijzigd. Er zijn 

uit het EODD archief geen relevante CE-ruimingen in of in de nabijheid van Deldenerbroek   

bekend. Er werden na de Tweede Wereldoorlog geen mijnen als zijnde vermist opgegeven in of 

nabij Deldenerbroek. Bron: MMOD. 

 

 

Gedood bij bombardement in Rijssen: Jannes Strokap mag niet vergeten worden. 
Nabestaanden van Jannes Strokap staan elk jaar stil bij die ene dramatische dag dat hij om 
het leven kwam bij een bombardement. 
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V1 en V2 
 

De V1 is een automatisch bestuurd vliegtuig. Eenmaal gelanceerd werd dezelfde koers 

gehouden dankzij een gyroscoop tot de teller aangaf dat het doel bereikt was. Door sabotage 

in de fabriek ging er met de start en de vlucht nog al eens wat mis. De V1 was het eerste 

Duitse zogenaamde V-wapen uit de Tweede Wereldoorlog en tevens het eerste onbemande 

straalvliegtuig ter wereld. Het was de voorloper van de latere kruisvluchtwapens, hoewel deze 

meestal met een raketmotor werden uitgerust. In totaal zijn er meer dan dertigduizend V1's 

geproduceerd 

In tegenstelling met de V1 die een vliegtuig was, was de V2 een raket. Aan boord heeft het 

zowel brandstof (methanol) als vloeibare zuurstof. In tegenstelling met de V1 die slechts 650 

kilometer per uur vliegt haalt de V2 supersonische snelheden. De V2 kan daardoor niet 

neergeschoten worden. De raket wordt slechts vijfenzestig seconden aangedreven. Dan voert 

het een supersonische ballistische vlucht naar zijn doel. Vanwege de lange, ongecontroleerde 

duikvlucht is de nauwkeurigheid nog minder dan die van de V1. 

 

 

V1 lanceerbaan in de Biesterij 

 

Vanaf 1943 moest Duitsland steeds meer militaire verliezen incasseren en aan verschillende 

fronten raakte zij aan de verliezende hand. Genoodzaakt door schaarste aan grondstoffen door 

voordurende bombardementen op steden en industrie was Duitsland genoodzaakt nieuwe 

wapensystemen te ontwikkelen. Die moesten de afgelopen achterstand op de geallieerde 

ongedaan maken. Het Duitse opperbevel was er van overtuigd nieuwe een nieuw ‘superwaffe’ 

de oorlogskansen alsnog in het voordeel van het Derde rijk konden doen keren. Dergelijke 
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nieuwe wapensystemen waren bijvoorbeeld de V1  en de V2  raketten. De raketten konden 

grote afstanden afleggen en grote schade aanrichten. De v stond voor vergeltung (vergelding). 

De V1 werd al begin veertig ontwikkeld en halverwege de oorlog al op Londen afgevuurd. Het 

wapen was echter onnauwkeurig en slechts zo’n vijfentwintig procent van de afgevuurde V1’s 

bereikte daadwerkelijk hun doel. 

 

 

 

Een jageronderschepping gebeurde letterlijk. Als men V1's boven het Kanaal of de 
Noordzee waarnam, vlogen er jagers op af. Aanvankelijk probeerden die de V1's neer te 
schieten. De explosie van de springkop was echter zeer gevaarlijk voor de achter de V1 aan 
vliegende piloten. Daarom bedachten Engelse piloten een simpele truc. Een snel jachtvliegtuig 
vloog naast de V1 en tikte met zijn vleugeltip onder de vleugeltip van de V1. De V1 begon 
hierdoor rond te tollen en viel vervolgens stuurloos in het Kanaal of dook de grond in. Naast 
de P-51 Mustang en de Tempest was de Spitfire Mk XIV het enige type dat hier snel genoeg 
voor was. Deze tactiek raakte echter bekend bij de Duitsers, die vervolgens detonators aan de 
vleugels monteerden die explodeerden bij aanraking tijdens de vlucht. Dit maakte een eind 
aan de toepassing van deze simpele truc. 

In augustus 1944 waren de tegenmaatregelen van de geallieerden zo georganiseerd dat bijna 
alle V1-wapens werden neergehaald voordat ze hun doel hadden bereikt. 

De V1 werd opgevolgd door de V2, een raket die na de lancering de motor uitschakelde en 
vanaf grote hoogte met zeer hoge snelheid een vrije val naar zijn doel maakte. 

De eerste gedocumenteerde V1-aanval op Londen vond plaats op 13 juni 1944, een week na 
de landing in Normandië. Tijdens het V1-offensief vielen per uur honderd V1's op Londen. 
Over een periode van tachtig dagen werden meer dan zesduizend personen gedood en raakten 
er meer dan zeventienduizend gewond.  

Op Antwerpen vielen in de periode van 7 oktober 1944 tot en met 30 maart 1945 tweeduizend 
vierhonderd achtenveertig V1's. Als gevolg van de aanvallen met V1's vielen in geheel 
Europa ongeveer veertigduizend gewonden, voornamelijk onder de burgerbevolking. De V1's 
werden onder alle weersomstandigheden en op willekeurige tijden van de dag gelanceerd en 
kwamen vaak midden in woonwijken terecht. Hierdoor zaaiden ze veel angst onder de 
bevolking. 
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Aan de hand van neergestorte V1's ontwikkelden de Amerikanen hun eigen vliegende bom, 
de JB-2 (Jet Bomb) Loon. De JB-2 was een fractie groter dan de V1 maar verder identiek. 
Verder dan proeflanceringen kwam het tijdens de oorlog echter niet. Na de oorlog dienden de 
JB-2's als testobject in verschillende wapenontwikkelprogramma's. 

 

 

 

De V2 en werd door de nazipropaganda geïntroduceerd als het antwoord op de massale 
geallieerde bombardementen van Duitse steden. Het was een raket van 12.700 kilo. Bij 
lancering stuwde de raketmotor de V2 in vijfenzestig seconden op een hoogte van zesentachtig 
tot en met drieennegentig kilometer. Daarna stopte de motor en in een vrije val viel de raket 
terug naar aarde. Middels een voor die tijd geavanceerd besturingssysteem kon de raket boven 
het doel gebracht worden. Echt nauwkeurig was het wapen niet: het had een afwijking van 
zeven tot zeventien kilometer ten opzichte vanaf het vooraf bepaalde inslagpunt. 

Aanvankelijk was het de bedoeling om deze raketten vanaf vier lanceerbases in Frankrijk op 
Groot  Brittannië af te vuren. Daartoe werden in 1943 enorme bunkers gebouwd maar de 
bouwplaatsen werden door de geallieerden luchtverkenningen ontdekt. Door de daarop 
volgende zware bombardementen konden deze bunkers niet in gebruik genomen worden. De 
Duitsers besloten de raketten vanaf een mobiele lanceerplatforms af te vuren. De eerste 
operationele V2 werd op 7 september 1944 vanuit St. Vith gelanceerd door de Lehr- und 
Versuchsbatterie 444 (Gruppe Nord). Het doel was Parijs. Op 10 september verliet de eenheid 
haar posities om deel te gaan nemen aan een offensief tegen Londen. Nieuwe posities: de 
Walcherse kust en vanuit Den Haag zou het eerste V2 offensief tegen Groot  Brittannië 
beginnen. 

Eind 1944 werden ook in Oost-Nederland een aantal Abschussrampen in gebruik genomen. 
De vliegende bommen die daar werden gelanceerd, waren bedoeld voor de toen al bevrijde, 
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voor de geallieerden zeer belangrijke havenstad Antwerpen. In de bossen van het landgoed 
Oostermaet ten oosten van Lettele bij Deventer, op het landgoed de Biesterije en achter Piet 
van het Witte Hoes, ten zuiden van Rijssen zijn betonnen fundamenten blootgelegd en voor 
het publiek te bezichtigen. Bij het dorpsplein van Lettele staat een oorlogsmonument waarin 
de funderingsblokken van een V1-lanceerinrichting zijn opgenomen. Op het landgoed De 
Helmer in Enschede zitten ook nog de funderingen van een lanceerschans in de grond maar 
deze schans is nooit operationeel geweest. Het landgoed werd in het laatste jaar van de oorlog 
door de Duitsers in beslag genomen om deze basis op te bouwen. In Almelo hebben vier 
lanceerschansen gestaan. In het Nijreesbos zijn van één schans de betonnen funderingen en 
het waterreservoir nog te zien. Ook was er een lanceerbaan in het Haarbos bij Wierden en 
twee op de Holterberg. In Hellendoorn staat een installatie voor de V2. Duitsers vorderen 
regelmatig paarden en wagens om ’s nachts hun wapens van de stations naar de lanceerbases 
te vervoeren. Overdag is dat te gevaarlijk, omdat Engelse vliegtuigen op elk voertuig schieten. 
De boeren krijgen de volgende dag hun eigendom weer terug. 

 

 

 

In Holten herdenken inwoners van de Oranjestraat de ontploffing van een V1. De Duitse raket 
ontplofte aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, nadat Holten al bevrijd was. Geallieerden 
probeerden toen het projectiel af te voeren wat mis ging. Bij de ontploffing kwamen vijf Britse 
militairen en een klein meisje om het leven. Al jaren wordt de tragische gebeurtenis op kleine 
schaal herdacht.  

 

 V 2 



72 

 

 

Restanten V1 lanceerbaan  
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V1 lanceerinstallatie de Biesterije  

 

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, in het najaar van 1944, zetten de Duitsers het 

V1-wapen in als vergelding voor de massale bombardementen van de geallieerden op hun 

grondgebied. V-1 is een afkorting van "Vergeldingswapen-1". Het was een onbemand 

straalvliegtuig met explosieve lading. De V-1-lanceerplaatsen waren aanvankelijk opgesteld 

aan de Franse Kanaalkust en waren voornamelijk gericht op Londen. Daar veroorzaakten de 

wapens veel slachtoffers en materiële schade. Na de geallieerde landingen op de Normandische 

kust verplaatsten de Duitsers de lanceerplaatsen onder meer naar Nederland. Engeland kwam 

hierdoor buiten bereik van de V-1 te liggen. Het voornaamste doelwit werd nu het bevrijde 

Antwerpen, dat als aanvoerhaven voor de geallieerden fungeerde. De V-2, de eerste 

onbemande geleide raket, werd onafhankelijk van de V-1 ontwikkeld. Deze raketten werden 

gelanceerd vanaf mobiele lanceerinstallaties, zodat ze minder snel te traceren waren door 

geallieerde verkenningsvliegtuigen en veel mobieler waren. De V-2 was niet te bestrijden. Ook 

voor de V-2 raketten was Antwerpen het voornaamste doelwit. De V-1 werd onder meer 

gelanceerd vanuit Nijverdal. Langs de Nijverdalse Bergweg (de Toeristenweg) waren twee 

lanceerplaatsen. De eerste lag vlak bij hotel Dalzicht en de tweede in de omgeving van de 

Diepe Hel. Vanaf de lanceerplaats bij Dalzicht werd op 16 december 1944 voor het eerst een 

V1 afgeschoten. De V-2 raketten werden in de gemeente Hellendoorn afgevuurd vanaf plekken 

langs de Eelerbergweg. Op 16 november 1944 vond de eerste lancering plaats. De SS-Werfer-

Abteilung 500 was de Duitse raketeenheid die daar lanceringen verzorgde. Bij deze eenheid 

hoorde ook een batterij afweergeschut, die op de Mekkelink in Rhaan was opgesteld. Als gevolg 

van de lanceringen waren delen van de Noetselerberg en de Eelerberg tot "sperrgebiet" 

verklaard. Niemand mocht daar nog komen. Als je pech had en je woning stond in dat gebied, 

dan moest je zelf maar zien dat je elders onderdak vond. Er werden vele V-1- en V-2-raketten 

afgevuurd. De bevolking van Hellendoorn en Nijverdal vreesde de raketten, omdat ze nogal 

eens niet goed werkten en in de omgeving neerstortten. Zo kwam de eerste V-2 die gelanceerd 

werd terecht in de buurt van het Sanatorium en veroorzaakte daar enorme glasschade. De V-

2 was een veel gevaarlijker wapen dan de V-1 en kon ook heel wat meer schade aanrichten. 

Op 4 december 1944 werd een V-2 afgevuurd vanaf de Eelerberg. Deze stortte neer bij 

Luttenberg. Daar kwamen veel mensen op af. Toen de springlading op de ingestelde tijd 

ontplofte, kwamen negentien toeschouwers om het leven, onder wie de zestienjarige Albert 

Tijhuis uit Nijverdal. Bij hun aankomst in het lanceercomplex werden de vrachtwagens met 

de V1-bommen gelost op het betonnen platform. Dit gebouw, met twee brede deuren aan de 

beide uiteinden, bood onderdak aan de werkplaatsen. Hier werden de elementen van de V-1 

bommen gemonteerd, met uitzondering van de vleugels die op de kant van het 

transportkarretje bleven liggen. Eens gemonteerd werden de V1 bommen naar de skivormige 

opslagplaatsen gereden, waar ze wachtten op hun lancering.  

Bij de nadering van de geallieerden werden de V-1 installaties opgeblazen. Na verloop van tijd 

was er niets meer te zien van de lanceerplaatsen en kon niemand meer zeggen waar de exacte 

plek was geweest van de installatie nabij Dalzicht. In mei 2013 hebben een aantal mannen, 

met medewerking van Staatsbosbeheer, deze plek "herontdekt". Van de mobiele 

lanceerplaatsen van de V-2 is niets meer te zien of te vinden. De V1 (ook wel V-1) was het 

eerste Duitse zogenaamde V-wapen uit de Tweede Wereldoorlog en tevens het eerste 

onbemande straalvliegtuig ter wereld. Het was de voorloper van de latere kruisvluchtwapens, 

hoewel deze meestal met een raketmotor werden uitgerust. In totaal zijn er meer dan 30 000 

V1's geproduceerd. Het merendeel werd vanuit Nederland afgeschoten. De naam V1 (Duitse 

afkorting) of V-1 (Engelse afkorting) was een afgeleide van Vergeltungswaffe 1 

(Vergeldingswapen). Eigenlijk was de aanduiding Fieseler Fi 103 of FZG76 (FZG betekende 

Flakzielgerät ofwel luchtafweerdoelapparaat). De V1 wordt wel aangeduid met 'raket' maar is 

dit niet omdat hij gebruik maakt van vliegtuigvleugels voor zijn draagvermogen en geen 

raketmotor heeft. Het is dus een onbemand vliegtuig. De V2 is wel een raket. 
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Half december is men in de buurt van Rijssen begonnen met de bouw van de startbanen voor 

de V1. Half januari 1945 waren deze gereed en begon men met het afvuren van de 

kruisraketten. In juni 1944 werd voor het eerst melding gemaakt in de kranten over het 

vergeldingswapen V1. Op 3 juli 1944 werd de eerste V1 afgevuurd op Londen. Er zijn in totaal 

meer dan honderdduizend V1’s afgevuurd. Met grote sperballonnen probeerde men de grote 

steden te beschermen. Als de V1 tegen zo’n ballon aankwam viel hij naar beneden en richtte 

alsnog veel schade aan. Ook de Engelse jachtvliegtuigen hebben veel van deze raketten uit de 

lucht geschoten en ook het afweergeschut heeft er veel afgeschoten. Er verongelukten veel V1 

raketten vanwege foute besturing. Er werd desondanks veel schade aangericht in Londen en 

Couventrie en meer dan vijfenvijftig mensen werden gedood. Als een V1 overkwam, was zijn 

sputterende geluid duidelijk hoorbaar. Op een vooraf ingesteld tijdstip werd de 

brandstoftoevoer gestopt en dook het vliegtuig omlaag waarna bij de inslag de springkop 

explodeerde. Vanwege het kenmerkende pruttelende geluid dat de motor maakte kreeg hij van 

de Amerikanen de bijnaam buzz-bomb. De Britten noemden hem doodlebug naar een groot 

zoemend Australisch insect. Het V1-geleidingssysteem was erg simpel en bestond uit een 

automatische piloot gekoppeld aan een gyrokompas. Deze stuureenheid regelde alleen de 

hoogte en de snelheid. De afstand naar het doel werd slechts grofweg ingeschat - 

nauwkeurigheid was geen vereiste – en een door een propellertje in de neus aangedreven teller 

bepaalde wanneer deze afstand was bereikt. 

Met gevaar voor eigen leven pleegden de dwangarbeiders in de Duitse raketfabrieken vaak 

sabotage. Daardoor kwamen de wapens regelmatig niet van de grond of stortten ze voortijdig 

neer. De raketten werden 's nachts afgevuurd. De mensen luisterden dan gespannen naar het 

geluid van de overvliegende V1's of stonden buiten bezorgd naar de lucht te kijken als ze een 

stip met een uitlaatvlam erachter in westelijke richting zagen vliegen. Soms viel de motor 

vroegtijdig stil en dan was het maar de vraag waar deze raket zou neerkomen, met alle 

gevolgen van dien. "Je kon het horen als er iets mis was. Dan begon de raket te stotteren. Net 
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als bij een motor die niet goed loopt." De Rijssenaren liepen niet het meeste gevaar van de 

V1's die hiervandaan werden afgeschoten, want die vlogen naar het zuidwesten. De V1's die 

vanuit Almelo overkwamen, leverden veel meer gevaar op. Die vlogen namelijk recht over 

Rijssen. Al een paar keer was er een V1 in de buurt van Rijssen neergekomen. Kwam de V1 

in het open veld aan de grond, dan ging hij vaak niet af. In de nacht van zondag 25 op maandag 

26 maart 1945 ging het ook boven Rijssen een keer mis. Met een ontzettende dreun viel de 

vliegende bom op de Huttenwal. Een overlevende van de voltreffer vertelde later dat de 

kerosine tegen de ramen spoot. "Alles vloog overeind en repte zich in pyjama's en 

nachthemden naar buiten. Midden op de Walstraat stonden de mensen huiverend te kijken 

naar het sinistere vuur dat hoog boven de daken uittorende." Tijdens het blussen van de 

brand kwam er ook nog een Engels vliegtuig over dat, tot overmaat van ramp, in een 

duikvlucht in de richting van de vuurzee een bom afwierp. Er kwamen die nacht drieentwintig 

mensen om het leven: negen door de neerstortende V1 en veertien ten gevolge van de bom. 

Onder deze laatste groep bevonden zich vijf brandweerlieden. Waarschijnlijk zijn er aan Duitse 

zijde ook twee slachtoffers gevallen. Ook waren er veel gewonden. Het verdriet en de 

verslagenheid waren groot. Na de Tweede Wereldoorlog is voor deze slachtoffers nooit een 

apart monument opgericht. Wel herinnert een plaquette in de brandweerkazerne aan de vijf 

omgekomen brandweerlieden. De luchtaanvallen in de omgeving van de gemeente Rijssen-

Holten verhevigden zich vanaf december 1944, toen de Duitse Wehrmacht een deel van haar 

lanceerprogramma’s voor de V1-kruisraketten naar de bossen in de rechthoek Enschede-

Zutphen-Deventer-Almelo verplaatsten. Vanaf zeven lanceerinrichtingen werd op 16 

december 1944 om 5.02 uur het vuur op Antwerpen geopend. Tot aan het einde van de avond 

op 24 december 1944 werden 500 V1- kruisraketten afgeschoten. In het centrum van het 

lanceergebied bevond zich de gemeente Rijssen-Holten. De bossen van de Holterberg ten 

noorden van Holten en het bos ten zuiden van Rijssen leenden zich goed als opstelplaats voor 

de V1-kruisraket. De NS-stations Rijssen en Holten, alsook het wegenverkeersnet waren 

verder uitstekend geschikt voor de bevoorrading van gedemonteerde kruisraketten en voor de 

bouw van lanceerinrichtingen. In de periode mei 1940 tot september 1944 zijn voortdurend 

luchtaanvallen van de geallieerden op het Ruhrgebied in Duitsland uitgevoerd evenals op het 

bestaande burgervliegveld ten noorden van het NS-station Rijssen dat als uitwijkvliegveld voor 

het militaire vliegveld Twente bij Enschede was omgebouwd. Op onregelmatige tijdstippen tot 

aan de zomer van 1944 vielen geallieerde escorterende jachtvliegtuigen en terugkerende 

bommenwerpers in de gemeenten Rijssen en Holten de spoorlijn, het radarstation en de 

stellingen van de luchtafweer aan. Het zuidelijk gedeelte van de Holterberg, een voormalig 

oefenterrein van het Nederlandse leger, werd door de Duitse Wehrmacht verder uitgebouwd 

voor zowel de opleiding van infanteristen als ook voor het beproeven van zwaar militair 

materieel. In 1943 werd het gebied overgenomen door de Waffen-SS (2e SS-tankkorps met het 

9e en 10e tankdivisie) om tankgrenadiers op te leiden en van het front terugkerende soldaten 

op te frissen en die vervolgens de modernste tank- en artillerietechnieken te leren In deze 

periode was het voor de geallieerden zeer belangrijk om het spoorwegtransport en de militaire 

oefeningen van de Waffen-SS rondom de Holterberg te verstoren. Met de start van de 

bevrijding van Nederland door de geallieerden in september 1944 (Operatie Market Garden) 

verhevigden de aanvallen van de geallieerde luchtmacht op het Nederlandse spoorwegnet. Het 

spoorwegtransport voor de bevoorrading aan het front diende tot een minimum te worden 

beperkt. Vanaf de herfst van 1944 tot het voorjaar van 1945 werden bij voorkeur de lichte 

bommenwerpers van het type Boston en Mosquito, alsook de jachtbommenwerpers Typhoon 

en de jachtvliegtuigen Spitfire voor de aanvallen op de spoorwegtrajecten ingezet. Met bommen 

tot een kaliber van 1.000 lbs werden bruggen en belangrijke spoorweggebouwen verwoest, 

terwijl het treinverkeer met luchtdoelraketten van 7,5 cm kaliber tot 12,7 centimeter en 

boordkanonnen van twee centimeter werd aangevallen. De getroffen spoorlijnen in de bezette 

gebieden van Nederland werden echter door de Duitse pioniers tot eind maart 1945 

onmiddellijk na elke geallieerde luchtaanval hersteld met als doel, zeker in het voorjaar van 

1945, de bevoorrading van de troepen in de Festung Holland zeker te stellen. Dat geldt ook 

voor het spoorwegtraject in de gemeente Rijssen-Holten. Het kwam er voor de geallieerden dus 

op neer om het spoorwegtransport en de Duitse militaire oefeningen gevoelig te verstoren. 
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Vermoedelijk werden in de jutefabriek vlak ten zuiden van het NS-station Rijssen vermoedelijk 

de V1-kruisraketten opgeslagen. Het tijdelijk vliegveld ten noorden van het NS-station Rijssen 

zorgde voor het transport van dringend benodigde specialisten en ingenieurs, alsmede voor 

reserveonderdelen en toebehoren. De goed gecamoufleerde stellingen in de bossen werden in 

het algemeen niet door de geallieerde gevechtsvliegtuigen ontdekt. Daarom werden alle 

transportwegen die konden dienen voor de bevoorrading van de kruisraketten, de spoorlijn 

Deventer-Wierden en de wegen vanaf Duitsland in de gemeente Rijssen-Holten, bij goede 

weersomstandigheden, voortdurend door de geallieerden gecontroleerd en aangevallen. Zo 

werd in de namiddag van 11 maart 1945 een transportcolonne met kruisraketten en 

toebehoren door 50 lichte bommenwerpers aangevallen en in de morgen van 19 maart 1945 

een munitietrein met een lading van zesenzeventig V1-kruisraketten vernietigd. De opmars 

van de geallieerden naar de Rijn zorgde ervoor dat verdere lanceerinrichtingen van V1-

kruisraketten naar de streek tussen Deventer-Enschede-Almelo werden verplaatst. 

Vanuit dit gebied werden tussen 1 en 30 maart 1945 in totaal 1.556 V1-kruisraketten op 

Antwerpen en Luik afgeschoten. Dat was voor de geallieerden het sein om nog intensiever het 

onderzoeksgebied Rijssen-Holten vanuit de lucht te bestuderen en met jachtbommenwerpers 

dag en nacht de vermoedelijke lanceerinrichtingen aan te vallen en waarbij 

fragmentatie(splinter)bommen, luchtdoelraketten, machinekanonnen en ook al gedeeltelijk 

napalm werd ingezet. Strenge camouflage- en geheimhoudingsmaatregelen van de Waffen-SS, 

alsook het nachtelijk afschieten van de V1-kruisraket, verhinderde de vernietiging van de vele 

opstelplaatsen van de mobiele lanceerinrichtingen in het onderzoeksgebied. Een bijzonderheid 

in de door de Duitsers gehanteerde camouflage bestond er uit dat geen zwaar 

luchtdoelgeschut in het lanceergebied werd gestationeerd. Ter bescherming van de 

lanceerinrichtingen en de infrastructuur diende gedecentraliseerd middelzwaar en licht 

luchtdoelgeschut (3,7 cm en 2 cm). Bij de luchtaanvallen van de geallieerde 

jachtbommenwerpers werd daarom op alles geschoten wat zich op de grond maar bewoog. 

Een massaal en doelgericht bombardement op deze gedecentraliseerde en goed 

gecamoufleerde doelen is echter nooit overwogen. 

Nadat de geallieerden op de rechter Rijnoever meerdere bruggenhoofden hadden ingenomen 

en het Duitse leger zich in het Ruhrgebied terugtrok, vielen vanaf het bruggenhoofd Emmerich 

op 28 maart 1945 de troepen van het 1e Canadese leger de Achterhoek binnen. Op weg naar 

de Noordzeekust was het Twentekanaal ten zuiden van de gemeente Rijssen-Holten een 

serieuze hindernis die door de Duitsers hardnekkig werd verdedigd. Bijna alle nog bestaande 

bruggen over het kanaal werden door de Duitsers op het laatste moment opgeblazen en de 

wegen en straten werden van zowel AP- als AT-mijnen voorzien. Op 30 maart 1945 om 8 uur 

werd de laatste V1-kruisraket afgeschoten. De V1-lanceerinrichtingen werden vervolgens 

gedemonteerd of opgeblazen. Het bedienend personeel van de V1-kruisraketten werd 

vervolgens als infanterist ingezet tegen de Canadezen. Vermoedelijk is ook op dit tijdstip de 

afdeling van de Waffen-SS overgeplaatst naar Duitsland, omdat in het ‘Kriegstagebuch des 

Oberkommandos der Wehrmacht’ alleen nog wordt gesproken van de 2e divisie 

Fallschirmjager en eenheden van het 15e leger. Als tweede Duitse verdedigingsstelling ten 

noorden van het Twentekanaal diende vermoedelijk de spoorlijn Deventer-Wierden, de 

verkeerswegen N344 en N350, het militaire oefenterrein met zijn stellingen en de voormalige 

lanceerinrichtingen van de V1-kruisraketten. Het voormalige vliegveld ten noorden van het 

NS-station Rijssen moest voor gevechts- en transportvliegtuigen worden geruimd. In grote 

haast werden vermoedelijk de nog niet geloste treinwagons ongeordend uitgeladen en de 

munitie in de afgravingen in de buurt van de spoorlijn en het militair oefenterrein uitgestald. 

Waarschijnlijk betrof het hier tankmunitie voor een compagnie van het tweede SS-tankkorps. 

Op Antwerpen vielen in de periode van 7 oktober 1944 tot en met 30 maart 1945 2448 V1's. 

Als gevolg van de aanvallen met V1’s vielen in geheel Europa ongeveer veertigduizend 

gewonden, voornamelijk onder de burgerbevolking. De V1’s werden onder alle 

weersomstandigheden en op willekeurige tijden van de dag gelanceerd en kwamen vaak 

midden in woonwijken terecht. Hierdoor zaaiden ze veel angst onder de bevolking. 
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Aan het einde van de oorlog in Europa wisten de Amerikanen en Sovjets een aantal V1's te 

bemachtigen. De Amerikanen wilden ze gebruiken in de strijd op de Stille Oceaan tegen de 

Japanners. Dit is echter niet gebeurd; de V1's die in beslag genomen waren hebben, net als 

de latere V2, dienst gedaan als testobject voor hun eigen wapenontwikkelprogramma's. De 

Duitse lanceerinstallatie voor V1's in de Rijssense bossen moet herbouwd worden. Dat vindt 

de Stichting Rijssens Leemspoor. Langs een van de beukenlanen op het landgoed vindt de 

oplettende wandelaar een gat in de grond van ongeveer een kubieke meter, met betonnen 

wanden. Dit gat (en een rij gaten verderop) vormde de verankering voor een lanceerinstallatie 

voor V1-raketten. Het gat is in de jaren 1990 door een onbekende opnieuw opengegraven. V1-

raketten werden in 1943 en 1944 door de Duitse bezetter afgeschoten op Londen. De 

installatie bestond uit een schuin oplopende rail waarlangs de raketten werden afgevuurd. De 

raketten kenden geen besturing en een groot deel bereikte dan ook nooit de Engelse hoofdstad. 

De V(ergeltungswaffe) 1 en 2 waren Hitlers antwoord op de zware bombardementen op Duitse 

steden. V1's werden ook vanuit de Rijssense bossen afgeschoten. Er zijn restanten gevonden. 

Er bestonden meer dan honderdvijftig lanceerplaatsen in de laatste maanden van de Tweede 

Wereldoorlog, vooral in Overijssel en Gelderland. Eerst werden de wapens gericht op Londen 

en later, toen Londen door het oprukkende front buiten bereik kwam te liggen, op Antwerpen. 

Maar de fundering in De Biesterije achter restaurant Schwarzwald is de enige die de vliegende 

bom, de V1, in twee richtingen kon richten. De ene richting was Antwerpen en de tweede 

richting kan Luik zijn geweest, een belangrijk spoorwegknooppunt waar veel fabrieken 

stonden. Twee jonge archeologen in opleiding helpen Koopman mee bij zijn onderzoek.  

 

 

 

De Biesterije ligt op de Rijsserberg, die net als de bekendere en grotere Holterberg is 

opgestuwd door de ijskap die Noord-Nederland in de laatste ijstijd bedekte. Begin negentiende 



79 

 

eeuw groeide hier voornamelijk heide met jeneverbesstruiken op arme grond, als gevolg van 

eeuwenlange begrazing met schapen. In de negentiende en twintigste eeuw werd op het terrein 

leem gewonnen voor de twee baksteenfabrieken van Rijssen. Hieruit zijn de karakteristieke 

kuilen in het landschap ontstaan. Het landgoed is in de jaren 1920 aangelegd door Jan-

Harmen ter Horst, eigenaar en directeur van textielfabriek Ter Horst & Co te Rijssen. Het 

houten zomerhuisje dat hij zijn vrouw schonk voor hun twaalfenhalfjarig huwelijk is nog 

steeds in gebruik bij hun nazaten. Op het landgoed is in 1920 de tweede poortenschietbaan 

van Nederland geopend. De Rijssensche Schietvereniging was destijds een club van de lokale 

elite, die hen moest helpen om oproer onder de arbeiders van de textiel- en steenfabrieken te 

onderdrukken. In 1943 en 1944 lanceerden de Duitse bezetters vanuit dit bos V1-raketten 

richting Londen. De betonnen verankering voor de lanceerinstallatie is in de bodem 

achtergebleven en is in de jaren 1990 door een onbekende weer opengegraven. Het landgoed 

werd aanvankelijk vooral beplant met dennen, bedoeld voor houtproductie. Sinds 1970 wordt 

door de jongere generaties natuurlijk bosbeheer toegepast: er wordt alleen nog selectief 

gekapt, er vindt natuurlijke verjonging plaats en dood hout wordt niet verwijderd. Van het 

vroegere heidelandschap getuigen nog enkele jeneverbesstruiken (wakels) die onder de bomen 

zijn blijven doorgroeien. Daarnaast is een klein stuk heide met wakels bewaard gebleven. De 

familie trekt hier meerdere keren per jaar de jonge dennen en andere opslag uit om verbossing 

te voorkomen. ‘Op donderdagmorgen 14 december 1944 werd een aantal direct omwonenden 

van het dennenbos tussen de Ypeloweg en de Enterweg, in de volksmond beter bekend als 

‘het Haarbos’, zonder enige kennisgeving vooraf door NSB-burgemeester Regout en een 

ambtenaar gesommeerd hun boerenbedrijf ‘met hun gezinnen en levende have’ onmiddellijk 

te verlaten. Uit het archief van de gemeente Wierden blijkt dat het ging om in ieder geval vier 

boerderijen aan de Ypeloweg. Reden voor de ontruiming was volgens het archief van de 

gemeente Wierden ‘ontploffingsgevaar van het V-wapen voor of op de startbaan.’ ‘Het personeel 

(ongeveer zestig man) van de lanceerbaan in het Haarbos was, volgens een rapport van de 

Binnenlandse Strijdkrachten, ondergebracht in de woonhuizen rondom café De Viersprong 

aan de Rijssenseweg, maar huisde tevens in de ontruimde boerderijen kort naast de 

lanceerbaan. Sommigen begaven zich onder de lokale bevolking, zoals bijvoorbeeld de 

Duitsers die regelmatig bij de familie Kippers aan de Ypeloweg aankwamen om melk te halen 

of zomaar een praatje te maken over bijvoorbeeld hun vrouwen, kinderen en de situatie thuis.’ 

‘De eerste V-1 vanuit het Haarbos werd in de avond van donderdag 25 januari 1945 om 22.34 

uur richting de havens van Antwerpen afgevuurd.’ ‘De familie Binnenmars-Stulen, destijds 

wonend in het prachtige boerderijtje aan de Enterweg ten noorden van het Haarbos (inmiddels 

afgebroken), schrok volgens mevrouw Mulder Binnenmars in het begin uiteraard vreselijk van 

het geluid van de lanceringen.’ ‘Hoewel de Duitsers gedurende de oorlog telkenmale technische 

verbeteringen aan de V-1 hadden aangebracht, waren lang niet alle lanceringen succesvol. De 

bezetters maakten zich echter niet druk over de gevolgen van de vroegtijdig neerstortende 

projectielen. ‘De laatste lancering vanuit het Haarbos vond in de avond van donderdag 29 

maart plaats. Vervolgens werd de katapult tussen 21.00 en 23.00 uur door de Duitsers 

grondig vernietigd met behulp van vijftig kilo zware vliegtuigbommen. Trillingen als gevolg van 

die explosies schijnen zelfs tot in Borne gevoeld te zijn.’ 

Voor zover bekend zijn in Wierden geen slachtoffers gevallen ten gevolge van voortijdig 

neerkomende V-1’s. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Almelo. Echter, van in ieder geval een 

poging tot demontage van een V-1 in Wierden, op 4 april 1945, is bekend dat dit twee levens 

van jonge onderduikers heeft gekost, de 27-jarige Tonjes Zuidema en de eenentwintigjarige 

Job Springvloed-Dubbeld. Beiden zijn begraven op de Oude Begraafplaats aan de 

Appelhofstraat, waar hun graf heden ten dage nog te vinden is. 

Op de plaats van de voormalige lanceerbaan werd door de toenmalige Heidemij nieuwe 

aanplant (sparren) aangebracht, die vervolgens in de jaren zeventig tijdens een zware storm 

schijnen te zijn omgewaaid. Heden ten dage zijn in het Haarbos vrijwel geen bovengrondse 

tastbare bewijzen van de V-1 lanceerbaan meer te vinden. Alleen het begin van de baan is met 

moeite terug te vinden met behulp van lokale ingewijden bewapend met prikstok of hooivork. 
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De luchtoorlog boven Twente  

 

Tussen september 1939 en mei 1945 zijn er, als gevolg van oorlogshandelingen, ruim 5800 

vliegtuigen in Nederland verloren gegaan. Vliegtuigen stortten neer als gevolg van 

luchtgevechten, andere vliegtuigen moesten een noodlanding uitvoeren, maar ook werden 

vliegtuigen op de grond vernietigd door bijvoorbeeld aanvallen vanuit de lucht. Het gaat hierbij 

om zowel Geallieerde-, Nederlandse- als Duitse vliegtuigen. Daarnaast zijn er in Nederland 

nog sporen te vinden van ruim tweehonderd vliegtuigongevallen die niet in Nederland hebben 

plaatsgevonden. Een aantal voorbeelden daarvan: • In een aantal gevallen zijn RAF 

vliegtuigbemanningen die in Duitsland sneuvelden, na de oorlog door de Amerikaanse 

gravendienst vanuit Duitsland overgebracht naar de Amerikaanse begraafplaats Margraten in 

Limburg. Toen men daar tot de ontdekking kwam dat het hier niet om Amerikaanse 

slachtoffers ging, werden deze stoffelijke resten overgebracht naar andere militaire 

bergraafplaatsen in Nederland zoals Nederweert, Venray en Bergen op Zoom. • De meeste 

Nederlandse "Mitchell" bemanningen die tijdens operaties boven Frankrijk sneuvelden, zijn 

na de oorlog in Nederland herbegraven. • In Nederland zijn graven te vinden van zowel Duitse- 

als Geallieerde vliegtuigbemanningen die in Het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk, of in 

de Noordzee zijn omgekomen, om vervolgens dagen, en soms weken later, ergens op de 

Nederlandse kust aan te spoelen. • Op de "Walls of the Missing" te Margraten, maar ook in 

het Engelse Cambridge staan de namen van Amerikaanse vliegtuigbemanningen geschreven 

waarvan nooit een spoor werd teruggevonden. Op het Runnymede Memorial in Engeland 

staan ongeveer 25.000 namen vermeld van RAF vliegtuigbemanningen die niet terugkeerden 

op hun bases, en die nog steeds als MiA (Missing in Action) te boek staan. Ook de Duitse 

militairen hebben zware verliezen geleden. In het Limburgse Ysselsteyn ligt de enige Duitse 

oorlogsbegraafplaats in Nederland; het Deutscher Soldatenfriedhof Ysselsteyn. Bijna alle 

Duitse militairen die in Nederland tussen 1940 en 1945 omgekomen zijn, werden na de oorlog 

overgebracht naar Ysselsteyn. Ongeveer tweeendertigduizend Duitse militairen vonden te 

Ysselsteyn hun laatste rustplaats. Daarnaast zijn er in Nederland op veel plaatsen 

monumentjes te vinden ter nagedachtenis aan vliegtuigongevallen. De luchtoorlog boven 

Nederland, en ook boven Twente, heeft duidelijk zijn sporen nagelaten. Net als in de rest van 

Nederland, waren de gevolgen van de luchtoorlog ook in Twente zichtbaar, en vooral 's nachts 

hoorbaar; lichtspoormunitie, ontploffingen, en de naar beneden komende brandende 

onderdelen van wat seconden daarvoor nog trotse vliegtuigen waren. Gelukkig kwamen veel 

van deze vliegtuigdelen neer op plaatsen waar ze verder geen of weinig schade konden 

aanrichten. Maar in een aantal gevallen was de schade die aangericht werd door een 

neerstortend vliegtuig groot; en soms wel heel erg groot. Tijdens de oorlog is Twente ook een 

aantal keren het slachtoffer geweest van aanvallen vanuit de lucht, met vele doden als gevolg. 

Velen zullen zich de bombardementen op Enschede (10 oktober 1943) en Hengelo (6/7 

november 1944) herinneren, en niet te vergeten de directe aanvallen op het Twentse vliegveld 

en de fabrieken van Stork en Holland Signaal. In de zomer van 1942 begonnen de Amerikanen 

ook deel te nemen aan de luchtoorlog boven West-Europa. De Amerikaanse 8th Air Force 

(USAAF) was in Engeland neergestreken om van daaruit het luchtoffensief tegen Duitsland te 

ondersteunen. In eerste instantie met vliegtuigen die van de RAF geleend werden, maar vanaf 

augustus 1942 met eigen toestellen. De luchtoorlog boven West-Europa begon ook overdag 

steeds duidelijker zichtbaar te worden. In steeds groter wordende aantallen kwamen de 

Amerikaanse vliegtuigen overdag overvliegen om Duitsland aan te vallen, waarna de RAF op 

haar beurt het estafettestokje 's nachts weer overnam.  

Ook de Amerikaanse vliegers leden verliezen, en een aantal van die Amerikaanse vliegtuigen 

is ook in Twente neergekomen. Sommigen vliegtuigen konden een noodlanding uitvoeren; het 

vliegtuig was daarmee voor het geallieerde luchtoffensief verloren gegaan, maar de vaak 

tienkoppige bemanning kon, al dan niet gewond, het in ieder geval navertellen. Andere 

toestellen vielen oncontroleerbaar uit de lucht; de bemanning met zich mee sleurend, en weer 
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andere vliegtuigen explodeerden nog voordat ze op de grond terecht kwamen, met alle gevolgen 

van dien voor zowel de bemanning, als de omgeving. Niet zelden vielen onder de 

burgerbevolking als gevolg van de luchtgevechten gewonden, of erger nog: doden. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog zijn in Twente bijna driehonderd vliegtuigen verloren gegaan. De RAF 

verloor ruim honderdzestig toestellen, de Amerikaanse USAAF verloor er ongeveer dertig, en 

de Luftwaffe verloor bijna honderd toestellen. In het begin van de oorlog waren aan zowel 

Duitse- als Engelse zijde de bommenwerpers qua snelheid en wendbaarheid ondergeschikt 

aan de jachtvliegtuigen. Om de bommenwerperbemanningen een grotere overlevingskans te 

bieden, schakelden beide luchtmachten al snel over op nachtelijke bombardementen. Dit 

leverde uiteraard de nodige problemen op voor wat betreft de navigatie, en daarmee voor de 

nauwkeurigheid waarmee een aanval kon worden uitgevoerd. In 1940 werden door Britse 

Bristol Blenheims vaak overdag aanvallen uitgevoerd op scheepsdoelen voor de kust, en 

militaire doelen meer landinwaarts. De verliezen aan mens en materieel waren zo groot, dat 

het economisch gezien niet acceptabel was, om deze aanvallen overdag voort te zetten. De RAF 

zag zich derhalve genoodzaakt om meer en meer in de nachtelijke uren aanvallen uit te voeren. 

Uit eigen ervaring wist de RAF dat het bijna onmogelijk was om 's nachts, en met het blote 

oog, aanvallende vliegtuigen te onderscheppen, laat staan te vernietigen. De Duitse 

verdediging vertrouwde vooral op luchtdoelkanonnen die langs de kust stonden opgesteld, en 

bemand werden door zeer goed getrainde manschappen. De luchtdoelkanonnen werden ook 

opgesteld in de buurt van belangrijke industriële, en militaire objecten zoals de fabrieken van 

Stork in Hengelo, en het vliegveld. Het duurde echter tot het einde van 1942 voordat Duitsland 

een vliegende luchtverdediging had gebouwd die de RAF werkelijk kon bedreigen. De Duitse 

Nachtjagdgeschwaders (NJG), onder andere gestationeerd op Fliegerhorst Twente, en de 

luchtdoelkanonnen zouden in de loop van de oorlog een zeer zware wissel trekken op de 

Engelse bommenwerpers. Om noordwest Duitsland te kunnen bereiken vlogen de RAF 

bommenwerpers vaak ten noorden van de Waddeneilanden om vervolgens over midden 

Nederland terug te vliegen naar hun bases. Uiteraard werd de route ook andersom gevlogen, 

waarbij men langs Vlieland over het IJsselmeer vloog, om dan via Harderwijk naar het oosten 

te trekken. Zo ligt Twente dus in de vliegroutes van de RAF bommenwerpers. De Luftwaffe 

nam direct na de veldslagen van mei / juni 1940 veel van de veroverde vliegvelden in 

Nederland, België en Frankrijk in gebruik. Indien noodzakelijk werden reparaties uitgevoerd 

en verbeteringen aangebracht. Er werden nieuwe hangars en gebouwen neergezet, die zeer 

goed gecamoufleerd werden. Er werden zelfs schijnvliegvelden aangelegd om de Geallieerde 

luchtmacht, vooral ’s nachts te misleiden. Vanaf de vliegvelden langs de kust werden in het 

najaar van 1940 de eerste nachtelijke aanvallen op Engeland gelanceerd. Eind 1940 werden 

ook de eerste vliegvelden gereed gemaakt voor ander soortige nachtvluchten. De nieuw 

gevormde Nachtjagdgeschwaders (NJG) moesten van deze vliegvelden gebruik gaan maken om 

de Duitse steden, en het Ruhrgebied te verdedigen tegen de nachtelijke aanvallen van de 

steeds groter wordende Engelse bommenwerperformaties. De meeste grote vliegvelden in 

Nederland en België zijn in de loop van de oorlog door de Luftwaffe gebruikt als uitvalsbasis 

voor de Nachtjagdgeschwaders. De vliegvelden Leeuwarden, Twente, Venlo, en St. Truiden zijn 

hier onder andere voor gebruikt. Uiteraard werden de vliegvelden ook gebruikt door de Jagd- 

en Kampfgeschwaders (JG en KG) van de Luftwaffe, waarbij de Jagdgeschwaders het van af 

augustus 1942 ook moesten gaan opnemen tegen de Amerikaanse bommenwerpers. Later in 

de oorlog kwamen daar ook de begeleidende Amerikaanse lange afstandsjagers bij. De 

Amerikaanse P-47 Thunderbolt en de P-51 Mustang bleken geduchte tegenstanders te zijn 

voor de Jagdgeschwaders van de Luftwaffe.  

Als gevolg van de Japanse aanval op de Amerikaanse marine haven Pearl Harbor op 7 

december 1941, werd Amerika ongevraagd meegesleurd in de Tweede Wereldoorlog. Tot dat 

moment was Amerika indirect betrokken bij de oorlog, door Engeland te ondersteunen met 

(militaire) goederen. De 8th Airforce werd opgericht op 28 januari 1942 in Savannah Georgia, 

met als doel Duitsland te bestrijden in de ETO (European Theatre of Operations). Generaal 

I.C. Eaker vertrok in februari 1942 vanuit Amerika om het hoofdkwartier van de 8th Airforce 

op te zetten in het Engelse High Wycombe. De eerste aanvalsvlucht door de 8th Airforce, 
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gericht tegen de Duitse vliegvelden in Nederland, werd gevlogen op 4 juli 1942, met van de 

RAF geleende Bostons. Van de zes Bostons die werden uitgezonden keerden er drie niet op 

hun bases terug. De eerste missie die door de 8th Airforce werd gevlogen met de eigen B-17's, 

vond plaats op 17 augustus 1942 toen Rouen in Frankrijk werd aangevallen door 12 B-17's. 

Alle toestellen keerden veilig op hun bases terug. De Amerikaanse bommenwerperformaties 

bleven hun aanvalsvluchten overdag uitvoeren, dit in tegenstelling tot hun Engelse collega's. 

De Amerikanen vertrouwden zwaar op de uitgebreide bewapening van de Flying Fortress's, en 

gingen er vanuit dat de bommenwerperformaties zich zelf konden beschermen tegen aanvallen 

van de Luftwaffe. De aanwezigheid van grote formaties Amerikaanse jagers ter bescherming 

van de bommenwerpers, later in de oorlog, bewees dat deze veronderstelling niet juist was. 

Daarnaast werd in de bommenwerpers gebruik gemaakt van geavanceerde 

bommenrichtapparatuur, de Norden Bomb-sight, waarvan men claimde een bom, van grote 

hoogte in een haringvat te kunnen mikken. Het was dan wel noodzakelijk overdag te vliegen. 

Bron: Bas Maathuis 

 

 

Bombardement op vliegveld Twenthe op 24 

maart 1945  

 

Op 24 maart 1945 start voor de geallieerden operatie Varsity. Twee luchtlandingsdivisies 

landen aan de overkant van de Rijn waarbij ze de weg proberen vrij te maken voor een 

grootscheepse landing met stormboten. Die dag vliegen bijna alle groepen zware 

bommenwerpers van de Amerikaanse luchtmacht twee missies. In de ochtend wordt er een 

missie gevlogen ter directe ondersteuning van de opmars over de Rijn en in de middag worden 

er diverse missies gevlogen om Duitse vliegvelden te bestoken die in de buurt van het 

landingsgebied zijn gelegen. Vliegveld Twente is een van deze vliegvelden. Het vliegveld wordt 

die middag door honderdtweeenvijftig Amerikaanse B-17 bommenwerpers gebombardeerd. Bij 

de aanval wordt het vliegveld grotendeels verwoest. Bommenwerpers van de volgende groepen 

doen mee aan de missie: 1e BG 13 B-17's 92e BG aantal onbekend 303e BG 43 B-17's 305e 

BG aantal onbekend 306e BG 13 B-17's 379e BG aantal onbekend (mission 310) 381e BG 12 

B-17's 384e BG 13 B-17's (mission 298) 398e BG 11 B-17's 401e BG 12 B-17's 457e BG 12 

B-17's Totaal 153 waarvan 152 doel bereiken Oor logsdagboek 534e Bom Squadr on - 381st 

Bom Gr oep " De tweede missie van de dag werd door onze bemanningen uitgevoerd met als 

doel het vliegveld Twente/Enschede in Nederland. Er waren geen vijandelijke jachtvliegtuigen 

om ons tegen te houden en er was weinig luchtafweer. Het luchtafweer dat er was was wel 

goed gericht en hardnekkig. Slechts drie vliegtuigen van onze groep namen deel aan de 

formatie boven het doelwit. Deze vliegtuigen werden bestuurd door de luitenanten Rice, Davis 

en Peterson. "Bron: 381e Bombardement Groep website 

Een formatie bommenwerpers van de 457e Groep gezien vanuit de buikkoepel van een 

bommenwerper. De groep is op missie om vliegveld Twente te bombarderen op 24 maart. Bron: 

457e Bombardement Groep website Oor logsdagboek 457e Bombar dement Gr oep Kapitein 

Anderson leidde de "94th Low A Composite Combat Wing" tijdens het opstijgen om 17.40. 

Terwijl de bemanningen van de middag missie bezig waren met de briefing en zich klaar 

maakten voor de missie keerde de ochtendmissie terug. Al snel ging het verhaal rond over de 

sterke vijandige tegenstand van die ochtend. Eén bommenwerper was teruggekeerd met een 

groot stuk van de vleugel er afgescheurd. Het moraal van de bemanningen leed onder het 

nieuws. De formatie verzamelde zich waarbij de 351st Groep voorop vloog. Er werd op zicht 

gebombardeerd waarbij de volgende squadrons op dezelfde plek hun bommen zouden 

afwerpen. Het voorste squadron was teveel naar links afgedreven en gooide zijn bommen niet 
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uit. Dit maakte het noodzakelijk om een 360 graden draai te maken en een tweede keer op 

het doel af te vliegen. De bommenwerpers waren verdeeld in een laagvliegend deel en een 

hoogvliegend deel. Het laagvliegende deel wierp wel zijn bommen af bij de eerste vlucht boven 

het doelwit. Er waren geen wolken alleen wat flarden en rook. De bommen van het 

laagvliegende deel werden afgeworpen vanaf 21.400 voet. De resultaten van het 

bombardement door het laagvliegende deel waren redelijk. De bommenwerpers die meteen 

hun bommen af hadden geworpen wachtten niet tot het leidende squadron zijn 360 graden 

draai had gemaakt, maar keerden meteen terug naar hun basis. De Duitsers hadden wat 

munitie bewaard voor de middag-aanval. Luchtafweer was gemiddeld en redelijk scherp. Bron: 

457e Bombardement Groep website. 

Oorlogdagboek 535e Bombar dement ssquadr on - 381e Bombar dement sgr oep Gr oup De 

groep nam met 12 vliegtuigen mee aan de tweede missie van die dag. Majoor Taylor en piloot 

Luitenant Larry Smith leidde de formatie. Met hem vlogen Luitenants McLaughlin en Bowler 

in "Los Angeles City Limits". Er was een lichte mist aan de grond maar deze weerhield kapitein 

Palenick de leidende bommenrichter er niet van om prima werk te verrichten en de bommen 

af te werpen midden op het kruispunt van de landingsbanen van vliegveld Twente. Er was 

geen vijandige weerstand op deze missie. Onze Mustang gevechtsvliegtuigen waren aanwezig 

om dekking te bieden tijdens de missie. There was no enemy opposition to this effort. Our 

Mustang escort was seen, covering the area in general. Bron: 381e Bombardement Groep 

website. 

Het dagboek van de Amerikaanse vlieger Technisch Sergeant Ralph F. Will. - Engineer 600ste 

Squadron 398 BG Op 1 april gaat het vliegtuig over in geallieerde handen bij de bevrijding 

van Enschede. De geallieerden gaan snel te werk en binnen korte tijd is het vliegveld klaar en 

landen de eerste geallieerde Spitfires. Na de oorlog behoudt het vliegveld zijn militaire functie. 

Bron: Twente en de Tweede Wereldoorlog, Anneke Koers 

 

1/72 Supermarine Spitfire Mk.Vb 
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Beschieting trein Wierden 

 

 

Achter textielfabriek Höfkes, Dikkensweg, De foto is gemaakt door Jan Kolkman  

 

Achter erve Kolkman (fotograaf). De foto is gemaakt door Jan Kolkman 
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Op de spoorlijn van Nijverdal naar Wierden stond  op 6 september een trein met gevluchte 
landverraders. Deze trein stond stil in verband met luchtalarm. Veertien veewagens zaten vol 
met vluchtelingen. Toen de trein stil stond renden ze weg van de spoorlijn. Later zag men ze 
in groepjes in Wierden lopen zoekend naar vervoer richting Duitsland. Om dertien uur stond 
op de spoorlijn in Wierden een gigantische trein. Het was een trein met zevenentwintig tanks 
gevuld met olie en benzine. Tegen die tijd was het lawaai te horen van naderende vliegtuigen.  
De mensen vluchten naar de schuilkelders. Enkele auto’s van de Wehrmacht vluchtten in een 
zijweg van de Nijverdalseweg en verscholen zich onder de bomen op de hoek van de 
Schietbaanweg. Door drie Thunderbolts werden ze beschoten en ze gingen in vlammen op. De 
andere vijf jachtvliegtuigen kregen de grote olietrein in de gaten. Deze werd twee keer in de 
lengte beschoten. Na ongeveer tien minuten zag men de eerste rookwolken die steeds groter 
werden. Na een half uur was het een grote vlammenzee. Van de zevenentwintig tanks stonden 
er negentien in brand. Het Duitse spoorwegpersoneel dichtte zes olietanks met houten pinnen 
zodat het vuur doofde. Het was zo erg dat de mensen in Almelo hun lampen moesten aandoen. 
De brand was zelfs te zien in Enschede en net over de grens. De mensen die aan de spoorlijn 
woonden vluchten naar veiliger oorden. Ook de stationschef vluchtte omdat de trein stilstond 
vanaf de overweg aan de Hexelseweg tot een paar honderd meter achter de fabriek van Höfkes. 
Blussen was niet mogelijk. Drie dagen heeft deze grote brand gewoed. 

 

 

Luchtaanvallen op Rijssen 

 

In de loop van de Tweede Wereldoorlog werd de gemeente Rijssen-Holten door de Duitse 
Wehrmacht betrokken bij de luchtverdedigingslinie van Groot Duitsland en speelde op deze 
wijze bij de oorlogshandelingen een grote rol.  

In de meidagen van 1940 overrompelden de Duitse troepen Nederland en met ingang van 
17 mei 1940 stond de gemeente Rijssen-Holten onder een door de bezetter ingesteld bestuur.  

In de periode mei 1940 tot september 1944 zijn voortdurend luchtaanvallen van de 
geallieerden op het Ruhrgebied in Duitsland uitgevoerd evenals op het bestaande 
burgervliegveld ten noorden van het NS-station Rijssen dat als uitwijkvliegveld voor het 
militaire vliegveld Twente bij Enschede was omgebouwd. Op onregelmatige tijdstippen tot aan 
de zomer van 1944 vielen geallieerde escorterende jachtvliegtuigen en terugkerende 
bommenwerpers in de gemeenten Rijssen en Holten de spoorlijn, het radarstation en de 
stellingen van de luchtafweer aan. 

Het zuidelijk gedeelte van de Holterberg, een voormalig oefenterrein van het Nederlandse leger, 
werd door de Duitse Wehrmacht verder uitgebouwd voor zowel de opleiding van infanteristen 
als ook voor het beproeven van zwaar militair materieel. In 1943 werd het gebied overgenomen 
door de Waffen-SS (2e SS-tankkorps met het 9e en 10e tankdivisie) om tankgrenadiers op te 
leiden en van het front terugkerende soldaten op te frissen en die vervolgens de modernste 
tank- en artillerietechnieken te leren  In deze periode was het voor de geallieerden zeer 
belangrijk om het spoorwegtransport en de militaire oefeningen van de Waffen-SS rondom de 
Holterberg te verstoren. 

Met de start van de bevrijding van Nederland door de geallieerden in september 1944 (Operatie 
Market Garden) verhevigden de aanvallen van de geallieerde luchtmacht op het Nederlandse 
spoorwegnet. Het spoorwegtransport voor de bevoorrading aan het front diende tot een 
minimum te worden beperkt. Vanaf de herfst van 1944 tot het voorjaar van 1945 werden bij 
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voorkeur de lichte bommenwerpers van het type Boston en Mosquito, alsook de 
jachtbommenwerpers Typhoon en de jachtvliegtuigen Spitfire voor de aanvallen op de 
spoorwegtrajecten ingezet. Met bommen tot een kaliber van 1.000 lbs werden bruggen en 
belangrijke spoorweggebouwen verwoest, terwijl het treinverkeer met luchtdoelraketten van 
7,5 cm kaliber tot 12,7 cm en boordkanonnen van 2 cm werd aangevallen. 
De getroffen spoorlijnen in de bezette gebieden van Nederland werden echter door de Duitse 
pioniers tot eind maart 1945 onmiddellijk na elke geallieerde luchtaanval hersteld met als 
doel, zeker in het voorjaar van 1945, de bevoorrading van de troepen in de Festung Holland 
zeker te stellen. Dat geldt ook voor het spoorwegtraject in de gemeente Rijssen-Holten. 

Het kwam er voor de geallieerden dus op neer om het spoorwegtransport en de Duitse militaire 
oefeningen gevoelig te verstoren 

De luchtaanvallen in de omgeving van de gemeente Rijssen-Holten verhevigden zich vanaf 
december 1944, toen de Duitse Wehrmacht een deel van haar lanceerprogramma’s voor de 
V1-kruisraketten naar de bossen in de rechthoek Enschede-Zutphen-Deventer-Almelo 
verplaatsten. Vanaf 7 lanceerinrichtingen werd op 16 december 1944 om 5.02 uur het vuur 
op Antwerpen geopend. Tot aan het einde van de avond op 24 december 1944 werden 500 V1-
kruisraketten afgeschoten. 

In het centrum van het lanceergebied bevond zich de gemeente Rijssen-Holten. De bossen van 
de Holterberg ten noorden van Holten en het bos ten zuiden van Rijssen leenden zich goed als 
opstelplaats voor de V1-kruisraket. De NS-stations Rijssen en Holten, alsook het 
wegenverkeersnet waren verder uitstekend geschikt voor de bevoorrading van gedemonteerde 
kruisraketten en voor de bouw van lanceerinrichtingen. 

Vermoedelijk werden in de jutefabriek vlak ten zuiden van het NS-station Rijssen vermoedelijk 
de V1-kruisraketten opgeslagen. Het tijdelijk vliegveld ten noorden van het NS-station Rijssen 
zorgde voor het transport van dringend benodigde specialisten en ingenieurs, alsmede voor 
reserveonderdelen en toebehoren. De goed gecamoufleerde stellingen in de bossen werden in 
het algemeen niet door de geallieerde gevechtsvliegtuigen ontdekt. Daarom werden alle 
transportwegen die konden dienen voor de bevoorrading van de kruisraketten, de spoorlijn 
Deventer-Wierden en de wegen vanaf Duitsland in de gemeente Rijssen-Holten, bij goede 
weersomstandigheden, voortdurend door de geallieerden gecontroleerd en aangevallen. Zo 
werd in de namiddag van 11 maart 1945 een transportcolonne met kruisraketten en 
toebehoren door 50 lichte bommenwerpers aangevallen en in de morgen van 19 maart 1945 
een munitietrein met een lading van 76 V1-kruisraketten vernietigd. 
De opmars van de geallieerden naar de Rijn zorgde ervoor dat verdere lanceerinrichtingen van 
V1-kruisraketten naar de streek tussen Deventer-Enschede-Almelo werden verplaatst. 

Vanuit dit gebied werden tussen 1 en 30 maart 1945 in totaal 1.556 V1-kruisraketten op 
Antwerpen en Luik afgeschoten. Dat was voor de geallieerden het sein om nog intensiever het 
onderzoeksgebied Rijssen-Holten vanuit de lucht te bestuderen en met jachtbommenwerpers 
dag en nacht de vermoedelijke lanceerinrichtingen aan te vallen en waarbij 
fragmentatie(splinter)bommen, luchtdoelraketten, machinekanonnen en ook al gedeeltelijk 
napalm werd ingezet. Strenge camouflage- en geheimhoudingsmaatregelen van de Waffen-SS, 
alsook het nachtelijk afschieten van de V1-kruisraket, verhinderde de vernietiging van de vele 
opstelplaatsen van de mobiele lanceerinrichtingen in het onderzoeksgebied. Een bijzonderheid 
in de door de Duitsers gehanteerde camouflage bestond er uit dat geen zwaar 
luchtdoelgeschut in het lanceergebied werd gestationeerd. Ter bescherming van de 
lanceerinrichtingen en de infrastructuur diende gedecentraliseerd middelzwaar en licht 
luchtdoelgeschut (3,7 cm en 2 cm).  

Bij de luchtaanvallen van de geallieerde jachtbommenwerpers werd daarom op alles geschoten 
wat zich op de grond maar bewoog. Een massaal en doelgericht bombardement op deze 
gedecentraliseerde en goed gecamoufleerde doelen is echter nooit overwogen. Nadat de 
geallieerden op de rechter Rijnoever meerdere bruggenhoofden hadden ingenomen en het 
Duitse leger zich in het Ruhrgebied terugtrok, vielen vanaf het bruggenhoofd Emmerich op 28 
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maart 1945 de troepen van het 1e Canadese leger de Achterhoek binnen. Op weg naar de 
Noordzeekust was het Twentekanaal ten zuiden van de gemeente Rijssen-Holten een serieuze 
hindernis die door de Duitsers hardnekkig werd verdedigd. Bijna alle nog bestaande bruggen 
over het kanaal werden door de Duitsers op het laatste moment opgeblazen en de wegen en 
straten werden van zowel AP- als AT-mijnen voorzien. Op 30 maart 1945 om 8 uur werd de 
laatste V1-kruisraket afgeschoten. De V1-lanceerinrichtingen werden vervolgens 
gedemonteerd of opgeblazen. Het bedienend personeel van de V1-kruisraketten werd 
vervolgens als infanterist ingezet tegen de Canadezen. Vermoedelijk is ook op dit tijdstip de 
afdeling van de Waffen-SS overgeplaatst naar Duitsland, omdat in het ‘Kriegstagebuch des 
Oberkommandos der Wehrmacht’ alleen nog wordt gesproken van de tweede divisie 
Fallschirmjager en eenheden van het vijftiende leger. Als tweede Duitse verdedigingsstelling 
ten noorden van het Twentekanaal diende vermoedelijk de spoorlijn Deventer-Wierden, de 
verkeerswegen N344 en N350, het militaire oefenterrein met zijn stellingen en de voormalige 
lanceerinrichtingen van de V1-kruisraketten. Het voormalige vliegveld  ten noorden van het 
NS-station Rijssen moest voor gevechts- en transportvliegtuigen worden geruimd. In grote 
haast werden vermoedelijk de nog niet geloste treinwagons ongeordend uitgeladen en de 
munitie in de afgravingen in de buurt van de spoorlijn en het militair oefenterrein uitgestald. 
Waarschijnlijk betrof het hier tankmunitie voor een compagnie van het tweede SS-tankkorps. 

Het nog bijna vegetatieloze jaargetijde maakte het de Duitsers mogelijk om door de aanleg van 
loopgraven en tankgrachten, militaire schuilplaatsen en geschutstellingen ten noorden van 
het Twentekanaal de geallieerde aanval op veel plaatsen te vertragen, omdat men in het open 
veld de tanks en de mobiele gepantserde bruggenleggers kon beschieten en vernietigen. Door 
de massale inzet van jachtbommenwerpers en zware artillerie konden de Duitsers uiteindelijk 
op de noordoever van het Twentekanaal worden verslagen. De geallieerde aanval verliep eerst 
ten westen van de gemeente Rijssen-Holten en vervolgens werden Rijssen en Holten op 9 april 
1945 bevrijd. Bron: Erfgoed Rijssen Holten. 

  

 

Bombardement V1 op Huttenwal 
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Een paar dagen voor de bevrijding in april 1945 vond in Rijssen een groot drama plaats. Er 
waren in Nederland door de bezetter verschillende lanceerinstallaties voor raketten geplaatst, 
onder meer in Almelo, maar ook drie in de nabijheid van Rijssen, niet ver van de weg richting 
Markelo. De Duitse bezetter vorderde regelmatig paarden en wagens om 's nachts hun wapens 
van de stations naar de lanceerplaatsen te vervoeren. Overdag was dat te gevaarlijk, omdat 
Engelse vliegtuigen op elk bewegend voorwerp schoten. De V1's en later de V2's waren 
allemaal gericht op Londen of Antwerpen, om daar dood en verderf te zaaien. Zo probeerden 
de Duitsers het offensief van de geallieerden tot staan te brengen en de oorlog in het voordeel 
van Duitsland te beslechten. 

Met gevaar voor eigen leven pleegden de dwangarbeiders in de Duitse raketfabrieken vaak 
sabotage. Daardoor kwamen de wapens regelmatig niet van de grond of stortten ze voortijdig 
neer. De raketten werden 's nachts afgevuurd. De mensen luisterden dan gespannen naar het 
geluid van de overvliegende V1's of stonden buiten bezorgd naar de lucht te kijken als ze een 
stip met een uitlaatvlam erachter in westelijke richting zagen vliegen. Soms viel de motor 
vroegtijdig stil en dan was het maar de vraag waar deze raket zou neerkomen, met alle 
gevolgen van dien. "Je kon het horen als er iets mis was. Dan begon de raket te stotteren. Net 
als bij een motor die niet goed loopt." 

De Rijssenaren liepen niet het meeste gevaar van de V1's die hiervandaan werden afgeschoten, 
want die vlogen naar het zuidwesten. De V1's die vanuit Almelo overkwamen, leverden veel 
meer gevaar op. Die vlogen namelijk recht over Rijssen. Al een paar keer was er een V1 in de 
buurt van Rijssen neergekomen. Kwam de V1 in het open veld aan de grond, dan ging hij vaak 
niet af. In de nacht van zondag 25 op maandag 26 maart 1945 ging het ook boven Rijssen een 
keer mis. Met een ontzettende dreun viel de vliegende bom op de Huttenwal. Een overlevende 
van de voltreffer vertelde later dat de kerosine tegen de ramen spoot. ‘Iedereen vloog overeind 
en repte zich in pyjama en nachthemd naar buiten. Midden op de Walstraat stonden de 
mensen huiverend te kijken naar het sinistere vuur dat hoog boven de daken uittorende.’ 

Tijdens het blussen van de brand kwam er ook nog een Engels vliegtuig over dat, tot overmaat 
van ramp, in een duikvlucht in de richting van de vuurzee een bom afwierp. Er kwamen die 
nacht drieentwintig mensen om het leven: negen door de neerstortende V1 en veertien ten 
gevolge van de bom. Onder deze laatste groep bevonden zich vijf brandweerlieden. 
Waarschijnlijk zijn er aan Duitse zijde ook twee slachtoffers gevallen. Ook waren er veel 
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gewonden. Het verdriet en de verslagenheid waren groot. Na de Tweede Wereldoorlog is voor 
deze slachtoffers nooit een apart monument opgericht. Wel herinnert een plaquette in de 
brandweerkazerne aan de vijf omgekomen brandweerlieden. Bron: En toen en nu. 
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Gradus Kamphuis vertelt 
 

 
In de zomer van 1944 wordt voor het eerst vanuit de omgeving Rijssen een V1 afgeschoten. 
Toch lopen de Rijssenaren daar niet het meeste gevaar van, omdat ze naar het zuidwesten 
vliegen. De V1’s die in Almelo worden gelanceerd, zijn gevaarlijker. Die komen recht over 
Rijssen heen. 
Veel V1’s waren in de fabrieken gesaboteerd. Er mankeerde vaak wat aan.. Om die reden stort 
er meer dan eens een vliegende bom vroegtijdig neer. Je kon het al horen als er iets mis was. 
Dan begon de raket te stotteren. Net als bij een motor die niet goed loopt. 
 
Al de keren dat een V1 in de buurt van Rijssen neerstort, loopt het goed af. De bommen raken 
in het open veld de grond en vaak gaat hij niet af. Maar in de nacht van 25 op 26 maart 1945 
voltrekt zich in Rijssen een ramp. Ds. W. C. Lamain van de gereformeerde gemeente Rijssen-
Wal zegt die avond vanaf de kansel dat er iets ernstigs gaat gebeuren. Er zijn mensen in de 
kerk voor wie het de laatste keer is dat ze er zijn geweest, zo zegt de predikant. Enkele uren 
later worden zijn woorden bewaarheid. 
 
Onbewust van het naderende gevaar gaat de dan veertienjarige Gradus Kamphuis die avond 
naar bed in zijn ouderlijke woning aan de Huttenwal. Evenals zijn ouders, broers en zussen 
slaapt hij beneden. Het was boven veel te gevaarlijk, door die overkomende V1’s. Als er iets 
zou gebeuren, konden we beter beneden slapen. 
 
Rond twee uur in de nacht wordt Gradus met een schok wakker. Ik hoorde een enorm geraas 
en een geluid alsof het plotseling heel hard regende. De kerosine spoot tegen de ramen. Alle 
leden van het gezin Kamphuis kunnen naar buiten komen. ‘Ik rende in mijn pyjama de straat 
op. Het enige wat ik dacht, was: wegwezen. 
 
Eenmaal buiten ziet Gradus een grote vlammenzee, die even later ook zijn ouderlijk huis in 
de as zal leggen. Zijn ouders en de kinderen vluchten de ene kant op, naar de opa en oma. 
Gradus en zijn zusje vluchten de andere kant op, naar de oom van hun vader. 
Later zal blijken dat er door de V1 negen doden gevallen zijn. Vier daarvan in het huis van 
Gradus’ buren, aan de andere kant van de muur waar hij naast lag te slapen. Onder hen is 
een jongen die deze nacht graag bij zijn oom wilde slapen. De andere vijf doden vallen in het 
huis aan de overkant van de straat. Het zijn vier kinderen en hun vader. Ook voor Gradus is 
dat een ernstige gebeurtenis.  
 
Ik speelde altijd met de omgekomen kinderen. Overigens stond je daar niet direct bij stil. Ik 
was eerst opgelucht dat ik het er goed vanaf had gebracht. Daarna drong het pas echt tot me 
door. Het drama zal echter nog meer levens eisen. Aanvankelijk zetten Duitsers de straat af, 
mogelijk omdat ze denken dat het tijdmechanisme in de bom nog moet afgaan. Als de klap 
uitblijft, mogen hulpverleners de straat in. 
 
Wanneer de hulpverleners het vuur bestrijden komt er een Engels vliegtuig over. De piloot 
denkt mogelijk dat hij boven een gebombardeerde plaats vliegt. Hij cirkelt enkele keren en 
gooit dan een bom precies in de vlammenzee. Daardoor verliezen nog meer Rijssenaren het 
leven. In totaal komt het dodental op zeker drieentwintig. Onder hen vijf brandweermannen. 
Waarschijnlijk komen er ook minstens twee Duitsers om. Ooggetuigen zien op de plek van de 
ramp twee helmen met gaten erin. 
Behalve de dodelijke slachtoffers is er ook een groot aantal gewonden. Een van hen is de 
grootvader van Gradus Kamphuis. Mijn opa stond zo’n driehonderd meter van het vuur te 
kijken toen de bom werd afgeworpen. Hij werd getroffen door een scherf. Opa merkt er behalve 
een hevige pijnscheut in de schouder niets van en gaat naar huis. Wanneer hij de middag 
erna aan tafel zit, valt hij plotseling op de grond. Hij zit helemaal onder het bloed en wordt 
naar de dokter gebracht. Die ontdekte dat er een scherf in zijn schouder zat. De dokter vraagt 
of opa een verdoving wil, maar dat hoeft niet. Opa zei: hij is er zonder verdoving ingegaan, dus 
gaat hij er ook zonder verdoving weer uit. 
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Na het drama verhuist de familie Kamphuis naar een woning die van joden is geweest. Zij 
zouden niet meer terugkeren. In 1949 is het nieuwe huis aan de Huttenwal gereed. Op de 
plaats van de woning van de buren komt een straat. Na de Tweede Wereldoorlog wordt er geen 
monument voor de slachtoffers opgericht. Wel herinnert een plaquette in de 
brandweerkazerne aan de vijf omgekomen brandweerlieden. Psychologische hulp voor de 
nabestaanden zit er ook niet in. Wij zijn van de harde generatie. Hulp was er niet en we hadden 
het ook niet nodig. Bron: Reformatorisch Dagblad. 
 

 

 

Voorloper ruimteraket  
 
 
Ze kunnen vliegen, zijn onbemand en hebben springstoffen aan boord. Daarmee stoppen de 
overeenkomsten tussen de V1 en de V2 wel zo’n beetje. Al voor de Tweede Wereldoorlog begint 
Duitsland met de ontwikkeling van geleide wapens. Ze moeten angst inboezemen, grote 
schade aanrichten en voorkomen dat er onder de eigen militairen slachtoffers vallen. 
 
Er worden meerdere types gemaakt. Enkele ervan worden uiteindelijk gebruikt in de strijd 
tegen de geallieerden. Vergeltungswaffe (vergeldingswapen) 1 is een soort straalvliegtuig 
zonder piloot. De V2 is de voorloper van de raketten die de Amerikanen inzetten bij de 
ruimtevaart. 
 
Een van de drijvende krachten achter de wapens is Wernher Von Braun. De jonge Duitser 
ontwikkelt in het dorpje Peenemünde, in het noordoosten van het land, het modernste 
wapentuig. In de fabriek werken veel dwangarbeiders, ook Nederlanders. Na een aantal tests, 
waarbij meerdere raketten vroegtijdig neerstorten, zijn de onbemande wapens gereed. De 
geallieerden hebben op dat moment al ontdekt waar de wapens worden geproduceerd. Ze 
bombarderen Peenemünde in 1943, waarna de productie wordt verplaatst naar onder meer 
een ondergrondse fabriek. Dwangarbeiders fabriceren daar onder onmenselijke 
omstandigheden de V1 en de V2. Velen saboteren met gevaar voor eigen leven de wapens. 
Zeker tweehonderd dwangarbeiders krijgen voor het onklaar maken van de raketten de 
doodstraf. Door de sabotage komen wapens regelmatig niet van de grond. Andere storten kort 
na de lancering neer. Dat heeft voordelen voor Londen en Antwerpen, die zo minder vaak 
worden getroffen. Maar de sabotage in de fabrieken heeft dramatische gevolgen voor plaatsen 
zoals Rijssen, waar de raketten vroegtijdig neerstorten. 
 
Londen is het belangrijkste doelwit van de Duitsers. Daar vallen duizenden doden en 
tienduizenden gewonden. Met name burgers zijn het slachtoffer. Ongeveer één miljoen 
Londenaren raken dakloos. Wanneer eind 1944 de Westerschelde in handen van de 
geallieerden komt en de haven van Antwerpen kan worden gebruikt voor de aanvoer van 
oorlogsmaterieel, ligt ook deze stad zwaar onder vuur. 
 
De V1 en V2 worden onder andere in Nederland gelanceerd. Vanuit Wassenaar wordt op 8 
september 1944 de eerste V2 op Londen afgevuurd. Het grootste drama met een ballistische 
raket gebeurt op 16 december 1944. De Duitsers vuren vanuit Hellendoorn een V2 af op 
Antwerpen. Het projectiel komt neer op een Antwerpse bioscoop. Er vallen 
vijfhonderdzevenenzestig doden. Anderhalf uur later wordt de havenstad nogmaals getroffen. 
Deze keer zijn er eenenzeventig slachtoffers te betreuren. 
De geallieerden, die een overmacht hebben in de lucht, doen er alles aan om de nieuwe wapens 
te bestrijden. De V1 is relatief eenvoudig neer te halen. De snelste geallieerde jachtvliegtuigen 
slagen er met enige regelmaat in om naast een V1 te gaan vliegen en hem door een tik met 
een vleugel van zijn koers te halen, zodat deze in zee stort. Neerschieten is te gevaarlijk, 
wegens het explosiegevaar. Wanneer de Duitsers de truc opmerken, bouwen ze detonators in 
de vleugels van de V1. Bij aanraking ontploft het wapen meteen. De V2 is niet neer te halen. 
De snelheid van vijfduizend kilometer per uur en de maximale vlieghoogte van drieennegentig 
kilometer beletten dat. 
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Ook worden diverse lanceerinstallaties gebombardeerd. In Den Haag gaat dat op 3 maart 1945 
op een dramatische wijze mis. In plaats dat een opslag van V2 wordt getroffen, verwoesten 
geallieerde bommen de wijk Bezuidenhout. Er vallen vijfhonderdvijftig doden. 
De aanvallen met geleide wapens zorgen voor veel angst. Maar sommige mensen blijven er 
heel nuchter onder. De bejaarde dominee Van Neerbos van de gereformeerde gemeente van 
Rilland-Bath zegt: ‘Op elke bom staat een adres. Als hij niet voor mij bestemd is, vliegt hij wel 
voorbij.’ 
 
De bedoeling van de wapens was dat Duitsland de oorlog zou winnen. Maar behalve dat er 
tussen de vijftienduizend en twintigduizend doden vielen, zaaiden de geheime wapens van de 
nazi’s vooral paniek onder de burgers. Het is vijfenzeventig jaar geleden dat de eerste V1 werd 
afgeschoten op Londen, precies een week na D-day. Op 8 september volgde de V2. De 
geallieerden waren echter niet meer te stuiten. Bron: Reformatorisch Dagblad. 

 

 

Hendrik Mokkelencate vertelt 
 

Voor het gezin Mokkelencate dat in april 1945 aan de Langevoortsweg 5 woonde was het een 

spannende laatste week voor de bevrijding. Hendrik Mokkelencate vertelt:  

 

 

Hendrik Mokkelencate 

 

‘Op zondag eerste Paasdag 1 april 1945 kregen we inkwartiering van drie Duitse 

Wehrmachtsoldaten. Het waren oudere soldaten, een kwam uit Oostenrijk. Ze lieten foto’s 

zien van vrouw en kinderen en waren de oorlog duidelijk beu. De auto die ze bij zich hadden 

stond overdag in een schuur bij ons want bij helder weer schoten de Engelse jagers op alles 

wat bewoog. Op woensdag gingen ze weg en toen werden er zes soldaten van de Herman 

Goeringdivisie ingekwartierd.  Deze divisie was belast met de verdediging van het 

Twentekanaal. Het waren jonge soldaten heel fanatiek. Ze bemanden een verdedigingsstelling 

bij de brug over het kanaal. Deze brug was inmiddels opgeblazen. Ze staken soms het kanaal 

over voor een verkenning. Doornat kwamen ze terug en droogden hun kleren bij ons.  
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De Goeringsoldaten waren er net toen een Canadese verkenningseenheid naderde vanuit 

Bornerbroek. Vanaf onze kant van de kanaalbrug werden ze zwaar beschoten waarop de 

eenheid terugtrok op Bornerbroek. Alle Duitsers hadden zich al vechtend vanaf Delden 

teruggetrokken achter het Twentekanaal zijtak Almelo. De hele strook achter het kanaal bij 

Enterbroek en Ypelo lag onder artillerievuur van de Canadezen. Voor onze boerderij richting 

kanaal stond een rij hoge populieren. Na de bevrijding waren van de hele rij bomen de 

toppen verdwenen. In de laatste week eraf geschoten. Dit heeft de boerderij waarschijnlijk 

voor veel onheil behoed.  Onze boerderij had na de bevrijding slechts twee kogelgaten. Ook is 

geen enkel stuk vee van ons getroffen hetgeen een wonder mocht heten want het was mooi 

weer  en de koeien liepen in de wei. 

 

 

Hoesselderbrug is in mei 1940 opgeblazen, men gaat met een pont naar de overkant. 

 

Begin 1945 waren in de Bolkshoek, in het Tusveld en in de Haarbos bij Wierden startbanen 

aangelegd voor de V1 wapens, de vliegende bommen die ook hier de omgeving onveilig 

maakten. Voor de laatste week  voor de bevrijding was er de voortdurende dreiging van de V 

1. Vanaf Platenkamp werden ze gelanceerd. Vaak mislukte zo’n lancering half en vlogen ze 

stuurloos rondjes  hier. Drie kwamen er neer in de onze naaste omgeving. Een kwam er neer 

bij de boerderij waar later de Twentse Hoeve gevestigd was. Door de enorme klap lagen alle 

dakpannen eraf bij ons. Ook bij Bokdam kwam er een neer. Een V1 ontplofte niet. Uit de 

brandstoftank van de V1 werd met een pijpje benzine, of wat het was, afgetapt . Spelen met 

vuur! Zondagmorgen half twaalf  op 8 april 1945 vertrokken de Goeringsoldaten bij ons en 

was de oorlog voor ons afgelopen 

Bij de familie Nijmeijer, ’n Beumert, hadden  Duitse officieren  hun hoofdkwartier van de 

bewaking van het Twente Rijnkanaal. In de nacht van zaterdag op zondag verwachtten zij een 

zwaar bombardement en waarschuwden de familie Nijmeijer ook. Daarop werd snel een 

schuilkelder in een  betonnen silo ingericht  en versterkt met balken en zand.  De Nijmeijers 

zaten daar de hele nacht, samen met de Duitse officieren en een aantal onderduikers, onder 
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wie ook een Joodse man.  Alles schudde en beefde door de bominslagen. De volgende morgen, 

toen het weer rustig was geworden, ging men naar buiten en zag men vijfentwintig meter naast 

de schuilkelder een grote bommenkrater’. Bron: Enters Erfgoed. 

 
In 1942 kwam er een zware bommenwerper in Saasveld in de Zoeke op het huis van Nieland 
terecht. Toen in de eerste aprildagen van 1945 de oorlog voorbij was, kon men zeggen dat in 
elke buurschap wel verhalen te vertellen waren over onderduikers, evacué's, over SS'ers, 
Zwarte en Groene Polizei', over vliegtuigen die in formaties overvlogen en over allerlei mensen 
uit de omliggende steden die hun kost probeerden aan te vullen met eten van het platteland. 
Vele kinderen uit de grote steden van West Nederland verbleven de laatste oorlogsjaren hier. 
Aan de Zandbongenweg, achter de Drostehoeve, ligt vlak aan de weg nog de oude bunker. Het 
is de markering van het schijnvliegveld dat daar in de late oorlogsjaren door de Duitsers was 
aangelegd. Er stonden zogenaamde hangars en andere gebouwen, die moesten zorgen dat de 
aandacht van vliegveld Twenthe werd afgeleid. Het heeft niet veel invloed gehad. De 
geallieerden waren al snel op de hoogte. Een enkele piloot vergiste zich wel eens. Bets Pross 
heeft daar de narigheid van ondervonden, zijn huis is als gevolg van de neerstortende 
brandbommen verwoest. Bron: Andre Hottenhuis.  
 
  

   

Bus met houtgasgenerator   

 

Zoals veel grote Duitse vliegvelden beschikte ook vliegveld Twenthe over twee schijnvliegvelden 

(Scheinflughafen). Een daarvan lag aan de Zandbongenweg in Hertme, gemeente Weerselo. 

Dit schijnvliegveld bestond uit een bunker, houten imitatiehangaars, een lange rij masten met 

rode en groene landingslichten en een namaak vliegtuig dat zich voortbewoog op rails, bedient 

door militairen vanuit de bunker. 

 



95 

 

  

Bunker Zandbongenweg, Hertme  

 

Jan Klein Nagelvoort vertelt 

 

‘Ik stond in Enter, ergens in de buurt van de winkel van Baks, naar de doortocht van de 

Canadezen te kijken. Mijn moeder had een oranje sjerp vijf jaar lang veilig bewaard en die 

kreeg ik om mijn nek. Toen stopte er zo’n Canadees op een motor pal voor mij en die wilde die 

sjerp wel graag hebben. Die heb ik hem toen maar gegeven en dus kwam ik zonder sjerp terug. 

Mijn moeder was er niet erg blij mee’. 

Zo herinnert Jan Klein Nagelvoort zich de bevrijding van Enter. Het was het einde van een 

moeilijke periode voor het gezin. Ook was het een risicovolle tijd. Zo explodeerde er, 

vermoedelijk in Almelo gelanceerde V1, op de hoek van de Ganzenweg en de Langevoortsweg. 

Dat was wel heel dichtbij de boerderij van zijn ouders.   

‘Het moet ergens in februari of maart 1945 zijn geweest. Eerst zagen we de V1 in grote cirkels 

ronddraaien. Wij werden uit bed gehaald en we stonden buiten te kijken naar dat ding dat 

steeds lager en lager cirkelde,  tot hij de grond raakte en explodeerde. Een groot gat in het 

weiland was alles wat er overbleef. Mijn moeder sloeg door de luchtdruk tegen de grond. En 

bij ons waren heel veel pannen van het dak van het huis en de schuur’.  

Klein Nagelvoort herinnert zich ook dat geallieerde bommenwerpers wel eens brandbommen 

lieten vallen, waarvan er enkele terecht kwamen in de buurt van het Rheins. In die bommen 

zat fosfor. Dat was heel brandbaar en daar kon je heel goed een vuurtje mee stoken. Ook werd 

er wel eens aan zo’n blindganger geknutseld, herinnert Klein Nagelvoort zich. En achteraf 

gezien was dat misschien wel heel gevaarlijk.  
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Jan Klein Nagelvoort  

 

Overigens kwam het gevaar niet altijd van Duitse zijde. Ik ging naar school in Enter en tussen 

de middag voetbalden we soms in de buurt van het oude station. Bij een luchtgevecht net 

boven Enter tussen een Engelse en een Duitse jager kreeg een jongen van Van de Riet  een 

kogel in zijn hiel. 

Verder drong niet zoveel nieuws uit het dorp Enter door aan de Schipdamsweg. Het was er 

relatief rustig, geen inkwartieringen van Duitse militairen, weinig militaire actie.  Wij hebben 

ook weinig gemerkt van de periode in maart, april 1945 dat Canadezen en Duitsers elkaar 

beschoten over het kanaal heen. 

Het waren wel moeilijke jaren voor het gezin. Vader was melkrijder en bracht veertig jaar lang 

de melk van de boeren naar de melkfabriek van Eerdmans in Rijssen. Dat leverde hem 

anderhalve gulden op voor een hele dag rijden. Wel waren er ook onderduikers, vluchtelingen, 

die veiligheid zochten op het platteland. Een van hen was een meisje uit Deventer dat daar 

luchtalarm en bombardementen had meegemaakt. Zij vond een veilige plek aan de 

Schipdamsweg, maar de familie Klein Nagelvoort zag haar op een totaal onverwacht moment 

hard naar de grond duiken, terwijl er ogenschijnlijk niets aan de hand was. We stonden er 

echt van te kijken en toen we haar vroegen wat er was gebeurd, zei ze dat ze een sirene had 

gehoord en dat toen haar eerste impuls was geweest om dekking te zoeken. Alleen was het 

geen sirene, maar het geloei van koe die op stal stond en water wilde hebben. 

Jan Klein Nagelvoort heeft nog een anekdote uit de oorlog tot slot: Het verhaal gaat dat  Pölke 

(Gerritsen) aan de Bornerbroekseweg stond te kijken naar terugtrekkende Duitse Wehrmacht 

en dat één van de Duitsers vroeg wat de kortste weg naar Wierden was. Hij heeft toen gezegd: 

‘al mear rechtoet en dan op ’n kop de bekke in.’ Bron: Enters Erfgoed. 

 

 

V 4 vergeldingswapen 
 

Het Duitse vergeldingswapen V1 is bij veel mensen wel bekend als de vliegende bom. De V1 

werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog vanuit de Achterhoek en Overijssel massaal 

afgeschoten richting haven van Antwerpen. En sommigen hebben ook wel over de V2  gehoord. 

Maar dat de Duitsers een ander type raket, de V4, in petto hadden dat weten maar weinigen. 
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En dat die futuristisch ogende geheime wapens uitsluitend werden gelanceerd vanuit een bos 

bij Nunspeet weet bijna niemand.  

Half december van het jaar 1944 komt de eerste V4 aan. De lanceerinstallatie is in een 

bosgebied, het huidige Zandenbos ten westen van de Eperweg. Voor kerst konden de eerste 

Rheinbote-raketten worden afgevuurd richting Antwerpen. De V4 moest een afstand van 

honderdvijfenzestig kilometer overbruggen en dan de haven verwoesten. Omdat bij de eerste 

lancering de hellingshoek verkeerd berekend was schoten de raketten hun doel voorbij 

(overshoots). Omdat die 'schiettabellen' nooit werden gecorrigeerd vlogen de Rheinbotes 

Antwerpen voorbij en kwamen merendeels in de omgeving van Gent terecht. Die fout werd pas 

in februari 1945 ontdekt. De raketten (gewicht 1560 kilo) konden een snelheid tussen de 5000 

en 6000 kilometer per uur halen en hadden maar vijfentwintig kilo springstof in de kop. Het 

uiteindelijke effect van de Rheinbote bleef dus zeer beperkt. De explosiviteit was relatief 

laag en de doeltreffendheid bleek, net als bij de V1, niet al te groot. Naar alle 

waarschijnlijkheid zijn er slechts vijftien V4 bommen afgeschoten. Eind januari 1945 werd de 

betreffende artillerie-abteilung teruggetrokken uit de bossen ten zuiden van Nunspeet.  

 

 

V4 op lanceerbaan 
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Hitler en generaal Franco, Spanje 

 

 

Zelfmoord in scène gezet 

 

Zette de VS de zelfmoord van topnazi in scène en ontvoerden ze hem om Hitlers geheime 

wapenprogramma in handen te krijgen? Dat vraagt Allan Hall zich af in het jaar 2014.  

Met het bloed van duizenden mensen aan zijn handen pleegde SS-generaal Hans Kammler in 

1945 zelfmoord. Aldus luidde de officiële lezing.  De man was bij de gruwelen van de 

vernietigingskampen betrokken en had zijn verdiende loon gekregen. Er wordt echter beweerd 

dat Kammler de oorlog overleefde en naar Amerika werd ontvoerd. Daar kreeg hij van de 

autoriteiten een nieuwe identiteit. 

De generaal was niet alleen deskundig in de technische aspecten van slavernij en afslachting 

op industriële schaal, hij was ook nauw betrokken bij het geheime wapenprogramma van de 

nazi’s. Volgens een tv-docu waren de Amerikanen vast besloten om zijn kennis te gebruiken 

en hem niet in handen van de Russen te laten vallen. 

Zowel de VS als de Sovjet Unie ondernamen naoorlogse pogingen om Hitlers geleerden te 

werven om te helpen met hun eigen ruimte- en militaire programma’s. Maar beweerd wordt 

dat Kammlers staat van dienst zo monsterlijk was dat zijn dood in scene gezet moest worden 

en hij een nieuwe identiteit moest krijgen. Dat hele verhaal van de zelfmoord is geënceneerd, 

aldus de Berlijnse historicus Rainer Karlsch. Er zijn verschillende documenten die duidelijk 

aantonen dat Kammler door de Amerikanen gevangen werd genomen. Een andere deskundige, 

Matthias Uhl van het Duitse Historische Instituut in Moskou verklaarde dat de berichten uit 
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Amerika geloofwaardiger zijn dan die van Kammlers medeplichtigen over de vermeende 

zelfmoord. 

Kammler is in 1901 geboren en was tegen het eind van de oorlog bijna net zo invloedrijk als 

SS-hoofd Heinrich Himmler en Albert Speer, de minister van bewapening. Hij had toegang tot 

de meest geavanceerde technologie van de nazi’s. Daaronder waren de vergeldingswapens V1,  

V2 en V4. Die zaaiden dood en verderf in Groot Brittannië. Hij was ook betrokken bij de bouw 

van de vernietigingskampen, waaronder het ontwerp van de crematoria in Auschwitz. Daar 

werden de meeste lichamen verbrand van de vermoorde mensen, naar schatting 1.2 miljoen. 

De geschiedenisboeken vermelden dat hij op 9 mei 1945, de dag na de overgave door het derde 

rijk, zichzelf doodschoot of gif innam. Dat zou zijn gebeurd in Stettin, nu Szczecin in Polen. 

Zijn lichaam werd nooit gevonden. Het hele zelfmoordverhaal werd geënceneerd door twee van 

zijn naaste adjudanten die hem toegewijd waren. 

Toen de Amerikanen na de oorlog in het kader van de Neurenbergprocessen betrokken waren 

bij de veroordeling van vele hoge nazi’s, startten ze ook de geheime operatie Paperclip. Dat 

was de uittocht van de topgeleerden van de nazi’s. volgens een documentaire van de ZDF werd 

Kammler door Amerikanen gevangen genomen en door de Amerikaanse contra-

inlichtingendienst CIC verhoord. Donald Richardson was de verantwoordelijke man bij de 

geheime dienst en een persoonlijk vertrouweling van generaal Dwight D. Eisenhouwer. De 

generaal was de opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in Europa. De zonen van 

deze geheim agent vertelden programmamakers dat hun vader na 1945 verantwoordelijk was 

voor de Duitse wapenexpert Kammler. Een van hen, John Richardson, zei: ‘Deze ingenieur 

bracht een bijzondere schat uit het Derde Rijk mee naar de Verenigde Staten. Hij bood ons 

moderne wapens aan. Mijn vader kreeg opdracht om deze nuttige Duitser de Verenigde Staten 

binnen te loodsen om te voorkomen dat hij in handen zou vallen van de Russische 

inlichtingendienst.’ Niet bekend is geworden onder welke naam Kammler leefde of wanneer 

hij overleed. Er bestaat archiefmateriaal waarin wordt gesproken over een bijzondere gast die 

onder de bescherming van Richardson leefde. Bron: Bear Grylls. 

 

Ondergrondse kernwapenfabriek 
 

Een Oostenrijkse documentairemaker, Andreas Sulzer, gelooft dat hij in het stadje waar het 

beruchte concentratiekamp Gusen 11 gevestigd was, een afgesloten complex van 

ondergrondse tunnels heeft ontdekt. Het tunnelcomplex is groter dan voorheen werd gedacht. 

Er is nieuw bewijs naar voren gekomen van een door nazi’s gebouwde ondergrondse 

kernwapenfabriek. Die fabriek is sinds de Tweede Wereldoorlog verborgen gebleven. Sulzer is 

met bewijzen gekomen die hij heeft gevonden. Het gesloten complex van ondergrondse tunnels 

in Oostenrijk is met hulp van slavenarbeid aangelegd door de nazi’s. Er zijn raketsilo’s 

gevonden. Er is verhoogde radioactieve straling in de omgeving. Dat is een teken dat de 

tunnels werden gebruikt om kernwapens te ontwikkelen. De plaatselijke autoriteiten hebben 

de resultaten van de stralingsonderzoeken in twijfel getrokken. 

Hoe dicht de nazi’s tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog bij de atoombom waren blijft 

een vraag die niet is beantwoord. In de laatste oorlogsjaren zijn er aanhoudende geruchten 

geweest van een geheim kernwapenprogramma. In het stadje was het beruchte 

concentratiekamp Gusen 11. Dat hoorde bij de Mauthausen-Gusengroep. Daar werkten 

dwangarbeiders tot ze er dood bij neer vielen. Er zijn driehonderdtwintigduizend mensen in 

deze kampen omgekomen. De gevangenen van Gusen11 moesten het reusachtige 

ondergrondse complex Bergkristall uitgraven. Daar werden vervolgens V2 raketten en 

Messersmidtt Me 262 gemaakt. Sulzer denkt dat het netwerk van tunnels de afzonderlijke 
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fabriek van het Bergkristallproject is geweest. De nazi’s hebben het tweede complex goed 

verborgen door de ingang af te sluiten met enorme granieten platen. Bron: Bear Grylls. 

 

 

Volkskrant, 2014 

 

Het ondergrondse complex werd door de Duitsers tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog 

gebouwd. Ze deden er toen alles aan om ontdekking te voorkomen. Sulzer vond de ingang van 

de bunker uiteindelijk op basis van geheime rapporten die zijn vrijgegeven en verklaringen 

van getuigen. In een van de rapporten, van de voorloper van de CIA, wordt melding gemaakt 

van een geheim wapenprogramma waaraan de nazi's indertijd in het gebied werkten. 

Het betonnen netwerk werd gebouwd vlakbij het plaatsje St Georgen an der Gusen. 

Vermoedelijk is het verbonden met de ondergrondse B8 Bergkristall-fabriek waar de 

Messerschmitt Me 262 werd geproduceerd. Dit toestel, 's werelds eerste door straalmotoren 

aangedreven jachtvliegtuig, vormde tegen het einde van de oorlog een groot gevaar voor de 

luchtmachten van de geallieerden. Het vliegtuig had de bijnaam 'Schwalbe' en stond bekend 

als een van Hitlers wonderwapens.   

Het onderzoekscentrum is een enorm labyrint van ondergrondse tunnels in het noorden van 

Oostenrijk. Er waren altijd al vermoedens dat de Duitsers bezig waren met het ontwikkelen 

van een atoombom. Nadat onderzoekers verhoogde straling waarnamen in het gebied, begon 

men met de opgravingen. Volgens de onderzoekers gaat het om de grootste geheime 

wapenfabriek van het Derde Rijk. 

Het complex is enorm en aangenomen wordt dat het gedeeltelijk gebouwd is door de 

gevangenen uit het nabijgelegen concentratiekamp Mauthausen-Gusen. De Duitsers hebben 

er wel alles aan gedaan om het onderzoekscentrum verborgen te houden, want de ingang zat 

verscholen achter granieten platen en vele lagen beton. Wel zijn er al Duitse helmen en andere 

nazi-relikwieën gevonden. 

Op het moment ligt het onderzoek stil, omdat er een vergunning aangevraagd moet worden 

voor het graven op een historische plek, maar het team heeft goede hoop volgende maand 

weer aan de slag te kunnen. 

In het gebied rondom het dorp werden gevangenen van de Duitsers vaak gebruikt om tunnels 

te graven voor het winnen van bergkristal en waarschijnlijk ook voor het graven van tunnels 

voor het onderzoekscentrum. Na de oorlog besteedde Oostenrijk ongeveer twaalf miljoen euro 

om de tunnels dicht te gooien met beton, maar vermoedelijk is de geheime nucleaire sectie 

over het hoofd gezien. 
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Het concentratiekamp Mauthausen werd in augustus 1938, vijf maanden na de annexatie 
van Oostenrijk door Duitsland, opgezet met als doel een mannenkamp in het Oostenrijkse 
gebied te realiseren. Het was een gevangenis voor de geplande oorlog. Het gebied rond 
Mauthausen was voorts vooral geschikt vanwege de aanwezigheid van graniet, zodat de 
gevangenen tewerkgesteld konden worden in de plaatselijke steengroeve. Zoals bij de meeste 
concentratiekampen van de nazi’s waren de verblijfs- en arbeidsomstandigheden voor de - 
met name politieke - gevangenen zeer slecht. Voorts bepaalden mishandeling, straf, ziekte en 
honger het beeld van alledag. Gevangenen werden doodgeslagen, opgehangen, of 
doodgeschoten. Er was een trap van honderdzesentachtig treden naar de diepte van de 
granietgroeve, waar menigeen het leven liet. Zieke gevangenen liet men bevriezen, verhongeren 
of werden gedood met fenolin-injecties of gifgas. Bekende beulen waren onder anderen 'das 
blonde Fräulein' en 'Hans de doder'. 

Mauthausen had een gaskamer in een keldervertrek schuin onder het kampbordeel. In 
dezelfde ruimte bevonden zich twee verbrandingsovens, ook wel crematoria genoemd, van 
Topf und Söhne, waarmee de vermoorde gevangenen werden verbrand. Voordat de lichamen 
van de gevangenen werden verbrand, werden zij op de onderzoekstafel, vlak bij de gaskamers 
en de ovens, door een arts ontdaan van kostbare protheses als gouden tanden. 

Nieuw aangekomen gevangenen werden gedesinfecteerd en hun hoofd kaalgeschoren. Daarna 
werden ze gekleed in een blauw-wit gestreepte overall. Vanaf 1943 werden ook uniformen van 
Franse, Griekse, Joegoslavische en Sovjet soldaten gebruikt. 
De Funktionshäftlinge (gevangenen die een taak kregen toebedeeld) hadden het soms wat 
beter, en beschikten over warmere kleding en schoeisel in plaats van de standaard houten 
sandalen. 

Op de kleding werd met een gekleurde driehoek de aard van het 'delict' aangegeven, met daarin 
de eerste letter van de nationaliteit. 'Politieke' gevangenen hadden een rode driehoek, Spaanse 
republikeinen een blauwe, en Jehova’s getuigen een paarse. 'Criminelen' hadden een groene 
driehoek, 'asocialen' een zwarte, en homoseksuelen een roze. Joden hadden een gele of 
tweekleurige ster. 

De gevangenen werden ook onderworpen aan medische experimenten. Mauthausen werd 
berucht vanwege de zogenaamde voedingsexperimenten waar gevangenen speciaal door 
Duitsers ontwikkelde voeding moesten eten en geen brood en water kregen. Ook werd er 
geëxperimenteerd met vaccins tegen cholera en vlektyfus. 
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Naar Mauthausen werden volgens de officiële documentatie 197.464 personen gedeporteerd. 
In het kamp en de diverse Außenlager kwamen zeker 95.000 personen om het leven.  

Op 22 en 23 februari 1941 werden meer dan driehonderddertig en bij de razzia van 11 juni 
1941 werden meer dan tweehonderdvijftig Joodse 'gijzelaars', jonge mannen, opgepakt in de 
Amsterdamse Jodenbuurt. Via kamp Schoorl gingen zij op transport naar Oostenrijk, waar zij 
in enkele maanden allemaal zijn 'gestorven'. De razzia van februari vormde de aanleiding tot 
de Februaristaking, een van de weinige volksopstanden waar de Duitsers tijdens hun 
bezetting van Europa mee te maken kregen. 

Op 13 en 14 september 1941 volgde een razzia in de Twentse plaatsen Enschede, Hengelo, 
Borne, Almelo, Delden, Goor, Haaksbergen, Denekamp en Oldenzaal, waar uiteindelijk in 
totaal honderdvijf Joodse mannen per trein naar Mauthausen werden gedeporteerd. In 
januari 1942 werd de laatste van deze groep vermoord. Ter nagedachtenis aan deze 
slachtoffers werd op 6 november 1991 een monument rechts naast de hoofdingang van de 
synagoge van Enschede geplaatst. Ook dit monument werd ontworpen door Appie Drielsma. 
Sindsdien wordt er jaarlijks bij dit monument op of rondom 14 september een herdenking 
gehouden. 

Op 8 en 9 oktober 1941 volgde een razzia in de Achterhoek, Arnhem en Apeldoorn, waarbij 
tweeënzeventig mannen werden gedeporteerd. Ook zij stierven binnen enkele maanden. 

Ook de elf slachtoffers van de Aktion Kugel en de veertig van het Englandspiel kwamen in 
Mauthausen om. Daarnaast zijn gedurende de gehele bezettingsperiode strafgevallen vanuit 
Nederland, regelmatig vanuit kamp Amersfoort, in Mauthausen terechtgekomen en 
omgebracht. Ook kwamen de slachtoffers in nevenkampen terecht. Dat waren kampen die bij 
een groter kamp hoorden die door de SS werden geleid. Het kaartsysteem van de gevangenen 
en het overlijdensregister werden in het concentratiekamp bijgehouden. 

In de concentratiekampen moesten de gevangenen dwangarbeid verrichten. Het werk kon ook 
zinloos zijn, pesterig of zonder enig economisch nut. De SS noemde de werktroepen naar 
voorbeeld van het militaire spraakgebruik Arbeitskommando (werkcommando) of 
kortweg Kommando. De latere geschiedkundige boeken introduceerden de 
termen buitenkamp en nevenkamp, en bedoelden daarmee de grotere buitencommando's die 

in kampen buiten de concentratiekampen waren ondergebracht. 

In het concentratiekamp Dachau bijvoorbeeld was vanaf 1940 een crematoriumcommando. 
Deze groep gevangenen was apart ondergebracht. Ze mochten geen contact met andere 
gevangenen hebben. De SS wilde vermijden dat het aantal doden onder de kampbewoners 
bekend werd en onrust en opstanden zou veroorzaken, in het nationaal 
socialitische spraakgebruik als muiterij betiteld. 

Dachau, het prototype voor latere concentratiekampen, was ruimtelijk al geenszins beperkt 
tot het eigenlijke kamp. Bij de commando's die binnen het kamp zelf moesten werken, kwamen 
al spoedig mobiele commando's die buiten het kamp ingezet werden, zoals het commando 
groentetuin en de commando's die turf moesten steken. Commando's die in de bouw werkten, 
hadden Kapos als opzichter. De SS liet straten, sloten, kazernes en SS-recreatiewoningen 
bouwen. In de oorlogsjaren kwamen daar buitencommando's bij die ingedeeld werden bij het 
opruimen na bombardementen in de steden. 

Ook voor privé doeleinden van nazikopstukken werden concentratiekampgevangen ingezet. 
Voor Oswald Pohls landhuis Brüningsau, voor Himmlers jachthuis en voor het landhuis van 
Hans Loritz, de commandant van Dachau. Ook Eleonore Baur, lid van de bloedorde en 
persoonlijke vriendin van Hitler, kreeg een eigen commando toebedeeld. 

De indeling in een licht of lichamelijk zwaar commando beïnvloedde de overlevingskansen van 
de gevangenen.  Een commando binnen een gebouw was voor hen beter te verdragen dan 
commando's die in de winter in de vrieskou onder de blote hemel moesten werken. Veel 
werkcommando's bestonden maar enkele weken of maanden en de bezetting wisselde. 
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Aarden hutten in commando Kaufering waarin gevangenen ondergebracht waren. 

 

Aan het begin van de oorlog zette de SS gevangenen vooral in de wapenindustrie in. Zij werden 
provisorisch gehuisvest in verschillende slaapplaatsen, of in andere gevallen liet de SS eigen 
kampen met wachttorens en hekken inrichten. Veel buitenkampen hadden ruimtelijk 
eenzelfde structuur als een concentratiekamp. In deze gevallen waren er zowel SS-
kampleiders als gevangenen die als taak hadden op de andere gevangenen toe te zien 
(Lagerältester of Blockältester). 

In veel gevallen was de verzorging met levensmiddelen, de sanitaire inrichting en de 
slaapruimte slechter dan in het concentratiekamp. Maar ook was betere verzorging dan in de 
concentratiekampen mogelijk, in zoverre de wapenindustie dat wilde. Het Agfacommando in 
München-Giesing was in een appartementencomplex ondergebracht dat door een 
bombardement beschadigd was. De industrieel Oskar Schindler behoedde in zijn 
wapenfabriek buitenkamp Brünnlitz meer dan twaalfhonderd gevangenen voor deportatie en 
moord en gebruikte daarvoor miljoenen Reichsmarken.. 

Buitenkampen ontwikkelden zich in enkele gevallen tot nieuwe, zelfstandige 
concentratiekampen. Het concentratiekamp Mauthausen begon in augustus 1938 met een 
eerste gevangenencommando uit Dachau. Ook het concentratiekamp Niederhagen ontstond 
uit een buitencommando. MIttelbau-Dora was aanvankelijk een buitenkamp van 
Buchenwald en werd later een zelfstandig concentratiekamp. 
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Leny De Jong vertelt 
 

In januari 1943 arriveert het jonge echtpaar Reinder en Leny de Jong, uit het westen des 
lands, in Wierden en trekt in de directeurswoning van de textielfabriek van Ten Bos aan de 
Almeloseweg. De baan belooft veel goeds en het lijkt een mooie stek. In die tijd hebben ze 
zowel aan de voor- als achterkant van het huis ruim zicht over het buitengebied, aan de 
achterkant kijken ze uit op de Groote Maat en aan de voorzijde hebben ze een wijds uitzicht 
over de weilanden (waar eerst veel later het Plan Oost komt). Niets dat er dan op wijst dat 
hier, in dit rustige, gezapige Twentse dorpje, in de komende jaren zulke enerverende en 
schokkende dingen staan te gebeuren. 
 
Al snel krijgen ze kennissen en vrienden in Wierden. Na verloop van tijd worden ze opgenomen 
in een dansclubje en zo blijkt het al met al goed toeven in het Twentse.  De Jong, aangesteld 
als bedrijfsleider van de fabriek, heeft een opleiding genoten aan de Hogere Textielschool in 
Enschede. Met het personeel kan hij, als geboren Enschedeër die het Twentse dialect goed 
meester is, prima overweg. Als blijk van genegenheid vindt de familie in de oorlogsjaren dan 
ook 's morgens dikwijls een kan melk op hun keukentafel. 
 
Natuurlijk kent men af en toe ook problemen, het is immers oorlog. De Duitse overheerser 
stelt soms nogal wat eisen; zo wil op zekere dag een Duitse militair de fietsen vorderen, maar 
door het kordate optreden van de Leny de Jong, die beweert dat zij die niet (meer) hebben, 
gelooft hij haar en maakt rechtsomkeert. Heel wat minder plezierig wordt het in de loop van 
1944, als er telkens weer razzia's plaatsvinden en zowel jongere als oudere mannen zomaar 
worden opgepakt en weggevoerd in grote overvalwagens. 

Ook voor Reinder De Jong wordt het dan langzamerhand te gevaarlijk om in eigen huis, bij 
zijn jonge gezin (de familie heeft inmiddels een dochtertje) de nacht door te brengen. Uit 
veiligheidsoverweging wordt besloten maar elders te overnachten, samen met enkele 
bekenden. Op de bovenverdieping van de fabriek vinden zij een goede plek om zich te 
verbergen. De weefgetouwen  staan inmiddels stil en er wordt niet meer gewerkt. Met een 
ladder klimmen ze naar boven en zodra de laatste man is aangekomen, trekt men hem weer 
op. 's Morgens vroeg, zodra het licht wordt, gaan de mannen doorgaans naar huis. 
 
Inmiddels is er een aantal erg nare dingen gebeurd in Wierden, waaronder de beschietingen 
van een olietrein op 6 september 1944 en van de kersttrein op eerste kerstdag 1944. Daarbij 
sprongen een aantal Zeeuwse mannen uit de trein en redden zichzelf van een wisse dood. Ze 
mengen zich tussen het kerkvolk. Velen kunnen zich in veiligheid brengen met behulp van de 
Wierdense bevolking. Helaas zijn er ook vier doden en vele gewonden te betreuren. 
 
Nooit echter heeft Leny De Jong de dag van de 29ste maart 1945 kunnen vergeten. Al bijtijds 
op de been - waarschijnlijk voor haar dochtertje - hoort zij vroeg die ochtend buiten een 
eigenaardig geluid, net alsof er ergens mensen luid staan te praten. Meteen ziet ze ook op het 
tuinpad naar de voordeur een Duitse militair staan met de rug naar het huis gekeerd. En 
direct daarop een militaire vrachtwagen met open laadbak en een soort hekwerk waarachter 
zo'n twintig mannen staan, begeleid door een aantal Duitse militairen. Deze laatsten zingen 
vol bravoure. De helft van de mannen moet aan de overkant langs de weg gaan staan. Angstig 
en verschrikt verschuilt Leny zich achter een gordijn. Even later. Na een doodse stilte valt er 
een schot en ziet zij door een gordijnspleet dat één van de mannen achterover valt. Weer een 
schot en weer valt één van de mannen. Het gebeurde tien keer. In koelen bloede werden tien 
mannen vermoord. In haar herinnering ging alles bliksemsnel. 

Even later wordt gas gegeven en rijdt de wagen, met open laadbak, met nog tien mannen die 
kort daarna in de Grimberg zouden worden gefusilleerd. Ze staan rechtop aan de reling en 
gaan richting het centrum. De Duitse militairen die hen begeleiden opnieuw luidkeels 
zingend. Als Reinder een uur later, thuiskomt, vindt hij z’n vrouw trillend op een keukenstoel. 
De tien dode lichamen hebben nog urenlang, tot na twaalf uur ’s middags, aan de straat 
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gelegen. Nu, zestig jaar na datum, staat het gebeurde nog vers op haar netvlies gebrand en 
weet ze zich deze gruwelijke gebeurtenis nog precies te  herinneren. 
 
Vlak voor het einde van de oorlog, op 4 april 1945, wordt het gezin (man, vrouw - zwanger van 
hun tweede kind - en dochtertje) gesommeerd het huis te verlaten. De fabriek zal opgeblazen 
worden. Zij krijgen één uur de tijd om wat spullen te pakken, en met hun dochter in de 
kinderwagen - met onder de matras wat etenswaren in blik en de babyuitzet – gaan ze lopend 
naar het centrum van het dorp. Liefdevol worden zij aan de Rijssensestraat opgenomen door 
een bevriende Wierdense familie. 

Met dertien mensen verblijven ze vijf dagen en nachten in de kelder. Van de voorraad blikken 
maken ze een soort stamppot. Hoe zij die dagen zijn doorgekomen? Dat weet ze eigenlijk niet 
meer, maar de stemming in de kelder was goed. Ze hebben het over zich heen laten komen en 
van angst was niet zoveel te merken. Eindelijk komt de Bevrijdingsdag, 9 april 1945. Als de 
mannen buiten gaan kijken, blijken alle bordjes van de bezetters met opschriften in code 
plotseling verdwenen te zijn. NSB-ers worden al opgepakt. 

De fabriek heeft het overleefd, maar als de familie De Jong bij hun huis aankomen, zien zij 
dat het door een aantal voltreffers flink beschadigd is. Direct na de inbeslagname zijn de 
Duitsers er ingetrokken en hebben weggesleept wat ze gebruiken konden, gevolgd door de 
Canadezen. Waarschijnlijk zijn zij het die zich over de vele Engelstalige boeken hebben 
ontfermd. Daarna komen lokale plunderaars. Er wordt veel vernield; serviezen liggen in 
scherven op het tuinpad, dekens en winterjassen zijn weg, maar de bevrijding is een feit. Het 
kost geruime tijd om het huis weer bewoonbaar te krijgen en in die periode verblijven zij nog 
bij de bevriende familie in het dorp. 
 
 

 
 
 
Eerst in juni 1945 ziet Leny, na zeer lange tijd, haar ouders weer terug. Van de heer Goedhard 
van de Exportslachterij mogen zij de auto lenen om naar Alkmaar te gaan. De familie woont 
nog tot 1949 in Wierden en zoals de oude dame nu vertelt: die zes jaren waren in verhouding 
tot de ongeveer vijftig jaar in het westen van het land maar kort - toch staan de Wierdense 
jaren mij het duidelijkst voor de geest vanwege alles wat er toen gebeurd is en wij meegemaakt 
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hebben. Sporadisch heeft Leny De Jong het dorp nog wel eens bezocht, de laatste keer zes à 
zeven jaar geleden, maar altijd weer was er het bezoek aan die gedenksteen aan de 
Almelosestraat. Bron: Historische Kring Wederden. 
 
 

 

Concentratiekampen  
 

 Mauthausen 
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Getto Warchau 
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Warchau concentratiekamp  

Concentratiekamp Warschau was het Duitse concentratiekamp in Warschau, in de ruïnes 
van het getto en in andere delen van de stad. De Poolse namen voor het kamp waren Gęsia, 
naar de straat Gęsiowka en Pawiak, naar de vooroorlogse gevangenis. Het was in bedrijf 
tussen najaar 1942 en de Opstand van Warchau in 1944. De eerste kampcommandant was 
Wilhelm Göcke, , de voormalige kampcommandant van concentratiekamp Mauthausen.De 
schatting van het aantal slachtoffers, merendeels Poolse politieke gevangenen en 
verzetsstrijders, varieert volgens verschillende bronnen tussen dertigduizend en 
tweehonderdduizend doden. 
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Massamoord  
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Halifax stort neer te Zuna 
 

Het geallieerde erehof herinnert de inwoners van Wierden aan eenentwintig omgekomen 

vliegers van het Britse Gemenebest die tijdens de Tweede Wereldoorlog boven Wierdens 

grondgebied door de bezetter zijn neergeschoten.  

De namen en sterfdata van de eenentwintig militairen luiden: Francis Frederick Allen (3-2-

1943), Philip William Carr (10-8-1942), Stanley Glover (10-8-1942), Julius Goldflust (24-5-

1943), Ronald Edward Goodyear (24-5-1943), Timothy Ambrose Harrington (23-9-1944), John 

Arthur Jacobs (14-5-1943), Archibald Donald Jones (23-9-1944), John McCullough (3-2-

1943), Terence Austin Murphy (3-2-1943), Donald Charles Oliver (24-5-1943), Alan Bert Orme 

(24-5-1943), John Redman (24-5- 1943), Guy Edgar Schubert (24-5-1943), George Steer (14-

5-1943), Clement Stringer (14-5-1943), John Desmond David Swinnard (10-8-1942), Paul 

Rodney Trevayne (3-2-1943), William George Webb (10-9-1942), Frederick Wilcock (23-9-

1944) en Peter John Wood (24-5-1943).  

Vanaf 1941 voerde de Britse Royal Air Force regelmatig luchtaanvallen uit op doelen in 

Duitsland. Aanvankelijk oefenden eskaders van viermotorige bommenwerpers in de nacht 

hun taak uit, maar toen de Verenigde Staten bij de oorlog betrokken raakten, ging men ook 

overdag vliegen. Vanaf 1942 werd het aantal vluchten opgevoerd. Boven Nederland waren 

steeds meer zware bommenwerpers te bespeuren, zoals Wellingtons, Halifaxes en Lancasters 

van de R.A.F. en wat later de zgn. Amerikaanse Vliegende Forten (Boeing B-17) met 

daaromheen lichte jachtvliegtuigen die de eskaders moesten beschermen. De vluchten waren 

gevaarlijk, want de bezetter probeerde op allerlei manieren de toestellen neer te halen. Snelle 

Messerschmitts van de vliegbasis Twente probeerden de geallieerde vliegtuigen in de lucht uit 

te schakelen en op de grond vuurde luchtafweergeschut aan de lopende band omhoog. Almelo 

en Wierden lagen in een belangrijke vliegroute. Regelmatig vonden in het Twentse luchtruim 

gevechten plaats. Zo stortte in de nacht van 9 op 10 augustus 1942 om 4.18 uur de Engelse 

Wellington BJ608, Code JN, van het 150ste Squadron neer in de buurt van Piksen. Het toestel 

was rond middernacht opgestegen vanaf het Engelse vliegveld Snaith in Yorkshire om 

fabrieken in Osnabrück te bombarderen. Op de terugweg werd de bommenwerper 

gelokaliseerd door een vijandige radar (Kammhuber Line), waarna een Duitse nachtjager van 

de NJG1 (Nachtjagdgeschwader) de opdracht kreeg aan te vallen. De Wellington is 

waarschijnlijk neergeschoten door Oberlt. Herbert Lutje van de III/NJG1. De gehavende 

bommenwerper wist nog op halve kracht door te vliegen, maar boven Hengelo werd het toestel 

opnieuw onder vuur genomen. De Wellington stortte neer en vier van de vijf bemanningsleden 

sneuvelden. Officer P.W. Carr, sergeant-piloot S. Glover en flight sergeant W.G. Webb werden 

dood in het toestel aangetroffen. Sergeant-boordschutter J.D.D. Swinnard, die nog had 

geprobeerd met zijn parachute het toestel te verlaten, lag dood op enige afstand van de wrak. 

Het vijfde bemanningslid, flight officer S.D. Read, werd door de bezetter gearresteerd. Hij 

kwam als krijgsgevangene terecht in Stalag Luft III Sagan & Belaria. Op 3 februari 1943 kreeg 

de Duitse III/NJG1 nachtjager van Hauptmann Wolfgang Thimmig even voor 20.00 uur een 

viermotorige Short Stirling in het vizier. De bommenwerper maakte deel uit van het 75ste 

(NieuwZeelandse) Squadron en was die avond om 18.23 uur opgestegen vanaf de basis 

Newmarket in Cambridgeshire, richting Hamburg. Na enige salvo’s stortte het geallieerde 

toestel brandend neer langs de Goorseweg in Enter. Vier van de acht bemanningsleden 

kwamen om het leven, te weten: sergeant-boordschutter T.A. Murphy, sergeant-marconist 

P.R. Trevayne, sergeant-boordwerktuigkundige F.F. Allen en pilot-officer J. McCullough. Van 

de overlevenden wisten drie onder te duiken en werd één door de bezetter krijgsgevangen 

genomen. Op 14 mei 1943 stortte om 2.53 uur in de buurtschap Rectum de Handley Page 

Halifax 11 bommenwerper HR790, Code MH, van het 51ste Squadron neer. Dit toestel, dat 

om 23.54 uur was opgestegen van vliegbasis Snaith in Yorkshire, maakte deel uit van 350 

bommenwerpers die de stad Bochum in het kader van de 'Battle of the Ruhr' moesten 
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aanvallen. Even na het afwerpen van de bommen werd het vliegtuig getroffen door een regen 

van granaten die door een plotseling opduikende Duitse nachtjager werden afgevuurd. De 

piloot, G.W.H. Byres, probeerde het brandende toestel onder controle te houden, maar toen 

dat na enige tijd niet meer lukte, kreeg de bemanning het bevel de Halifax te verlaten. Drie 

van de zeven militairen wisten zich niet tijdig in veiligheid te brengen en kwamen om. Dit 

waren sergeant-boordwerktuigkundige G. Steer, flight-sergeant J.A.C. Jacobs en sergeant-

boordschutter C. Stringer. Tien dagen later (24 mei 1943) kwam opnieuw een Halifax neer, 

ditmaal in de buurtschap Zuna. De Handley Page Halifax II bommenwerper JD122, Code EY-

A van het 78ste Squadron was afkomstig van de Engelse basis Linton on Ouse in Yorkshire. 

Op de terugweg van een bombardement op Dortmund werd het toestel omstreeks 01.30 uur 

door de nachtjager van Hauptmann Wolfgang Thimmig neergeschoten. De gehele bemanning 

kwam hierbij om het leven, te weten: sergeant-navigator D.C. Oliver, sergeant-

marconist/boordschutter P.J. Wood, sergeant-piloot G.E. Schubert, sergeant-boordschutter 

J. Redman, pilot-officer A.B. Orme, sergeantboordwerktuigkundige R.E. Goodyear en 

sergeant-boordschutter J. Goldflust. Het laatste geallieerde vliegtuig dat bij Wierden is 

verongelukt was de Avro Lancaster I bommenwerper LL914, Code WS-U, van het 9de 

Squadron, die door drie Duitse nachtjagers in brand geschoten was. Het toestel was op 23 

september 1944 om 19.02 uur vanaf de basis Bardney opgestegen om het vliegveld van 

Münster/Handorf te bombarderen.  

Het was een van de twee toestellen die een 'Tallboy' bom van 1.200 pond aan boord hadden. 

Omstreeks 23.30 uur verongelukte de Lancaster op een zandweg in Zuna. Doordat de bom 

nog aan boord was, volgde er een hevige explosie, die grote schade veroorzaakte aan de 

boerderijen in de omgeving. De drie omgekomen bemanningsleden (sergeant-boordschutter 

A.D. Jones, flight-sergeant T.A. Harrington en sergeantboordschutter F. Wilcock) werden de 

volgende morgen begraven op het kerkhof van Wierden. De verspreid in Nederland gelegen 

Gemenebest oorlogsgraven zijn aangelegd en worden beheerd door de Commonwealth War 

Graves Commission (CWGC). Met de Oorlogsgravenstichting (OGS) zijn op basis van 

wederkerigheid onderhoudsafspraken gemaakt. Dit betekent dat de OGS verantwoordelijk is 

voor het onderhoud van Gemenebest oorlogsgraven in Nederland en de CWGC voor de 

Nederlandse oorlogsgraven op CWGC-erevelden in het buitenland. De OGS voert de 

werkzaamheden in nauwe samenwerking met de desbetreffende gemeente uit. Het erehof 

maakt deel uit van de Algemene begraafplaats aan de Appelhofstraat te Wierden. De graven 

van de geallieerde militairen bevinden zich aan de zijde van 'Het Wedervoort'. Bron: Twente, 

het oude land, Anneke Koers. 

 

 

Een oorlogsverhaal uit Delden 
 
Na vijf jaren Duitse bezetting naderen Engelse en Canadese troepen om Delden te bevrijden. 
Erg gemakkelijk gaat dat niet. De Duitsers laten de bruggen over het kanaal springen en 
bieden hevig verzet. Het komt tot flinke beschietingen en hevige gevechten met tal van 
slachtoffers. De gevechten zijn bijgehouden in de rapporten van de geallieerde troepen. Vanuit 
die rapporten en vanuit overgeleverde verhalen is onderstaand verhaal gereconstrueerd van 
de gevechtshandelingen in en om de sluis en de bruggen. 

 

In de late uren van 31 maart 1945 verschijnen in Delden de eerste Engelse troepen. Dat zijn 
verkenners die behoren bij de 2e Household Cavalery. Ze opereren in blokken van vijfenveertig 
vierkante kilometer. Ze zijn hier met vier pantserwagens (Staghounds), bekijken alle bruggen 
en steken met twee pantserwagens de Vossenbrinkbrug over, maar trekken zich terug. Toch 
zetten ze door en starten met het verkennen van de zuidzijde van het kanaal. Ze zijn om 10.34 
uur bij de Sint Annabrinkbrug, zo vermeldt hun rapport. Ze bekijken hem lopend vanonder 
de afrit om de Duitsers niet te waarschuwen. Om 10.40 uur melden ze dat de brug gehouden 
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wordt door burgers. De brug ligt in een grote doorgaande weg en is ook nog geschikt voor 
tanks. Contact met de ondergrondse levert op dat de explosieven op de brug onschadelijk zijn 
gemaakt. Jammer dat het slechts verkenningswagens zijn en het leger nog moet komen. Dat 
zou veel levens hebben gespaard. De Duitsers hadden zo de gelegenheid hun troepen te 
vervangen en de explosieven op de brug te herstellen.  
 
Om 11.21 uur melden ze dat inmiddels de Vossenbrinkbrug (Groene Brug) is opgeblazen. Het 
volgende bericht komt om 12.04 uur. Om 11.30 uur is de Sint Annabrug gecontroleerd en 
heeft springladingen boven aan de bogen en in het midden van de brug aan weerszijden 
springladingen in houten kisten. Tevens melden ze dat over de Vossenbrinkbrug vier tanks 
(pantserwagens) zijn gekomen en dat deze terug zijn gegaan en dat de brug achter hen werd 
opgeblazen. Om 12.10 uur zijn de sluizen bekeken. Er wordt gemeld dat indien men deze 
sluizen open zet, het hele kanaal tot Hengelo leeg loopt en dan gemakkelijk doorwaadbaar 
wordt voor tanks. Maar dan moeten de sluizen nog wel eerst veroverd worden. Om 13.30 uur 
komt de melding dat in de buurt van de brug driehonderd man Duitse soldaten zijn verzameld. 
Om 15.30 uur wordt er gebeld met Delden, waarschijnlijk met het verzet aan de kant van 
Bentelo. De Duitsers zijn zich aan het ingraven bij de school en het station. Burgers werden 
ingezet voor het graafwerk. Hun enige wapens waren bajonet en geweren. 
 
Om 17.52 uur meldt de Royal Artillery dat burgers melden dat de brug weer in gereedheid is 
gebracht om te worden opgeblazen. Er is artillerie opgesteld op de Bentelerhaarweg waar deze 
overgaat in de Grondhuttenweg. Inmiddels zijn via Ruurlo in Neede de eerste 
gevechtseenheden van het 12e Kings Royal Rifle Corps aangekomen. Op 1 april om 06.20 uur 
wordt Neede schoon verklaard. Via Markvelde-Hengelvelde-Bentelo trekken ze op richting 
Delden. Om 09.50 uur wordt de eerste voorhoede gezien. Ze hebben het eerste vuurcontact 
op de kruising van de Benteloseweg en de Slaghekkenweg waarbij hun pantserwagen kapot 
wordt geschoten en één man zo zwaar gewond wordt dat hij naar de basis bij Neede (Kisveld) 
wordt teruggebracht. De volgende dag overlijdt hij aan zijn verwondingen. 
 
De Engelsen zetten door en verkennen de omgeving. Ze vestigen zich in café De Rustende 
Jager aan de Bentelosestraat, waar ze vanuit de richting van de sluis nog steeds beschoten 
worden. Ze plaatsen een pantserwagen voor de ramen om zich hiertegen te beschermen. De 
aanvoer van manschappen vanuit Neede begint. Deze zuiveren onderweg de omgeving en 
wachten op de troepen die bij Lochem op grote weerstand stuiten. Op eerste paasdag om 09.15 
uur bereiken de eerste troepen Barchem dat om 11.00 uur is bevrijd. Vervolgens gaat het naar 
Lochem om te proberen daar het kanaal over te steken. In de bossen voor Lochem, aan de 
Barchemseweg, stuiten ze op grote weerstand. Dit houdt zo op dat ze versterking krijgen van 
de troepen die naar Delden zouden gaan. Pas om 18.20 uur overlegt de leiding te Barchem 
dat de Sherwood Rangers Yeomanry, het 147 Field regiment RA en het 12e Kings Royal Rifle 
Corps worden toegevoegd aan het A eskadron van de Royal Dragoons. Samen gaan ze naar 
Delden om de Sint Annabrinkbrug en in Hengelo de Oelerbrug, die beide nog intact zijn, te 
veroveren. Die actie zal plaats vinden op 2 april (de volgende morgen) om 04.00 uur. Na 
mislukkingen bij Lochem, Diepenheim en Goor wordt via Hengevelde opgetrokken richting 
Delden. Op hun kaarten en rapporten staat Wegdam. Het is inmiddels tweede paasdag (2 
april). Verkenners van het Household Cavalerie Regiment melden om 08.24 uur dat de 
Annabrinkbrug nu is opgeblazen. 
 
De Duitsers hebben een eerste poging gedaan om de brug te laten springen. De verkenners 
van het Engelse tankregiment zijn dan al aangekomen, hebben de knal gehoord en sturen 
verkenners. Het blijkt dat de Duitsers slechts een gat in de brugvloer hebben geblazen. Er is 
blijkbaar zo weinig bewaking bij de brug dat de Engelse verkenners het gat ook nog kunnen 
opmeten. Het rapport van 09.04 meldt dat het brugdek een gat vertoont van 4.2 voet en dat 
de brug zeventien voet breed is. Ze brengen verslag uit aan kolonel Bill Deedes van het 12e 
Kings Royal Rifle Corps, die dan besluit samen met een van zijn commandanten nog eens te 
gaan kijken. Ze parkeren de pantserwagens (Dingo) weer op dezelfde plaats en lopen de oprit 
op. Daar zijn ze nog niet halverwege of het regent kogels. Ze rennen voor hun leven. Het is 
dan al tweede paasdag na 09.00 uur. Dan herstellen de Duitsers de springlading aan de bogen 
en laten de brug alsnog springen. Verdere verkenning gedurende de vroege morgen gekoppeld  
aan berichten van de Household Cavalerie Regiment en een bezoek van de commandant ter 
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plaatse bevestigt dat alle bruggen opgeblazen of onbruikbaar zijn. Om 13.00 uur krijgt de 
leidinggevende officier luitenant kolonel White de order om een bruggenhoofd te formeren over 
het Twentekanaal, bij de sluis.  Een bruggenhoofd is een militaire vesting die het einde van 
een brug beschermt die het dichtst bij de vijand ligt. De Sherwood Rangers Yeomanry zijn er 
als bijstand en er is een redelijke hoeveelheid artillerie beschikbaar, met name het 147 Field 
regiment. De andere regimenten zullen snel volgen. Een aanval op de sluizen is het volgende 
plan. Ook de brug, verbonden aan de sluis, vertoont een gat van zes voet (1.80 m.) de aanval 
wordt geopend. Als eerste gaat het 7e peloton over de dijk onder dekking van rook om de eerste 
brug te veroveren, gevolgd door het 6e peloton die het eiland tussen het pompkanaal en de 
sluiskolk zal zuiveren, waarna het 8e peloton de brug over de sluiskolk zal innemen. Zodra de 
eerste groep richting de brug komt openen de Duitsers een kruisvuur. Ze schieten met 4 
Spandau-mitrailleurs uit vaste opstellingen. Toch zien de eerste twee groepen peloton kans 
het eiland te bezetten en op te schonen van Duitsers. De derde groep, die wacht achter de 
dijk, wordt hevig beschoten met mortieren. Negentig procent van de mannen wordt 
uitgeschakeld. Het 7e en 6e peloton worden niet aangevuld en zitten dus vast op het eiland. 
 
Veel rook wordt er gelegd door het 147 Field regiment (veldartillerie), de tanks en 3-duims 
mortieren. De compagnieën en de gewonden worden geëvacueerd van het eiland. Vier 
officieren werden gedood, een officier en vijfentwintig soldaten raken gewond. De 
divisiecommandant geeft vervolgens opdracht aan de A compagnie om hernieuwd aan te 
vallen. Deze order wordt later ingetrokken. Na het falen van het bataljon wordt er besloten 
een aanval van de infanterie uit te voeren gedurende de nacht. De bedoeling is de vijand te 
misleiden en doen voorkomen dat er een nieuwe aanval in aantocht is en bovendien hun te 
beletten terug te keren naar de zuidelijke kanaaloever. De A compagnie voert dit uit bij de 
sluis, de B compagnie bij de Sint Annabrinkbrug en de C compagnie bij Oele. De B en C 
compagnie laten zoveel mogelijk van hen zelf zien en krijgen assistentie van twee zware MMG’s 
machinegeweer pelotons. De A compagnie houdt zich rustig en bewaakt het sluizencomplex 
en omgeving. Het bataljonshoofdkwartier dat de hele dag in Hengevelde (Wegdam in het 
rapport) was gestationeerd, wordt nu verplaatst naar de Slaghekkenhoek (Platenkampsweg 
en Slaghekkenweg). De Rustende Jager wordt van commandopost tot lazaret omgetoverd en 
de vloer ziet rood van het bloed. Enkele doden worden naast het café begraven. 

Het 12e Kings Royal Rifle Corps vermeldt dat het bataljon 3 april via Boekelo richting Enschede 
trekt. Het commando luidt om opnieuw op te trekken richting Delden om zich te vestigen in 
de oosthoek van de bossen tussen Hengelo en Delden en van daaruit sterke patrouilles te 
houden op de lijn tussen de Deldener Es en de Vikkerhoek (het Genseler). Het doel is dat 
gebied te zuiveren en zo de oversteek die gepland is op de vroege morgen van 4 april te 
vergemakkelijken. Vlak voor Hengelo voegen zich twee troepen tanks van de Nottinghamshire 
Sherwood Rangers Yeomanry bij hen. Een ter ondersteuning van de C compagnie en de andere 
voor de A compagnie, die het aanvallende werk moeten verrichten.  Ze rijden Kuipersdijk – 
Breemarsweg – Genseler. Het opschonen begint al aan de Breemarsweg. Daar krijgen ze het 
bericht dat er nog Duitsers in de buurt van de Dorastraat zijn. Omstreeks 14.30 uur zien de 
bewoners van de Benninksweg de eerste Engelsen op de Deldenerstraat (waarschijnlijk 
verkenners). Als de bewoners naar hen toe willen gaan om ze te begroeten springen er ineens 
Duitsers voor hen en richten dreigend wapens op hen. Ze zijn kruipend door de sloot terug 
gegaan. In het bosje ter hoogte van de splitsing Deldenerstraat/Oude Deldenerweg (nu een 
rotonde) volgt het eerste vuurcontact voor de C compagnie tijdens deze mars. Er zitten een 
groep Duitsers met bazooka’s. Hiermee wordt snel afgerekend en vanaf hier is het meer een 
kwestie van het neerschieten van een paar Duitsers en het nemen van een paar gevangenen, 
aldus de dagrapporten. De bewoners in die driehoek ervaren dat toch anders. Er volgen hevige 
gevechten tussen de Engelsen en de achtergebleven Duitsers, die klem komen te zitten tussen 
de aankomende Engelsen, het spoor en het kanaal. 

Op de Deldenerstraat staan nu Sherman tanks die hen beschieten, aan de achterkant is het 
kanaal waar ze van de overkant worden beschoten. Boven hun hoofd verschijnt ook nog eens 
een klein vliegtuig die hun positie verraad. Ze zoeken dekking achter de spoorwal van waaruit 
ze proberen stand te houden. Het schieten is ze hevig dat de boerderij van De Jong in vlammen 
opgaat. Dat gaat de hele nacht zo door en in de ochtend is het pas vertrouwd om buiten te 
lopen, aldus de bewoners. Het rapport vermeldt nog dat de laatste compagnie (B) arriveert en 
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positie inneemt als het donker wordt. Gedurende de nacht worden intensieve patrouilles 
gehouden door alle compagnieën. Op deze patrouilles komen ze Duitse soldaten tegen, 
sommigen gaan zonder problemen mee, anderen veroorzaken moeilijkheden. Dan breekt ook 
voor hen de morgen van 4 april aan. Hun rapport vermeldt: Delden is ingenomen door de 
Canadezen op de avond van de derde april. De volgende morgen om ongeveer 11.00 uur maakt 
een Canadese brencarrierpatrouille contact met de C compagnie. Kort daarop passeert een 
Canadees gemotoriseerd bataljon vergezeld van tanks de plaats van het Engelse bataljon en 
trekt naar het noorden. De Engelsen ontmoeten de Canadezen bij de watertoren aan de 
Almelosestraat. Hiermee is de rol van het bataljon 12e Kings Royal Rifle Corps afgelopen en 
wordt twee dagen rust gegeven. Het Bataljonshoofdkwartier vestigt zich op Carelshaven. Ze 
vertrekken op 6 april om 15.00 uur richting Duitsland. Het gebied langs het kanaal vanaf 
Hengelo tot aan de camping en vandaar richting Carelshaven, vervolgens richting de 
watertoren is dus door de Engelsen opgeschoond. Op 3 april komen in de namiddag de 
Canadezen, die de laatste stoot zullen geven tot de bevrijding van Delden en de mogelijkheid 
tot verdere doortocht. 

De rechtstreeks uit Rees (Duitsland) komende Canadezen krijgen de gelegenheid te eten en 
hen wordt verteld dat de aanval de volgende morgen zal plaats vinden. Het plan is het kanaal 
op drie plaatsen gelijktijdig over te steken, waarbij iedere oversteek de beschikking heeft over 
zeven boten en zeven reserve. De oversteek is dus infanterie met steun van artillerie die om 
klokslag zeven begint en vervolgens een half uur de overkant van het kanaal bestookt. Om 
07.30 uur maken groepjes soldaten vanaf de geplande oversteekplaats de overkant van de 
kanaaloever schoon door voortdurend mitrailleurvuur. Daartussen komen weer andere 
soldaten die tot taak hebben de boten in het water te leggen. Vervolgens nemen de ploegen, 
die uiteindelijk het kanaal over moeten, vanuit hun dekking snel plaats in de boten. Voorin 
een mitrailleurschutter die alleen maar richting de overkant schiet en daar achter de 
peddelaars die de boot over het kanaal peddelen. Aan de achterkant van de boot wordt nog 
een kabel uitgerold als een soort telefoonverbinding. De zeven boten varen niet achter elkaar, 
maar in de breedte. Zo proberen ze gelijktijdig aan de overkant te komen. 

Het huis van Holterman krijgt een voltreffer in de achtergevel en wordt daardoor ontdaan van 
alle pannen. Dat er geen voltreffer is geplaatst op de mooie boerderij ‘Het Rannink’ is niet 
toevallig, want van daaruit was een radioverbinding. Het hevige mortiervuur redt de 
compagnie, maar ze zullen niet veel verder  komen dan deze omgeving, uitwaaierend richting 
Vossenbrinkbrug, de nu bebouwde Braak en de Vossenbrinkweg. Gelijktijdig steek er een 
compagnie van het Lincoln and Welland Regiment over bij de Sint Annabrug. De A compagnie 
van het Lincoln and Welland Regiment steekt met een bootje het kanaal over aan de sluiszijde 
van de Annabrug, bij de Torendijk. Er is licht mitrailleurvuur van de overkant maar ze hebben 
geluk. De drie Duitse soldaten, die bij de Sint Annabrug een mitrailleursnest bemannen, 
houden het voor gezien en geven zich over zonder dat er een schot is gelost. De Duitsers 
worden gevangen genomen en met het bootje naar de overkant gebracht. Commandant Mc 
Carvey wil tegelijkertijd de radio vervangen die kapot is gegaan. Onder leiding van officier La 
Jeunesse vervolgt de compagnie de weg met de brug aan de rechterkant. Een half uur later 
bereiken ze de boerderij van Tanneman. Maar voor ze de boerderij hadden bereikt stuiten ze 
op hevig mitrailleurvuur. Deze Duitsers dachten er niet over om zich over te geven. De 
Canadezen vluchten in de schuur op het erf. Het mitrailleurvuur houdt de groep in de schuur. 
De commandant wil door de kleine raampjes naar buiten kijken en kruipt op een berg 
aardappelen. Als hij het raam heeft bereikt wordt er onmiddellijk gevuurd en wordt hij in zijn 
schouder getroffen. Hun grootste angst is dat de Duitsers bij de deur kunnen komen en een 
handgranaat naar binnen gooien. De deur wordt gebarricadeerd en hun grootste zorg is de 
hevig bloedende gewonde officier. Al met al zitten ze een uur in de schuur totdat korporaal Cy 
Horne, die niet in, maar achter de schuur is gevlucht, kans heeft gezien bij de boerderij te 
komen. Vanuit het keukenraam schakelt hij met zijn stengun het mitrailleursnest uit.  Een 
deel van de D compagnie voegt zich bij de A compagnie. Bij het opschonen van het terrein 
treffen ze in de aardappelkelder bij de boerderij een aantal dodelijk getroffen burgers. De 
gewonden worden  naar de brug gebracht waar de genietroepen bezig zijn met de bouw van 
een Baileybrug. De D compagnie gaan verder naar Delden met als opdracht de kruisingen van 
de wegen te zekeren. De A compagnie blijft in de omgeving van de nieuwe Baileybrug. Bij het 
eerste licht de volgende morgen is die klaar om gebruikt te worden. Er is nog enige weerstand 
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van scherpschutters en enkele schuttersputjes. Maar tegen de avond wordt het gebied schoon 
verklaard. 

Na de weerstand bij Tanneman schoont men de Benteloseweg. Om 12.00 uur die nacht meldt 
men al bij de spoorwegovergang in de Ranninkstraat te zijn en even later bij het station. 
Gelijktijdig steekt er een compagnie van het Lake Superior Regiment over aan de westkant 
van de sluis, dus het lage gedeelte. Voor en tijdens deze oversteek worden ze gesteund door 
twee  troepen van het 21e Canadian Armoured Division (tanks), die de overkant van het kanaal 
zo ongeveer lek schieten. Zij zetten succesvol voet aan wal en verliezen daarbij één man. Ze 
schonen de hele oever op en bezetten de sluis. Ze trekken verder richting Delden om zo contact 
te maken met het Lincoln en Welland Regiment, maar dat mislukt omdat de weerstand in het 
Schneiderbos te groot is. Ze graven zich in en houden de sluis in afwachting van een brug. De 
volgende morgen om 06.00 uur is de brug over de sluis klaar en dan trekken de klaarstaande 
tanks over de brug. Het grootste deel trekt direct noordwaarts, richting Almelo. Bron: Twente 
en de Tweede Wereldoorlog, Anneke Koers. 

 

 

 

 

Bom op de Riet 

 

Aanvankelijk werden de V1’s vanaf de Franse kust afgeschoten op Londen tussen 13 juni en 
sept 1944, toen de geallieerden Noord-Frankrijk veroverden. Vervolgens werden de 
lanceringen verplaatst naar de kuststreek in Holland en naar Twente. Vanuit Twente werden 
V1’s en V2’s vanaf 12 februari tot 29 maart 1945 afgevuurd op Antwerpen. 
In Almelo waren vier lanceerplaatsen. Door de bossen eromheen waren deze plaatsen goed 
gecamoufleerd. De aanvoer ging per spoor tot Borne en vandaar over de weg. De hele 
organisatie voor deze lanceringen was op zich ook een knap staaltje logistiek. 
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Bij de lancering ging regelmatig wat mis. Vier V1’s kwamen daardoor in Almelo zelf terecht. 
De foto’s van de Rietstraat na de inslag geven goed weer hoeveel er vernield was. Meerdere na 
de V1-inslag, waarbij één dode viel. Die haalde nog even schoenen op op het moment van de 

ontploffing. Er waren dertig gewonden en zesentwintig verwoeste huizen. 
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Canadese soldaten bij een opgeblazen V1 lanceerbaan. 
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Adolf en Eva leefden nog lang en gelukkig 
 
 
Op 30 april 1945 zou Adolf Hitler zelfmoord hebben gepleegd in een ondergrondse bunker. 
Zijn lichaam werd ontdekt door de Russen en zij identificeerden het lichaam als die van Hitler. 
Zou het mogelijk zijn dat de Russen al die tijd hebben gelogen en dat de geschiedenis die wij 
kennen niets meer is dan een fabel? 
 
Het leven van Adolf Hitler is zo omvangrijk dat is nauwelijks is te bevatten. De geheimen rond 
de dictator zijn zo diep verborgen in het Derde Rijk. De waarheid die wij kennen is de waarheid 
die we hebben geleerd in geschiedenisboeken, films en documentaires. Maar wat zijn de 
alternatieve theorieen? Waarom zijn de lichamen van Hitler en Eva Braun nooit officieel  
gevonden? En wat is de theorie over de geheime gang vanuit de bunker naar het vliegveld? 
 
De mogelijkheid dat Hitler direct voor het eind van de Tweede Wereldoorlog heeft weten te 
ontsnappen werd al enkele maanden na de capitulatie geopperd door de leider van de Sovjet 
Unie Josef Stalin. De Amerikaanse generaal Eisenhouwer zou tegen Nederlandse journalisten 
hebben gezegd dat er reden was om aan te nemen dat Hitler nog leefde. Dat bericht stond in 
de legerkrant Stars and Stripes van 8 oktober 1945. Er is geen overtuigend bewijs van zijn 
dood. Er zijn geen lijken gevonden anders dan die van hun dubbelgangers. 
 
Argentijnse archeologen zouden op een stuk privégrond in een bos op het graf van Adolf Hitler 
zijn gestuit. Dat schrijft de Servische krant Kurir. Het afgelegen terrein, dat zich op zo’n zestig 
kilometer van de stad San Carlos de Bariloche bevindt, is erg moeilijk te bereiken vanwege de 
dichte begroeiing en alleen toegankelijk per boot. Het graf werd gevonden in het bos en was 
versierd met een swastika en een adelaar, schrijft de krant. Op het graf zou de tekst ‘Hier ligt 
Adolf Hitler, Führer van het Derde Rijk’ zijn aangebracht. 
 
Volgens de krant hebben de archeologen een verzoek ingediend bij de Argentijnse autoriteiten 
om de resten op te graven en vervolgens een DNA-onderzoek te doen. Het stuk grond zou 
eigendom zijn geweest van de directeur van Mercedes-Benz, die een fervent aanhanger was 
van het nazisme. De Kurir schrijft dat meer dan zestigduizend nazi’s na de oorlog naar 
Argentinië vluchtten. Onder hen was ook Josef Mengele, die ook wel ‘engel des doods’ werd 
genoemd.  Eerder publiceerde de FBI een rapport waaruit bleek dat Adolf Hitler en zijn partner 
Eva Braun deel uitmaakten van de vijftig nazis die in juli 1945 met een onderzeeër Argentinië 
bereikten. De bewering is gebaseerd op vier bevestigde verklaringen van ooggetuigen. De Nazis 
zouden per bus zijn opgehaald en naar een veilige plek zijn gebracht. De kroongetuigen 
konden zelfs het huis in de Andes beschrijven waar Hitler en Braun werden ondergebracht.  
Een journalist-historicus en een filmmaker-fotograaf beweren overweldigend bewijs te hebben 
dat Adolf Hitler na de Tweede Wereldoorlog naar Argentinië is gevlucht. Hij zou daar met Eva 
Braun hebben geleefd en twee dochters met haar hebben. Hij zou in 1962 zijn overleden. Ook 
zou 1984 als jaar van overlijden zijn genoemd. Hitler zou er in een door nazi’s gecontroleerde 
enclave hebben gewoond. Volgens de schrijvers Gerrard Williams en Simon Dunstan is er geen 
forensisch bewijs voor de dood van Hitler of Eva Braun. Bovendien zijn er overtuigende 
verhalen van ooggetuigen over hun overleden in Argentië, aldus beide schrijver in de Daily 
Mail. 
 
Op de fatale 27e april 1945 in de bunker in Berlijn zou een dubbelganger Hitlers plaats hebben 
ingenomen. Er werd een actrice gehuurd om Eva Braun te spelen, beweren Williams en 
Dunstan. Op het ogenblik dat Hitler en Braun aan boord van een U-boot waren zouden die 
dubbelgangers in Berlijn zijn doodgeschoten. Hitler en Braun zouden eerst zijn gevlucht naar 
Tonder in Denemarken. Daarna in een U-boot via verschillende tussenstations naar Mar Del 
Plata in Argentië zijn gereisd. 
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Pleegde Adolf Hitler wel echt zelfmoord op 30 april 1945? Dat is de vraag die voormalig CIA-
agent Bob Baer en Tim Kennedy van de Amerikaanse speciale eenheden zich stellen nadat ze 
maar liefst veertienduizend vrijgegeven geheime documenten doornamen. Die houden de 
mogelijkheid open dat de geschiedenis wel eens helemaal anders gelopen kan zijn dan 
gedacht.  
 
In een documentaire die History Channel vandaag uitzendt, is te zien hoe de speurders in de 
documenten ontdekken dat de Berlijnse bunker van Hitler nog een vijfde, voorheen onbekende 
uitgang had. En die zou de Führer gebruikt kunnen hebben om te ontsnappen naar een plek 
die groot genoeg was om een vliegtuig te laten landen en weer te laten opstijgen. 
Zo beweert een document van de Britse geheime dienst dat Hitler door piloot Peter Baumgart 
van de Luftwaffe weggevlogen werd uit Duitsland, de dag voor hij volgens officiële documenten 
zelfmoord pleegde. Een ander dossier spreekt dan weer van de getuigenis van een SS-officier 
die Hitler gezien zou hebben in Denemarken, waar hij van vliegtuig wisselde. In Argentinië 
kwam bewijs aan de oppervlakte over een gebouw in militaire stijl waar Hitler na zijn 
ontsnapping verbleven zou hebben. 

 

 

Het mag geen verrassing zijn dat Hitler Argentinië koos voor zijn vlucht. Het land was een van 

de belangrijkste havens waar Nazi’s heen vluchtten toen de Duitsers de oorlog verloren 

hadden. Met tienduizenden trokken ze erheen. Volgens Bob Bear had Hitler plannen om in 

Zuid-Amerika een Vierde Rijk te beginnen. Er bestaat voorlopig wel geen enkel geloofwaardig 

getuigenis van iemand die hem daar nog in levenden lijve gezien heeft. 

Pas vrijgegeven FBI-documenten suggereren dat de Amerikaanse overheid kennis heeft over 

de overleving van Adolf Hitler na de Tweede Wereldoorlog. Hij zou in het Andesgebergte hebben 

gewoond tot ver na de oorlog. 

Op 30 april 1945 zou Adolf Hitler zelfmoord hebben gepleegd in een ondergrondse bunker. 
Zijn lichaam werd ontdekt door de Russen en zij identificeerden het lichaam als die van Hitler. 
Zou het mogelijk zijn dat de Russen al die tijd hebben gelogen en dat de geschiedenis die wij 
kennen niets meer is dan een fabel? 

Niemand dacht dat het mogelijk was voor Adolf Hitler om de Tweede Wereldoorlog te overleven. 

Dat was totdat de FBI een stel merkwaardige documenten vrijgaf. Aan de hand van deze 
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documenten lijkt het erop dat de meest gehate man in de geschiedenis de oorlog wel degelijk 

heeft overleefd. De oorlog die Duitsland letterlijk verscheurde, heeft Hitler ingeruild voor een 

rustig leventje in de prachtige heuvels van het Andesgebergte. 

De FBI-documenten suggereren dat niet alleen Hitler en zijn vrouw Eva Braun een zelfmoord 

in scène hebben gezet, maar ook dat het beruchte paar geholpen werd door Allen Dulles. Hij 

was de directeur van het OSS; Office of Strategic Services, oftewel de inlichtingendiensten van 

de Verenigde Staten. 

In de FBI-documenten wordt het duidelijk dat het agentschap goed op de hoogte was van een 

mysterieuze onderzeeër, die onderweg was om hoge nazi-functionarissen af te zetten aan de 

Argentijnse kust. Wat nog vele malen verbazingwekkender is dan dit alles, is het feit dat de 

FBI hier vanaf wist. 

In een brief aan de FBI, gedateerd uit augustus 1945, ging een niet-benoemde informant 
akkoord met een deal, een overeenkomst. De afspraak was informatie in ruil voor politiek 
asiel. Wat hij vervolgens aan de agenten vertelde, was simpelweg overweldigend. 

De informant wist niet alleen dat Adolf Hitler zich in Argentinië bevond, maar hij was één van 
de vier mannen die de daadwerkelijke Duitse onderzeeërs had gezien. Blijkbaar waren er twee 
onderzeeërs aan de Argentijnse kust. Hitler en Eva waren aan boord van de tweede onderzeeër. 

De Argentijnse regering was verheugd over de aankomst van de voormalige Duitse dictatoren 
dus besloten ze om Hitler te helpen met een schuilplaats. De informant vertelde verder en gaf 
zowel een gedetailleerde routebeschrijving naar de dorpen waar Hitler doorheen was gereisd, 
maar ook geloofwaardige fysieke details over Hitler zelf. 

De informant is in de FBI-documenten nooit bij zijn echte naam genoemd, vanwege voor de 
hand liggende redenen, maar hij was geloofwaardig genoeg om te worden geloofd door enkele 
agenten. 

Zelfs met een gedetailleerde route- en fysieke beschrijving van Adolf Hitler, besloot de FBI om 
de nieuwste aanwijzingen niet te volgen. Zelfs met het bewijs dat de Duitse onderzeeër aan de 
Argentijnse kust lag en met meerdere ooggetuigenverslagen over Duitse officiële 
functionarissen die werden afgezet aan de kust, was er niemand die het onderzocht. 

Naast de documenten, beschrijvingen en verslagen over Adolf Hitler zijn verblijfplaats, is er 
nog meer bewijs aan het licht gekomen om te bewijzen dat ze de bunker in Duitsland hadden 
overleefd. In 1945 stelden mariniers in Buenos Aires de Amerikaanse functionarissen in 
Washington op de hoogte, dat er een grote kans aanwezig was dat Hitler en Eva Braun zojuist 
in Argentinië waren aangekomen. Dit valt samen met de waarnemingen van de onderzeeër. 
Extra bewijs vinden we in krantenartikelen die de bouw van een Beiers-vormgegeven landhuis 
aan de voet van het Andesgebergte beschreven. 

Ook vonden we bewijs in omschrijvingen van de architect Alejandro Bustillo, waarin hij 
schreef over zijn ontwerp en de bouw van het nieuwste onderkomen van Adolf Hitler. Dit werd 
gefinancierd door eerdere rijke Duitse immigranten. 

Misschien wel het meest cruciale bewijs dat Hitler de val van Duitsland heeft overleefd, vinden 
we in Rusland. Met de Sovjet-bezetting van Duitsland werden de vermeende resten van Hitler 
snel verborgen en naar Rusland gebracht, om nooit meer terug te zien. Tot 2009, toen een 
archaeologist uit Connecticut, genaamd Nicholas Bellatoni, toestemming kreeg om een DNA-
test uit te voeren op één van de schedelfragmenten. 

Wat Nicholas ontdekte kon rekenen op een ontketening binnen de wetenschappelijke 
gemeenschappen. De DNA-monsters waarvan gedacht werd dat die van Hitler waren, kwamen 
niet overeen met het DNA uit het schedelfragment. Het bleek een vrouwelijk schedel te zijn. 
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Dus dacht men aan het schedel van Eva Braun, maar zelfs haar DNA kwam niet overeen. Dus 
de vraag die al snel ontstond was: Wat hebben de Russen ontdekt in de bunker en waar is 
Hitler? 

Zelfs de voormalige generaal en President Dwight D. Eisenhower schreef een brief naar 

Washington betreffende deze kwestie en hij was niet de enige die zijn bezorgdheid over de 

verdwijning van Hitler uitte. Ook Stalin liet van zich horen. In 1945 citeerde de Amerikaanse 

krant Stars and Stripes de toenmalige Generaal Eisenhower, waarin de man liet weten dat er 

een reële mogelijkheid bestond, dat Hitler veilig en comfortabel woonachtig was in Argentinië. 

Met alle nieuwe aanwijzingen die aan het licht zijn gekomen, is het wel degelijk mogelijk dat 

Hitler en Eva Braun zijn ontsnapt uit Duitsland. Hij had namelijk de hulp van internationale 

inlichtingendiensten. FBI-documenten bewijzen dat ze bewust waren van Hitler zijn 

aanwezigheid in Argentinië en dat ze hem hebben geholpen door het te verdoezelen.  

Bariloche ligt zeventienhonderd kilometer ten zuiden van Buenos Aires en wordt soms ook 

een deel van het Argentijnse Beieren genoemd, een ander deel ligt in Chili, samen vormen ze 

Patagonië. In San Carlos woonden na de oorlog veel Duitsers, dat staat vast, er was dan ook 

een Duitse school waar Mein Kampf op de verplichte leeslijst stond en aan de gevel wapperde 

een vlag met daarop een hakenkruis. 

Onze koning en koningin gaan graag op vakantie naar Patagonië. In de plaats (Cerro Catedral) 

waar het paar onder andere in 2001 en 2002 verbleef is alles Duits, van Stubes tot Jodelen, 

hier vindt je het allemaal. De vader van onze koningin had hier jarenlang een vakantiehuis 

waar Maxima vaak kwam. Buurtbewoners zijn er trots op dat hun buurmeisje nu koningin 

van Nederland is. Cerro Catedral ligt op tien minuten rijden van San Carlos de Bariloche. 

 

Reeds in 1902 streken er Duitsers neer in dit gebied, ten koste van de oorspronkelijke 

bevolking bezaten rijke Duitsers steeds grotere stukken grond. Een van die Duitsers was een 

achterneef van Prins Bernhard. Na de Tweede Wereldoorlog was er een enorme toestroom van 

Duitse migranten, goede en foute, maar waarschijnlijk meer foute. Zij konden daar in alle rust 

wonen, want het gebied was nauwelijks toegankelijk als je de weg niet wist en de nazi's leefden 

er onder de beschermende vleugels van nazivriend president Juan Peron. 

Persoonlijk zou Peron tienduizend identiteitsbewijzen hebben geregeld voor vluchtende 

Duitsers. Daarnaast kochten foute Duitsers nog eens vijfduizend paspoorten. Rond de 

zestigduizend Duitsers konden via legale weg een toegangsbewijs krijgen, blijkbaar wilden ze 

liever in het Argentijnse Beieren wonen dan in het Duitse Beieren, waar na de oorlog jarenlang 

zuiveringen zouden plaatsvinden. 

Hitler heeft dus geen zelfmoord gepleegd in zijn bunker onder de Rijkskanselarij in Berlijn. 
We zijn geneigd te geloven dat Hitler zijn derde rijk in Latijns Amerika heeft voortgezet; en het 
vierde rijk heeft verwezenlijkt samen met de dictators Pinochet, Videla, Noriega, Montt en 
Stroessner, die allemaal in het nazisme geloofden. Beweerd wordt dat Hitlers staat van dienst 
zo monsterlijk was dat zijn dood in scene gezet moest worden en hij een nieuwe identiteit 
moest krijgen. 
  
Kamparts Josef Mengele haalde in 1949 haalde zijn rijbewijs in San Carlos de Bariloche. Elf 

jaar later werd hij daar herkend door een Israëlische vakantiegangster die hem aangaf bij de 

politie. Dat werd haar noodlottig, enkele dagen later werd zij vermoord in een grot gevonden. 

De vindplaats was opmerkelijk, vlakbij een berghut van een andere nazi. 

Cerro Catedral ligt aan de voet van een berg, de Cerro Otto, daar heeft de Zuid-Duitse skileraar 

Otto Meiling een berghut. De naam van de hut is 'Der Berghof', net als de naam van Hitlers 

berghut in Berchtesgaden. Meiling woonde hier van 1930 tot zijn dood in 1989. In zijn Duitse 

periode ijverde Meiling zich al voor jeugd en sport, dat combineerde hij na zijn emigratie door 

de mede-oprichting van de Argentijnse afdeling van de Hitlerjugend. In een grot vlakbij zijn 

huis vond een vriend van Meiling het stoffelijk overschot van Nora Eldoc. Enkele dagen 
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daarvoor had zij aangifte gedaan bij de plaatselijke politie dat zij Josef Mengele had gezien. 

Mengele is hier na dit voorval in 1960 nooit meer gezien. Hij stierf jaren later in Brazilië tijdens 

het zwemmen. 

Kurt Tank ontwierp vliegtuigen en was testpiloot. Na de oorlog kon hem weinig verweten 

worden, toch wilde hij weg uit Duitsland. De Amerikanen, Russen, Chinezen en Britten wilden 

hem niet betalen voor zijn kennis waarop hij uitweek naar Peron die hem een fabriek en 

personeel gaf om voor de Argentijnen vliegtuigen te ontwikkelen. Ook hield hij zich met 

kernenergie bezig, maar dat kwam nimmer van de grond. Na de val van Peron verhuisde Tank 

naar India. 

De kernenergie-wetenschapper Ronald Richter werd in 1946 door Kurt Tank benaderd om 

voor de Argentijnen te gaan werken, in 1949 leidde dit tot een dienstverband waarvoor Peron 

zich inzette. Onder de schuilnaam Pedro Matthies werkte Richter samen met Kurt Tank 

jarenlang aan een vliegtuig met kernaandrijving. Het project kostte honderden miljoenen, het 

vliegtuig zou nooit vliegen. 

In 1951 onthulde Peron dat het hem, met de grote inzet van Richter, gelukt was een 

alternatieve vorm van kernenergie te ontwikkelen. De wereld was geschokt, de naam Richter 

zei niemand iets. Twee jaar had Richter in Bariloche gewerkt aan een revolutionair procedé. 

In 1952 bleek echter dat Richter fabels had verteld, zijn reactor zou volgens andere experts 

nooit kunnen werken. Richter werd aan de kant geschoven en zou nadien in diverse landen 

nog gewerkt hebben. Hij overleed in 1991 in Argentinië. Prins Bernhard kende Richter goed. 

Wolfgang Meckbach was natuurkundige in het na-oorlogse Duitsland. In 1952 emigreerde hij 

naar Argentinië om Ronald Richter op te volgen die ontmaskerd was als charlatan. 

Meckbach overleed in 1998 tijdens het skiën aan een hartaanval. Zijn werk heeft nimmer stof 

van enige importantie doen opwaaien. Hij besteedde de meeste tijd aan het geven van 

natuurkundeles. ‘ 
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Adolf Hitler en Eva Braun 

 

In 1951 nodigde Peron prins Bernhard uit. Die nam de uitnodiging graag aan, hij zag 

mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven, vooral voor Philips. In San Carlos de 

Bariloche voelde de prins zich thuis, de Duitse sfeer sprak hem zeer aan. Hij streek met een 

groot gevolg neer in het zeer luxe Llao Llao Hotel, in latere jaren zou hij hier vaak terugkeren. 

In ditzelfde hotel ontmoette onze huidige koning Willem-Alexander in augustus 1999 voor de 

eerste keer zijn aanstaande schoonouders. Ook hun latere huwelijksreis in 2002 zou het 
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koninklijk paar deels langs dit hotel voeren. Door bemiddeling van de prins verkocht Philips 

met toestemming van de Nederlandse regering een omstreden machine aan Peron. 

In 1956 ging het sterke gerucht dat Otto 'Adolf' Eichmann, een van de 
hoofdverantwoordelijken voor de Jodenvervolgingen, in San Carlos de Bariloche verbleef.  Er 
ontstond een jacht op hem en hij werd in 1960 uit het Zuid-Amerikaanse land ontvoerd door 
de Mossad. Eichmann werd in Israël vervolgd, veroordeeld en terechtgesteld. 
 
Persoonlijke vriend en vertrouweling van Hitler was Martin Bormann. Ook hij is gesignaleerd 
in Bariloche. Een Italiaanse journaliste zag in 1960 een grafsteen met de inscriptie M. 
Bormann. Toen zij er later met anderen nogmaals ging kijken was het graf geruimd, de steen 
was weg. 
 
 

 
 
De huisvesting van Hitler in Argentinië 
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Horst  Alberto Carlos Fuldner Bruene woonde in Argentinië en werkte voor de Argentijnse 
overheid. In die functie kon hij na de oorlog veel nazi-kopstukken naar Argentinië halen. 
Bruene werd bij verstek veroordeeld door het tribunaal van Neurenberg. Hij overleed in 1992 
in Madrid. 
 
Reinhard Kopps was in San Carlos de Bariloche bekend onder de naam Juan Maler. Hij werd 
in 1994 ontmaskerd als zijnde een onderdeel van de nazi-propaganda-machine. Kopps had 
tientallen nazi's geholpen om naar Zuid-Amerika te ontsnappen. Om zijn eigen lijf te redden 
verraadde hij Erich Priebke. Zelf overleed Kopps in vrijheid op 11 september 2001 in 
Bariloche, hij is 86 jaar geworden. Hij is voor de nazi's spion in Oost-Europa geweest. 
 
Door het verraad van Kopps werd in 1995 wereldkundig dat Hauptsturmführer Erich Priebke 
en zijn gezin jarenlang ongemoeid in San Carlos de Bariloche hadden gewoond. Zij werden 
opgepakt en uitgeleverd aan Italië. Vanaf dat moment dook journalist Abel Basti in de eenzijdig 
samengestelde bevolking van San Carlos de Bariloche. Priebke overleed op 11 oktober 2013. 
 
De Oostenrijkse SS'er Josef Schwammberger pleegde oorlogsmisdaden in Polen waar hij 
commandant was van twee kampen. Ook hij wist naar Bariloche te vluchten. In 1987 werd 
hij door de Argentijnen aan Duitsland uitgeleverd en tot levenslang veroordeeld. Hij stierf in 
2004 in de ziekenboeg van een Duitse gevangenis. 
 
In 2008 werd er onderzoek gedaan naar het steeds terugkerende gerucht dat Aribert Heim, 
arts in concentratiekamp Mauthausen, hier zou wonen. Er werd geen bewijs gevonden. 
 
Als Hitler is ontsnapt heeft hij ongetwijfeld ergens in Bariloche gewoond. Sommigen denken 
dat Hitler en zijn vriendin Eva Braun vervangen werden door dubbelgangers die zelfmoord 
pleegden. In de buurt van San Carlos de Bariloche (60 kilometer verderop) zou Hitler 
voorbereidingen hebben getroffen voor een comeback. In 1962 zou hij op 73-jarige leeftijd in 
Patagonië zijn overleden. Hij zou zijn gecremeerd en zijn resten uitgestrooid in de bergen. 
maar zeker is dat niet.  
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In dit huis bracht Hitler zijn laatste jaren door. 
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In 2000 bood de Argentijnse president Fernando zijn excuses aan voor de rol die Argentinië 
gespeeld had bij het helpen vluchten van nazi's. Archeologische onderzoeken hebben 
overigens nimmer aangetoond dat Hitler zich in Bariloche heeft bevonden, het onderzoek 
duurt voort. De inwoners van San Carlos de Bariloche herinneren zich de nazi's goed. 
Hakenkruizen sierden vele muren en zelfs op openbare plekken werden ze verwerkt in 
kunstwerken. Menigeen weet nog goed dat jarenlang de geboortedag van Hitler werd gevierd. 
Op de huidige honderdduizend inwoners van het gebied zouden er hooguit nog driehonderd 
Duitsers wonen, de nazaten niet meegerekend. Wat Adolf Hitler betreft zullen we altijd in het 
duister tasten. De Russen beweerden dat ze Hitler vonden met een kogelgat in zijn voorhoofd. 
Later bleek dat dit in scene was gezet en dat het om dubbelganger Gustav Weler ging. Weer 
later beweerden de Russen 'zeker' te weten dat Hitler  dood was en juist zijn dubbelganger zou 
zijn ontsnapt.   
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Eva Braun   



138 

 

  

Eva Braun   

 

De ouders van Eva Braun, Friedrich Braun en Franziska Kronberger uit München. 

 



139 

 

Op 24 februari 1943 vloog prins Bernhard zelf met een toestel vanuit de Verenigde Staten 

naar Londen. Zijn roots liggen in Duitsland, maar aan het begin van de vorige eeuw bezat een 

familielid van de prins al veel grond en huizen in Argentinië. Tijdens de oorlog was president 

Juan Peron een bondgenoot van Adolf Hitler. Het is dan ook niet zo gek dat veel nazi's na de 

oorlog naar Argentinië vluchtten. Het toestel was door de Amerikanen ter beschikking gesteld 

aan de Engelsen om dienst te doen als bommenwerper. Prins Bernhard had aangeboden om 

als co-piloot mee te vliegen. MI5, de Britse geheime dienst, regelde vanuit Londen een 

beveiliger voor de prins. De beveiliger, Pieter Brijnen, vloog mee in de bommenwerper, een 

Mitchell B-25C. 

Op 27 februari kwam het toestel aan in Brazilië, een van de geplande tussenstops. De volgende 

morgen bleek de prins verdwenen. Hij was door een klein Argentijns vliegtuig opgehaald. Drie 

dagen later bracht hetzelfde toestel de prins weer terug. Over dit reisje heeft de prins nimmer 

openheid van zaken gegeven. Sterker nog, hij ontkende altijd dat het had plaatsgevonden. De 

Britten waren echter minder geamuseerd, die ontsloegen de Nederlandse geheim agent 

Brijnen wegens plichtsverzuim.  
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In zijn memoires schrijft Brijnen dat de prins hem olijk vertelde dat hij onder andere de latere 

Paraguayaanse dictator Alfredo Stroessner had ontmoet en gelogeerd had op het landgoed van 

Juan Antonio Zorreguieta Bonorino. Inderdaad, de opa van onze koningin Maxima. 

Dat prins Bernhard een bloedband heeft met de Zorreguieta's, die twee eeuwen teruggaat, is 

iets wat niet meer dan een hardnekkig gerucht is. De prins kwam na de oorlog vaak naar San 

Carlos de Bariloche om vakantie te vieren. Het gebied leent zich goed als wintersportplaats. 

De Zorreguieta's bezitten vlakbij San Carlos de Bariloche een buitenhuis waar Maxima in 

augustus 1999 haar aanstaande man voorstelde. Enkele maanden dus al na de vermeende 

eerste ontmoeting in Spanje. 
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Maxima zou mogelijk tijdens haar relatie met de Amerikaan Dieter Zimmerman vreemd zijn 

gegaan met onze koning, toen dus nog prins. Een dergelijk voorval is niet uniek in de wereld, 

maar wel als het om een aanstaand staatshoofd gaat. Het valt niet uit te sluiten dat dit de 

reden was waarom de eerste kennismaking officieel die in Sevilla staat genoteerd als 'officieel'. 

Op 31 augustus 1999 verscheen Willem-Alexander officieel in de openbaarheid met Maxima 

aan zijn arm. Het was tijdens een bruiloft in Argentinië. Samen zouden zij kort daarvoor voor 

de eerste keer bij de ouders van Maxima in San Carlos de Bariloche zijn geweest. 

Zowel Maxima als Willem Alexander gingen vaak met hun familie op vakantie en niet zelden 

was San Carlos de Bariloche de bestemming. Het staat vast dat de opa's elkaar hebben 

gekend. Dan is het niet onvoorstelbaar dat de twee geliefden elkaar in hun jeugd ook al eens 

hebben ontmoet. 

Jorge Zorreguietta, de vader van Maxima, had in Villa Catedral, vlakbij Bariloche, een chalet 

voor de vakanties. In haar jeugdjaren bracht zij dus veel tijd door in een plaats op zeer korte 

afstand van San Carlos de Bariloche waar de Oranjes graag kwamen. En vergeet dus ook niet 

dat de opa van Willem Alexander en de opa van Maxima elkaar goed kenden. De Oranjes 

hebben er twee grote stukken grond gekocht, de broer van Maxima runt er een restaurant. 

Bron: de Dokwerker.  

 

 

 

De schedel-met-kogelgat die aan Adolf Hitler werd toegeschreven door de Russen, bleek 

uiteindelijk van een onbekende Duitse vrouw te zijn. Dit melden diverse Engelse media in 

2009 op basis van een Amerikaans onderzoek. Deze ontdekking gaf nieuw voedsel aan de 

speculaties rond het einde van de Führer. Bericht van 3 januari 2017. 

Een museum in Moskou bewaarde jarenlang de vermeende schedel van Hitler. Zijn half 
verbrande lichaam werd in 1945 begraven, nadat hij op 30 april 1945 samen met Eva Braun 
zelfmoord pleegde door een cyanidepil te slikken en zich vervolgens door het hoofd te schieten. 
Daarna zouden de beide lichamen zijn overgoten met benzine en in brand gestoken. Dit was 
om te voorkomen dat Russische troepen er misbruik van zouden maken. Sommige historici 
twijfelden aan deze versie van Hitlers dood, omdat dit zijn heldenrol nog eens zou bevestigen. 
Een door de Russen gevonden schedelfragment, inclusief kogelgat, bij de bunker van de 
nazileider gold lange tijd echter als overtuigend bewijs. Dat was een jaar nadat de lichamen 
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al door de Russen naar Moskou waren overgebracht en daar onderzocht. Tot 1970 werden die 
bewaard en pas toen door de KGB verbrand tot as. 

Wetenschappers van de universiteit van Conneticut kregen de mogelijkheid om het bot te 
onderzoeken. Ze verzamelden niet alleen DNA-monsters, maar trokken ook conclusies op 
basis van het uiterlijk van het schedelfragment. De onderzoekers kregen een uur de tijd voor 
hun onderzoek. Het bot leek erg dun, verklaarde hoofdonderzoeker Nick Bellantoni in de 
Engelse krant The Guardian. Mannelijk bot is normaal gesproken dikker. Bovendien 
corresponderen de schedelnaden met die van een persoon jonger dan veertig jaar. De DNA-
test bewees vervolgens definitief dat het schedelfragment niet afkomstig kan zijn van Hitler.   

   Paula Hitler, de zus van Adolf 

Grafsteen van de ouders van Adolf Hitler 

Het graf van de ouders van Adolf Hitler in het Oostenrijkse stadje Leonding is verwijderd. Niet 
omdat er niemand meer een groet kwam brengen. Integendeel: het graf werd overstelpt door 
neonazi’s, zo meldt pastoor Kurt Pittertschatscher.  
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Klara Pölzl en Alois Hitler, de ouders van Adolf.  De vaders naam  was Schickelgruber. Hij 

nam echter de naam van zijn moeder aan: Hitler. 

 

Ook is het stuk bot niet afkomstig van Eva Braun. Waarschijnlijk is het wel van een vrouw 
tussen de twintig en de veertig jaar. Er zijn echter geen aanwijzingen dat Braun zich door het 
hoofd heeft geschoten of dat iemand anders dat heeft gedaan. De schedel kan van iedereen 
zijn geweest, aldus Bellantoni. De resultaten van het onderzoek geven opnieuw voedsel aan 
speculaties dat Hitler niet in de bunker is overleden. Pas vrijgegeven FBI-documenten 
suggereren dat de Amerikaanse overheid kennis heeft over de overleving van Adolf Hitler na 
de Tweede Wereldoorlog. Hij zou in het Andesgebergte hebben gewoond tot ver na de 
oorlog. Zou het mogelijk zijn dat de Russen al die tijd hebben gelogen en dat de geschiedenis 
die wij kennen niets meer is dan een fabel? 

Naast de documenten, beschrijvingen en verslagen over Adolf Hitler zijn verblijfplaats, is er 

nog meer bewijs aan het licht gekomen om te bewijzen dat ze de bunker in Duitsland hadden 

overleefd. In 1945 stelden mariniers in Buenos Aires de Amerikaanse functionarissen in 

Washington op de hoogte, dat er een grote kans aanwezig was dat Hitler en Eva Braun zojuist 

in Argentinië waren aangekomen. Dit valt samen met de waarnemingen van de onderzeeër. 

Extra bewijs vinden de onderzoekers in krantenartikelen die de bouw van een Beiers-

vormgegeven landhuis aan de voet van het Andesgebergte beschrijven. 

Ook vonden ze bewijs in omschrijvingen van de architect Alejandro Bustillo, waarin hij schreef 

over zijn ontwerp en de bouw van het nieuwste onderkomen van Adolf Hitler. Dit werd 

gefinancierd door eerdere rijke Duitse immigranten. 

Met alle nieuwe aanwijzingen die aan het licht zijn gekomen, is het wel degelijk mogelijk dat 

Hitler en Eva Braun zijn ontsnapt uit Duitsland. Hij had namelijk de hulp van internationale 

inlichtingendiensten. FBI-documenten bewijzen dat ze bewust waren van Hitler zijn 

aanwezigheid in Argentinië en dat ze hem hebben geholpen door het te verdoezelen. Op History 

TV is nu de achtdelige serie ‘Hunting Hitler’ te zien. Tijdens deze serie benaderen de 

onderzoekers deze case als een moderne cold-case zaak. In deze serie gaan de onderzoekers 

naar de Argentijnse jungle waar ze op zoek gaan naar een mysterieus nazi hol en op duiktocht 

naar bewijs van een vermiste onderzeeër, die Hitler mogelijk naar Zuid-Amerika heeft 

vervoerd. Het team richt zich op beproefde methoden die gebruikt worden bij een frauduleuze 

doodsoorzaak.   

 

 

Hitler in Latijns Amerika 
 

Adolf Hitler verstopt in een crypte in het ‘Hotel del Lago’ in San Bernardino in Paraguay. Er is 

nog steeds grotere overtuiging over het verblijf van Adolf Hitler in Argentinië. En de zekerheid 

dat hij stierf en begraven is in Paraguay waar hij woonde. Hij verhuisde uit Argentinië - met 

de bijnaam van Kurt Bruno Kirchner - in 1955 toen president Juan Domingo Perón werd 

omvergeworpen. Net als vele andere nazi's die Argentinië verlieten om naar buurlanden te 

gaan, voornamelijk naar Paraguay. 

In de idyllische stad San Bernardino, naast het Ypacarai-meer, wordt altijd gefluisterd dat de 

führer, die stierf op 5 februari 1971, begraven ligt in een crypte, daar waar het Hotel del Lago 

is. Wat nog steeds wordt gezegd dat in de eerste week van elke maand van februari dit 

hotelbedrijf zijn deuren sluit zodat een exclusieve groep nazi's hun leider kan eren. 
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Het kleine stadje San Bernardino werd in 1888 gesticht door Duitse families, paradoxaal 

genoeg een jaar voor de geboorte van Adolf Hitler. Er is nog steeds een belangrijke Duitse 

kolonie. In het midden van de jaren dertig werd het nazisme populair in Stroessner's Paraguay 

en vooral in San Bernardino, waarin Bernhard Förster probeerde een Arische kolonie in 

Paraguay te creëren. De kamer van deze nazi was nummer 19 in het Hotel del Lago. Hij stierf 

op dezelfde als die waarop Adolf Hitler is geboren, beide onverbeterlijke antisemieten. 

Elke dag is er meer twijfel over de versie van de zelfmoord van Adolf Hitler en Eva Braun in 

de bunker van de Rijkskanselarij in 1945.  In het proefschrift van Hörsching is vermeld dat 

Hitler en Braun in een vliegtuig naar Barcelona vlogen. Het vliegtuig werd bestuurd door 

Werner Baumbach. De piloot stierf in 1953 in Argentinië. Vervolgens ging het echtpaar naar  

Cantabrië - in de Hostería de Las Quebrantas van de stad Somo, ten zuiden van de baai van 

Santander. Vandaar naar Vigo - volgens de Britse MI6 - en per onderzeeër naar de Argentijnse 

Patagonië. Na  een korte stop op de Canarische eilanden - waar ze tussen juli en augustus 

1945 landden. 

Ze vestigden zich in de buurt van de stad Bariloche. Het is bekend dat 's werelds 

toonaangevende inlichtingendiensten op de hoogte waren van de aanwezigheid van Hitler in 

Zuid-Amerika. De Ratlines-organisatie bood manieren om te ontsnappen aan nazi's en 

fascisten die Europa ontvluchtten na hun nederlaag in de Tweede Wereldoorlog. 

Deze ontsnappingsroutes leidden vooral naar Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia en 

Paraguay, de Verenigde Staten, Canada en het Midden-Oosten. Wat betreft de Ratlines-

organisatie is er een hypothese van haar relatie met de Vaticaanse inlichtingendienst Pro Deo. 

De oprichter van Pro Deo was de Belgische Dominicaanse vader Félix Morlion. Die ontsnapte 

in 1941 naar de Verenigde Staten. Hij werkte tot 1944 in de psychologische oorlogsvoering. 

Hij werd vervolgd door de nazi's vanwege hun activiteiten in het Pro Deo-centrum in 

Brussel. Zijn rol was van vitaal belang in het afremmen van marxistische ideologiebewegingen 

in Europa, vooral in Italië en Amerika. 

Anderzijds gebruikte bisschop Alois Hudal, rector van het Romeinse pauselijke Santa María 

dell' Anima Teutonic Institute, zijn functie om te ontsnappen aan de nazi’s. Het instituut was 

een seminarie voor priesters uit Duitsland en Oostenrijk die geld leverde en valse 

identiteitsdocumenten. Ze werden altijd ondersteund door de pauselijke Commissie van 

Assistenza (Vaticaanse Vluchtelingenorganisatie). Documenten die de eerste stap zouden zijn 

om vervolgens het gewenste paspoort van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) 

te verkrijgen. De identiteitscontroles waren versoepeld en dat was gebaseerd op het 

vertrouwen dat in een enkel woord van bisschop Hudal werd gesteld.  

Hoogtepunten van bisschop Hudal in de clandestiene ontsnappingen waren de nazi's Erich 

Priebke, Klaus Barbie, Edward Roschmann, Walter Rauf, Alois Brunner, Franz Stangl, Gustav 

Wagner, Alois Brunner (Adolf Eichmann) en Josef Mengele. Om nog maar te zwijgen over de 

merkwaardige reis van de nazi-ideoloog en persoonlijke secretaris van de führer, Martin 

Bormann. De officiële versie was dat Bormann was gestorven terwijl hij de rivier de Spree in 

Berlijn overging tijdens de val van de hoofdstad. Hij viel in Sovjet-handen in de nacht van 1 

op 2 mei 1945. Toen er pas in 1972 een lichaam werd gevonden toen een groep arbeiders in 

het gebied opgravingen uitvoerde en er twee lichamen vonden.  Bormann was verantwoordelijk 

voor het witwassen van de immense fondsen van de SNDAP met de medewerking van enkele 

grote bankiers. 
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De Argentijnse federale politie had altijd een omvangrijk dossier over Bormann, waarin staat 

hoe zijn lichaam in 1970 werd gerepatrieerd naar Duitsland en werd begraven op dezelfde 

plaats waar hij zou zijn overleden. Toen zijn schedel in 1988 op DNA werd getest, werd 

geconcludeerd dat het de schedel van Bormann was die bedekt was met een gestolde rode 

aarde. De expert van de Duitse staat wilde in het autopsieverslag opnemen dat de aarde echt 

Paraguayaans aarde was. Hudal schreef in zijn dagboek: ‘De oorlog van de geallieerden tegen 

Duitsland was geen kruistocht, maar een rivaliteit tussen economische complexen die vochten 

voor de overwinning. Om deze redenen voelde ik me na 1945 gedwongen om al mijn 

liefdadigheidswerk op te dragen, voornamelijk aan voormalige nationaal-socialisten en 

fascisten’. 

Ten slotte kunnen we niet stoppen met praten over de machtigste nazi-organisatie die hun 

wettelijke verantwoordelijkheden voor oorlogsmisdaden hebben ontweken. En vooral de 

voormalige SS-officieren. Dat wil zeggen de organisatie die vermoedelijk is opgericht door 

Heinrich Himmler en die we kennen als ODESSA (Organisatie der ehemaligen SS-Angehörigen 

of Organisatie van voormalige leden van de SS). Die is opgericht in 1946 en die het 

beschermingswerk voltooide dat de vorige organisaties waren begonnen. ODESSA werd 

bekend gemaakt door de Oostenrijkse jood Simon Wiesenthal, die altijd volhield dat het niet 

de enige geheime wereldorganisatie was, maar dat er verschillende organisaties waren. Zowel 

open als geheime, inclusief de OSS, tegenwoordig bekend als de CIA, verschillende Latijns-

Amerikaanse regeringen en netwerken van katholieke geestelijken uit Italië. 

Tijdens de regering van Perón kwamen ongeveer vijfduizend nazi's aan in Argentinië op een 

totaal van negenduizend die via de ODESSA-organisatie in Zuid-Amerika arriveerden. Het is 

bekend dat de regering van Perón in totaal tienduizend lege paspoorten aan ODESSA heeft 

verkocht. In 1938 voerde de Argentijnse regering, in navolging van Hitler's beleid ten aanzien 

van joden op doorreis, in het geheim een immigratiewet in die de toegang beperkte tot alle 

individuen die ‘door de regering van hun land werden veracht of verlaten’. Dit wees impliciet 

op Joden en andere minderheden die op dat moment Duitsland ontvluchtten. Hoewel deze 

wetgeving vele jaren niet werd gebruikt, werd deze op 8 juni 2005 ingetrokken. 

 

In de laatste dagen van het Derde Rijk ontsnapte een groot aantal hoge nazi-functionarissen. 

Hoe gemakkelijk zou het voor de führer zijn geweest om zich onder hen te voegen. Het legioen 

van getuigenissen van grote precisie en solvabiliteit er aan toegevoegd is het mogelijk te 

denken dat Hitler de gelegenheid, de middelen en de gelegenheid had om de farce van zijn 

zelfmoord te plannen. Dat plan dat de geallieerden vrijwillig slikten in ruil voor bescherming  

zoals onderhandeld was met de geallieerden. Die hielden hem onder een beschermend schild 

van Anglo-Amerikaanse machtssectoren. Dezelfde die hem hadden gefinancierd zodat hij, als 
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een bescheiden schilder, kanselier van Duitsland zou worden. Dat allemaal binnen een 

vermeend geheim pact tussen Washington en Berlijn dat een nazi-evacuatieplan voor mensen, 

technologie, documenten en valuta’s overwoog. 

De prijs leek redelijk gezien het feit dat de Verenigde Staten van vice-president Harry S. 

Truman - president in 1945 - enorme besparingen zouden hebben in de enorme kosten van 

levens en middelen in een uitputtingsoorlog tegen Japan. Stalin zelf beweerde tot zijn dood in 

1953 dat Hitler was gevlucht en informeerde de geallieerden in 1945. In de Russische 

archieven zijn er drie stenoversies van Stalin die getuigen dat hij zijn overtuiging tot het einde 

heeft volgehouden. Bron: taringa.net.   

 

Hotel Del Lago 
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Hotel Del Lago 

 

 

 
Veldmaarschalk Wilhelm Keitel tekent de onvoorwaardelijke overgave van het Duitse leger op 

9 mei 1945 te Berlijn. 
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Het graf van de prominente nazi Rudolf Hess, de plaatsvervanger van Hitler, is in 2011 

vernietigd. Zijn stoffelijk overschot is gecremeerd en uitgestrooid boven zee. Dat meldt de Duitse 

krant Süddeutschen Zeitung.  

Het vernietigen van het graf moet een definitief einde maken aan de toeloop van neo-nazi's in 

het Beierse dorpje Wunsiedel die de plek hadden uitgeroepen tot bedevaartsoord. Elk jaar 

sinds Hess' sterfdag op 17 augustus 1987 kwamen hordes kale nationaal-socialisten hun 

respect betuigen aan de nazi met hitlergroeten en kransleggingen. 

 

Hess pleegde op die dag zelfmoord door zich op te hangen aan een tuinhuisje op het terrein 

van de West-Berlijnse gevangenis Spandau. Hij werd drieeënegentig jaar. Hess heeft nooit 

afstand genomen van het nazisme. 

De rooms-katholieke kerk, die in 1987 nog toestemming had verleend om het lichaam bij te 

zetten in het familiegraf, heeft nu geijverd voor de vernietiging ervan. Al sinds 2005 konden 

de neo-nazi's een halt worden toegeroepen door een aanpassing in de Duitse 

samenscholingswet waardoor geen optochten meer mochten worden georganiseerd in 

Wunsiedel. Het graf is  met toestemming van Hess' nabestaanden geruimd.  
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Op de begraafplaats van Heidelberg ligt Albert Speer begraven. 

Samen met zijn vrouw Margarete Speer is hij bijgezet in het familiegraf. 
 

 

Speer was een nazi, toch overleeft hij de oorlog en wordt nadien weliswaar berecht en 

veroordeeld, maar niet ter dood gebracht. Berthold Konrad Hermann Albert Speer overlijd in 

1981 in vrijheid. Hij is dan voor een bezoek in Londen en is zesenzeventig jaar geworden. De 

in Mannheim geboren Albert heeft een goede jeugd, zijn familie heeft een goede traditie in de 

architectuur. De zoon van Albert werd een bekend architect in Duitsland, maar ook Albert 

zelf was een bekend en alom geprezen architect. Op jonge leeftijd raakt Speer gefascineerd 

door de propagandapraatjes van Adolf Hitler. Eind 1930 meldt Albert zich aan bij de NSDAP. 

Daar valt hij op en wordt door Adolf Hitler gevraagd zijn persoonlijk architect te worden. Albert 

Speer en Rudolf Hess kenden elkaar goed, misschien vandaar wel dat deze twee nazi's een 

aparte plaats innemen in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. 

Speer ontwierp veel gebouwen die de supermacht van het Duitse Rijk moesten uitstralen, 

Hitler is altijd zeer ingenomen geweest met de bouwwerken van zijn beschermeling. Hitler 

vertrouwde Hess niet volkomen, ook al maakte hij hem zijn plaatsvervanger. Albert Speer had 

totaal geen politieke aspiraties. Dat sprak Hitler wel aan want in hem zag hij totaal geen 

bedreiging. Bovendien adoreerde Speer hem. Toen de minister van defensie Todt in 1942 om 

het leven kwam benoemde hij Speer als diens plaatsvervanger. Speer stortte zich volledig op 

zijn nieuwe taak. 
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Martin Bormann kan gezien worden als de man die de meeste invloed op Hitler had kunnen 

uitoefenen. Hij heeft dat echter niet gedaan, waarschijnlijk omdat hij Hitler aanmoedigde. 

Deze vrij onbekende man was zeer sluw. Dat blijkt uit zijn ontsnapping aan de doodstraf. Hij 

werd tijdens de Neurenberg processen veroordeeld maar was daarbij niet aanwezig. De een 

zegt dat hij gif innam, de ander zegt dat hij omkwam bij tumult in een Duitse stad. Anderen 

beweren hem nog gezien te hebben na de oorlog. Zo zou de plaatsvervanger van Hitler in San 

Carlos de Bariloche in Argentinië hebben gewoond. Een Italiaanse journaliste meldde in 1960 

een grafsteen met de tekst M. Bormann te hebben gezien. Kort daarna was dit graf verdwenen. 

Bormann zou onder de naam Ricardo Bauer jaren ongestoord in Zuid Amerika hebben geleefd. 

 

 

Kehlsteinhaus, ook wel genoemd Adelaarsnest, is gebouwd op de top van de Kehlstein. De 

berg is bij de Obersalzberg bij Berchtesgaden in Zuid-Duitsland. Het werd ontworpen en 

gebouwd onder regie van Martin Bormann.   
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2017, hotel het Adelaarsnest 
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De kampbewaarder John Demjanjuk staat symbool voor de onwil in de Duitse kampen om de 

moorden op Joden te stoppen. Demjanjuk werd op hoge leeftijd veroordeeld. 

De raketgeleerde Werner Von Braun was verantwoordelijk voor de dood van tienduizenden 

mensen die gedood werden door zijn raketten. Hij is nooit veroordeeld en is na de oorlog voor 

de Amerikanen gaan werken. 

Adolf Eichmann was een SS’er en was direct verantwoordelijk voor de massamoord op de 

Joden. Hij regelde de logistiek van de transporten naar de concentratie- en 

vernietigingskampen. Eichmann werkte meer dan acht jaar direct voor SS-leider Heinrich 

Himmler. Eichmann werd uit Argentinië ontvoerd naar Israël en door een rechtbank als 

oorlogsmisdadiger veroordeeld en geëxecuteerd. 

 

Nazi’s in de NAVO 
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Tien jaar na de ondergang van Hitlers Derde Rijk en zes jaar na de oprichting van de NAVO 

vond men bij die organisatie dat in 1955 de tijd was aangebroken om voormalige Duitse Nazi-

officieren in dienst te nemen. In de meeste gevallen waren het officieren die vanwege hun 

(mis)daden door Hitler onderscheiden waren met het Ridderkruis, maar zich aan het einde 

van de oorlog pas tegen hem keerden. Hieronder drie van hen, namelijk de oorlogsmisdadigers 

Hans Speidel, Adolf Heusinger en Johann Adolf Graf von Kielmansegg.  

 

 

 

Ridderkruisdrager en jodenvervolger Hans Speidel kreeg in 1957 het NAVO-bevel over de 

geallieerde landstrijdkrachten in Midden-Europa. Dit ondanks dat hij tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in Frankrijk onder meer verantwoordelijk was geweest voor het uitroeien van 

Franse joden en verzetsstrijders en in Rusland voor het in brand steken van hele dorpen. 

Vaak nog met de bewoners in hun huizen, die levend verbrandden. Toen na de benoeming 

van Speidel een storm van kritiek losbarstte, werd men door de propaganda wijsgemaakt dat 

Speidel een ‘good guy’ was geweest. Dat hij zelfs tegen het einde van de oorlog (toen Duitsland 

al bijna verslagen was!) in het verzet ging. Verzwegen werden Speidels vele oorlogsmisdaden 

en diens kwalijke rol bij het verraden aan de Gestapo van veldmaarschalk Rommel. Overigens 

heeft Manfred Rommel, de zoon van de veldmaarschalk, op 8 september 1945 Speidel nog 
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aangeklaagd voor diens verraad. Maar de Amerikaanse bezettingsautoriteiten weigerden 

Manfreds aanklacht in behandeling te nemen. 
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Op dinsdag 13 december 1960 werd Heusinger, de voormalige stafchef van Hitler, benoemd 

tot voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. Dit tot groot enthousiasme van de 

toenmalige Nederlandse regering die deze oorlogsmisdadiger blijkbaar had vergeven dat hij de 

man was geweest die in 1940 als chef van de afdeling operaties van de Duits generale staf het 

gehele aanvalsplan op Nederland had uitgewerkt. 

Dat Heusinger een oorlogsmisdadiger was, bewijzen de honderdvijfenveertig 

getuigenverklaringen tegen hem. Op de Krim heeft hij namelijk een gruwelijke terreur 

uitgeoefend en was verantwoordelijk voor de dood van duizenden mannen, vrouwen en 

kinderen. Op Heusingers bevel zijn in de plaats Stary Krym ongeveer zeshonderd inwoners 

vermoord, waaronder de hele Severnajastraat. En in Kertsj zijn honderden partizanen en 

burgers in een steengroeve met gas om het leven gebracht. Voor al deze gruwelijke misdaden 

heeft Heusinger nooit terecht gestaan. De reden: Heusinger had als stafchef van Hitler een 

groot aandeel gehad in de praktische voorbereiding van de aanval op de Sovjet-Unie op 22 

juni 1941. En dat is dan ook de reden geweest dat de NAVO-regeringen, waaronder Nederland, 

hem later zo graag op zo’n vooraanstaande plaats in de NAVO-structuur wilden hebben. 

Overigens heeft Moskou eind 1961 aan de VS nog om zijn uitlevering gevraagd, maar daar 

werd niet op ingegaan. 
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Deze voormalige ‘major im Generalstab’ van Hitlers  Eerste Pantserdivisie was tijdens de 

Duitse inval in Polen op 1 september 1939 verantwoordelijk voor een groot aantal 

oorlogsmisdaden, zoals het doodschieten van burgers en het ophangen van partizanen. In een 

door Von KIelsmansegg getekende brief heeft hij bevolen om opgehangen partizanen als 

afschrikwekkend voorbeeld te laten hangen. Over zijn wapenfeiten in Polen schreef Von 

Kielmansegg een boek, getiteld ‘Panzer zwischen Warschau und Atlantik’, dat  in 1941 bij de 

Berlijnse uitgeverij ‘Die Wehrmacht’ werd uitgegeven. In dit boek – dat vol staat met 

antisemitische uitlatingen en Hitleraanbidding – garandeert Von Kielmansegg dat hij bereid 

is om op precies dezelfde wijze als in Polen Hitlers opdracht te vervullen, namelijk de 

vernietiging van Engeland. Wat betreft de ‘Endlösung der Judenfrage’ schrijft Von 

Kielmansegg in het boek dat hij volkomen achter Hitlers zienswijze staat. In Rusland zou Von 

Kielmansegg bevelen hebben gegeven aan Einsatzgruppen van de SS. Deze lieden waren 

verantwoordelijk voor de moord op 1.4 miljoen Joden in Rusland en op miljoenen Slaven en 

andere burgers. Desondanks werd Von Kielmansegg op 1 juli 1966 benoemd tot 

opperbevelhebber van de Navo-strijdkrachten in Midden-Europa. Na Hans Speidel en Adolf 

Heusinger was Von Kielmansegg de derde Duitse oorlogsmisdadiger die een hoge post bij de 

NAVO kreeg. Bron: Gerard De Boer. 

 

 

 

De wederopbouw  

 

Na de Tweede Wereldoorlog moest Duitsland uit de puinhopen worden opgebouwd. Maar de 
economische en politieke infrastructuur bleek twaalf jaar dictatuur en oorlog te hebben 
overleefd. Voor de zoveelste keer verrees Duitsland als een phoenix uit de as. Toch zag het 
nieuwe Duitsland er geheel anders uit dan zijn voorgangers. 
 
Iedereen kent de dramatische beelden van Duitse steden na de bombardementen. Straat na 
straat gevuld met puin. Schimmige figuren scharrelen wat rond in het ruïnelandschap. Dit 
was Stunde Null; Duitsland moest helemaal opnieuw beginnen. Architecten die zich 
bezighielden met de planning van naoorlogs Berlijn leek het maar het beste om de resten van 
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de stad af te breken en vanaf het niets te bouwen. Hans Scharoun ontwierp een compleet 
nieuwe stad in het stroomdal van de Spree.  
            
Maar bij nader inzien viel de schade eigenlijk wel mee. Grote delen van de steden waren nog 
intact. Bovendien waren de bommen van de geallieerden vooral bedoeld om bovengronds 
schade aan te richten. De ondergrondse infrastructuur van Berlijn was vrijwel onbeschadigd. 
Nadat de Trümmerfrauen, letterlijk 'puinvrouwen' de rommel hadden opgeruimd, bleken de 
steden snel weer op te bloeien. 

Wat voor een groot deel verdween was Duits grondgebied. Grote gebieden in het oosten 
kwamen onder bestuur van de Sovjet-Unie en Polen. In Polen ging gebied verloren dat al 
eeuwenlang Duits was. Elders, zoals in Tsjecho-Slowakije, werden Duitse minderheden 
verdreven. De Ostgebiete waren weg; de Duitse bevolking trok naar het westen. In totaal 
waren rond de 10 miljoen Duitsers op de vlucht. Als zogeheten Heimatvertriebene speelden ze 

lange tijd een grote rol in de West-Duitse politiek.  

Aangezien de Amerikaanse en Britse belastingbetaler de Duitse bevolking niet tot het einde 
der dagen kon onderhouden, maakten de westerse geallieerden herstel tot een prioriteit. In de 
herfst van 1946 werd besloten de Britse en de Amerikaanse zones per 1 januari 1947 te laten 
fuseren. In het voorjaar van 1947 beloofden de Amerikanen de Europese landen politiek en 
economisch te ondersteunen. De Truman-doctrine en de Marshallhulp golden ook voor 
Duitsland. Maar onder zware druk van de Sovjet-Unie bedankten de Oost-Europese regimes 

voor steun uit Amerika. Ook de Sovjetische Besatzungszone moest de Marshallhulp afslaan. 

Een financiële injectie in de monetaire chaos zou geen enkel effect hebben. Daarom vond eerst 
een radicale geldhervorming plaats. Geheel in de stijl van het fameuze 'tientje van Lieftinck' 
verdween het oude geld uit de roulatie en begon iedereen opnieuw met het luttele bedrag van 
veertig Deutsche Mark. Na enige aarzeling werd het nieuwe geld ook in West-Berlijn ingevoerd. 
Dat de Sovjets op de geldhervorming reageerden met de Blokkade van Berlijn kwam eigenlijk 
wel goed uit. De westelijke geallieerden gingen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen 
zones en eindelijk waren Duitsers eens geen daders, maar slachtoffers. Dat was een nieuwe 
ervaring.  

De dollars waren goed besteed. Van een Wirtschaftswunder was pas veel later sprake, maar 
de economie kwam direct weer op gang. Deze opleving was vooral te danken aan het feit dat 
Duitsland kon voortbouwen op een hoog ontwikkelde industrie en beschikte over een goed 
opgeleide en gedisciplineerde bevolking. Het technisch vernuft was nog aanwezig. 

Na 1949 ontstond het zogeheten 'Rijnlandse model': een onderhandelingspatroon gebaseerd 
op een brede consensus tussen werkgevers en werknemers. In ruil voor de uitbouw van de 
welvaartsstaat waren de vakbonden bereid tot matiging. Waar nodig sprong de overheid bij 
met subsidies om een en ander soepel te laten verlopen. Pas in de jaren negentig is dit systeem 
door overbelasting knarsend vastgelopen.  

In de Sovjet-zone was de situatie aanzienlijk minder rooskleurig. De Sovjets ontmantelden 
grote delen van de industrie en stuurden complete fabrieken naar het moederland. Ook 
dwongen ze de Oost-Duitsers om over te schakelen op zware industrie, gebaseerd op kolen en 
staal - een bizarre keuze voor een land zonder grondstoffen. Van de hoogwaardige hightech 
industrie in Jena, Dresden en andere steden bleef erg weinig over. Deze werd pas in de jaren 
zeventig met veel moeite weer nieuw leven ingeblazen, een reanimatiepoging die tot op de dag 
van vandaag doorgaat. 

De snelle rehabilitatie van Duitsland van de puinhoop in 1945 tot gewaardeerde 
handelspartner en bondgenoot nog geen tien jaar later was ondenkbaar geweest zonder het 
kordate optreden van de bejaarde voormalige burgemeester van Keulen: Konrad Adenauer. 
Hij slaagde erin om de christen-democraten tot de centrale factor in de politiek te maken. 
Adenauer was voor de geallieerden een coöperatieve, maar altijd zelfbewuste gesprekspartner.  
            
Adenauer ging vanaf de herfst van 1945 uit van een deling van Duitsland en de 
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onvermijdelijkheid van een Westbindung. Hij had geen enkele illusie over de bedoelingen van 
Stalin en begreep al snel dat de bezettingspolitiek op een deling zou uitlopen. Dit realisme gaf 
hem een voorsprong op zijn directe concurrent, de sociaal-democraat Kurt Schumacher, die 
nog droomde over een neutraal Duitsland als brug tussen Oost en West.  

Als katholiek, Rijnlands patriot stond Adenauer open voor contacten met Frankrijk en de 

andere West-Europese landen. Als anticommunist had hij affiniteit met de Amerikaanse 

politici. Met ijzeren hand regeerde hij zijn eigen partij en daarmee Duitsland. Smalend werd 

wel gesproken van de Kanzlerdemokratie. Intellectuelen en kunstenaars klaagden over het 

verstikkende geestelijke klimaat in deze jaren. Desondanks kan worden geconcludeerd dat 

Adenauer de juiste man was op het juiste moment. Onverstoorbaar dwong hij de Duitsers tot 

democratie en aanpassing aan de West-Europese beschaving. Pas in 1963 deed hij op zeer 

hoge leeftijd afstand van de troon. 

Een van de uitgangspunten bij de bezetting van Duitsland was dat het land gedenazificeerd 

moest worden. Afgezien van de grote processen tegen nazi-kopstukken als in Neurenberg, 

moest de gehele Duitse samenleving gezuiverd worden van nationaal-socialisten. Hiervan is 

in Oost- noch West-Duitsland veel terechtgekomen.  

De Amerikanen kozen voor een systematische aanpak. Iedere Duitser moest een formulier 

invullen en dat bespreken met een Amerikaanse officier. Wie werd gezuiverd kreeg een 

Persilschein, een bewijs van goed gedrag verwijzend naar het wasmiddel Persil. De zuiveringen 

in de Sovjet-zone hadden meer weg van een revolutie. In bepaalde sectoren, zoals onderwijs 

en justitie, werd vrijwel iedereen vervangen door communisten. Maar daarnaast was er grote 

tolerantie tegenover de talloze 'kleine nazi's'. Meer dan tien procent van de leden van de 

communistische partij was afkomstig uit de NSDAP. Ulbricht ging ervan uit dat leden met een 

'verleden' extra loyaal zouden zijn.  

Na de vestiging van de twee Duitse staten in 1949 verdween de denazificatie definitief van de 

agenda. De kersverse Bundestag nam een serie wetten aan die miljoenen kleine nazi's volledig 

rehabiliteerden. Met name ambtenaren profiteerden hiervan. Na een laatste showproces in 

1950 was ook in de DDR het onderwerp 'denazificatie' definitief afgesloten.  

            

Groot verschil tussen de Bondsrepubliek en de DDR was dat de babyboomgeneratie in West-

Duitsland de discussie over schuld en boete van hun ouders eind jaren vijftig en begin jaren 

zestig heropende. In de DDR daarentegen heerste stilte over dit onderwerp, in elk geval in het 

openbare leven. De DDR zag zich zelf als de erfgenaam van het 'antifascistische verzet' en 

daarmee was de bevolking bevrijd van de plicht over haar verleden na te denken.  

Duitsland was in 1945 zwaar beschadigd, maar de maatschappelijke infrastructuur en 

organisaties waren taai en hadden twaalf jaar nazisme en zes jaar oorlog grotendeels overleefd. 

Ze bleken sterk genoeg om het zwaar gehavende bouwsel overeind te houden. De oorlog was 

nog niet voorbij of de reconstructie kon weer beginnen. Voor de zoveelste keer verrees 

Duitsland als een phoenix uit de as. Bron: Historisch Nieuwsblad. 

 

Na de oorlog 
 

De laatste maanden van de oorlog en direct na het einde ervan bevrijdden geallieerde soldaten 
een aantal concentratiekampen en andere locaties. Die waren door de nazi's gebruikt om een 
geschatte tien miljoen mensen op te sluiten en te vernietigen. De grootste groep in dit aantal 
vormden Joden, ongeveer de helft volgens de verhoren tijdens de processen van Neurenberg. 
Maar ook zigeuners, Slaven, homoseksuelen, geestelijk beperkte mensen en variërende 
minderheden en minderbedeelden, alsook verzetsstrijders en politieke vijanden van het 
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naziregime (vooral communisten) behoorden tot de overigen. Het bekendst van deze kampen 
is het vernietigingskamp Auschwitz, waarin ongeveer twee miljoen gevangenen zijn 
vermoord. De volkerenmoord door de nazi’s, ofwel de Holocaust, werd vermoed op grond van 
vele aanwijzingen maar de grote schaal waarop en de vorm waarin ze was uitgevoerd, was 
voor de Geallieerden en Sovjets toch verbijsterend. 

In totaal bevonden zich er aan het einde van de oorlog tussen de zesenhalf en twaalf miljoen 
burgers buiten hun landsgrenzen. Daarnaast werden negen miljoen Duitse staatsburgers, 
nadat hun woongebieden door de Sovjet-Unie en Polen waren geannexeerd, als vreemdelingen 
gekwalificeerd en uitgewezen. De repatriëring van deze Displaced Persons is een proces dat 
lang in beslag heeft genomen; de meeste ex-concentratiekampbewoners en 
dwangarbeiders uit Noord-, West, en Zuid-Europa waren in september 1945 weer terug in 
hun land van herkomst, maar veel ontheemden uit Oost-Europa zijn tot het begin van de 
jaren vijftig in Displaced Persons kampen gebleven. Een buiten Duitsland minder bekende 
verschrikking is die van de miljoenen Duitse vluchtelingen die tijdens en na de oorlog op de 
vlucht sloegen voor het Rode leger. Vele duizenden Duitse burgers stierven door uitputting, 
verhongering en door de kou terwijl zij naar het Westen vluchtten. Vluchtelingen vervoerende 
schepen in de Oostzee werden door Sovjet-onderzeeërs getorpedeerd. Veel burgers die in 
handen van de Sovjets vielen omdat ze niet op tijd hadden kunnen vluchten, werden 
geïnterneerd, vermoord, vernederd, en anderhalf miljoen vrouwen werden verkracht. Duitsers 
die voor de oorlog in Oost-Europa woonden, in grote enclaves met name in Joegoslavië, 
Hongarije en Roemenië, en langs de Duitse grenzen - Sudetenland - in het hedendaagse 
Tsjechië, moesten huis en haard verlaten en werden voor zover ze al niet gevlucht waren, naar 
het Westen uitgewezen. Na de oorlog werden de drie oostelijkste Duitse provincies 
geannexeerd, Oost Pruisen door de Sovjet Unie en Polen, en Pommeren en Silezië door Polen.. 
Deze verdreven bewoners van voormalig Duitse gebieden moesten nu gehuisvest worden in 
het westen van Duitsland, voorlopig in opvangkampen totdat na enkele jaren nieuwe 
woonwijken konden worden gebouwd. 

Ook de bondgenoten van Duitsland moesten het ontgelden. In mei en juni 1945 werden 
tienduizenden vluchtelingen uit Joegoslavië, de Sovjet-Unie en Hongarije, waaronder vooral 
Sloveense en Kroatische nationale milities, geïnterneerd in Oostenrijk en overgedragen aan 
de Sovjets en Joegoslaven. Deze executeerden velen van hen, een voorbeeld is het Bloedbad 
van Bleiburg. Ook het verslagen Finland en het neutrale Zweden werden onder druk gezet om 
Baltische vluchtelingen uit te wijzen. Op Texel geïnterneerde Georgische Sovjet-
krijgsgevangen werden eveneens uitgeleverd aan de Sovjet-Unie, waar ze ondanks hun 
opstand tegen de Duitse kampleiding een strenge bestraffing hebben gekregen, zoals ook de 
andere Russische soldaten in Duitse krijgsgevangenschap. Vele burgers werden tijdens en na 
de bevrijding van de Midden-Europese staten door de Sovjets vermoord of als dwangarbeiders 
gevorderd, met name betrof dat laatste vele tienduizenden Volksduitsers. Ook enkele 
honderdduizenden krijgsgevangen genomen Duitse, Hongaarse, Roemeense, Kroatische en 
Slowaakse dienstplichtigen, die aan het oostfront aan Duitse zijde hadden moeten vechten en 
milities die dat vrijwillig hadden gedaan, werden geïnterneerd en ingezet voor dwangarbeid 
om de oorlogsschade te helpen herstellen. Overigens werden door Duitsland als 
krijgsgevangenen geïnterneerde Sovjet-soldaten niet alleen bevrijd maar onmiddellijk ook in 
hechtenis genomen omdat hun verboden was zich krijgsgevangen te laten maken. Velen van 
hen zouden in de kampen omkomen en de overlevenden keerden pas in de jaren vijftig terug 
naar huis in de Sovjet-Unie of in hun land van herkomst. De hogere officieren kregen lange 
gevangenisstraffen of de doodstraf, en met name Oekraïners, Russen en Balten die zich 
vrijwillig in Duitse dienst hadden begeven, kregen als landverraders de doodstraf of een zwaar 
kampregime. Joegoslavië bestrafte op gelijke wijze de fascistische Kroatische en Bosnische 
milities die aan Duitse zijde hadden gevochten en de monarchistische Servische tsjetniks die 
zich tegen de Tito-partizanen hadden gekeerd.  
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Laatste woorden  
 
 
Hoewel de oorlog voorbij was, heerste er in Europa nog steeds chaos. Er was tekort aan 
voedsel, het openbaar vervoer lag plat, een grote stroom vluchtelingen verplaatste zich van 
stad naar stad en Duitse soldaten gaven zich en masse over. Honderdduizenden vrijgelaten 
gevangenen en gewonde soldaten moesten proberen een nieuw leven op te bouwen. 
 
Duitsers werden tijdens de oorlog bijgestaan door leden van de Nationaal Socialistische 
Beweging (NSB) die een vergelijkbare ideologie hadden. En mede door meelopers en profiteurs. 
Aan de andere kant stond het verzet, dat vooral tegen het einde van de oorlog veel aanhang 
kreeg. Het grootste deel van de bevolking was anti-Duits, maar passief.  
 
Ruim tachtig jaar geleden werd Adolf Hitler benoemd tot rijkskanselier. Daarmee kwam een 
einde aan de Republiek van Weimar, de eerste Duitse democratie. Het Duizendjarig Rijk 
begon. De verwoesting die Hitler aanrichtte in Europa liet tijdgenoten en de generaties daarna 
achter met de beklemmende vraag hoe deze man aan de macht kon komen. 

In het najaar van 1944 werd het zuiden van het land bevrijd door geallieerde militairen. Het 
gebied boven de grote rivieren, met name de steden in de westelijke provincies, kreeg eerst 
nog te maken met de hongerwinter. Door extreem voedselgebrek verzwakte de bevolking en 
kwamen enkele tienduizenden mensen om. In mei 1945 tekende de Duitse commandant de 
overgave en was heel Nederland bevrijd. Op dat moment was Nederlands-Indië nog in handen 
van de Japanse bezettingsmacht. Japan capituleerde op 15 augustus 1945.   
Na de oorlog werd Duitsland in twee delen gedeeld en Berlijn in vier. De geallieerden kregen 
de verantwoordelijkheid over West-Duitsland en in Berlijn was er een Frans, Brits en 
Amerikaans deel in het westen van de stad. De Russen kregen de controle over Oost-Duitsland 
en Oost-Berlijn. De  geallieerden hadden dus vele verliezen geleden in de oorlog, maar met 
behulp van Amerikaanse en Canadese troepen waren de Britten in staat om de oorlog tegen 
de Duitsers in Europa tot een goed einde te brengen. Bovendien hadden de Amerikanen een 
groot aandeel in de wederopbouw van de Europese landen door middel van de Marshallhulp 
die ze boden. Ook was het gunstig voor de economie van Amerika omdat Europa als afzetmarkt 
voor Amerikaanse producten kon worden gebruikt.   

De Nederlandse Joden die met honderdtienduizend werden afgevoerd overleefden de kampen 
niet. Maar achtduizend van hen kwamen terug waarvan de helft op zoek ging naar hun 
ouderlijk huis en hun spullen. In geen enkel geval werd er nog iets van aangetroffen. 
Nederland stond niet te springen, de vreugde van het bevrijdingsfeest werd in de ogen van 
velen verstoord door het ‘gejammer’ van de Joden. Het anti-semitisme werd aangewakkerd. 
Er was geen begrip en geen mededogen. De teruggekeerde Joden voelden zich een vreemdeling 
in hun eigen stad. Zelfs Amsterdam dat zo begaan was had geen belangstelling voor hen.  

Bijna alle grote wereldmachten stonden tegenover elkaar. Aan de ene kant Duitsland, Italië 
en Japan, aan de andere kant de geallieerden met Engeland, Frankrijk, de VS, Canada, de 
Sovjet Unie en China. Zevenentwintig van de honderdtien miljoen soldaten sneuvelden. Dat 
was één op vier. Er stierven vijfentwintig miljoen burgers. De kosten van de oorlog worden 
geschat op vijftig miljoen euro per uur. 

FBI-documenten suggereren dat Adolf Hitler en zijn vrouw de oorlog hebben overleefd. Pas 
vrijgegeven FBI-documenten suggereren dat de Amerikaanse overheid kennis heeft over de 
overleving van Adolf Hitler na de Tweede Wereldoorlog. Hij zou in het Andesgebergte hebben 
gewoond tot ver na de oorlog.  

De FBI-documenten suggereren dat niet alleen Hitler en zijn vrouw Eva Braun een zelfmoord 
in scène hebben gezet, maar ook dat het beruchte paar geholpen werd door Allen Dulles. Hij 



161 

 

was de directeur van het OSS; Office of Strategic Services, oftewel de inlichtingendiensten van 

de Verenigde Staten. 

Niemand dacht dat het mogelijk was voor Adolf Hitler om de Tweede Wereldoorlog te overleven. 
Dat was totdat de FBI een stel merkwaardige documenten vrijgaf. Aan de hand van deze 
documenten lijkt het erop dat de meest gehate man in de geschiedenis de oorlog wel degelijk 
heeft overleefd. De oorlog die Duitsland letterlijk verscheurde, heeft Hitler ingeruild voor een 
rustig leventje in de prachtige heuvels van het Andesgebergte.  

Met alle nieuwe aanwijzingen die aan het licht zijn gekomen, is het wel degelijk mogelijk dat 
Hitler en Eva Braun zijn ontsnapt uit Duitsland. Hij had namelijk de hulp van internationale 
inlichtingendiensten. FBI-documenten bewijzen dat ze bewust waren van Hitler zijn 
aanwezigheid in Argentinië en dat ze hem hebben geholpen door het te verdoezelen. 

Hitler en met hem de nazikopstukken hebben dus vrij rond gelopen in Argentinië. Dat is niet 
bevorderlijk voor de geloofwaardigheid van de rechtsstaat. Het opsluiten van deze criminelen 
zou tot doel moeten hebben vergelding en uitsluiten van de maatschappij. Het dient ook het 
tegengaan van recidive. Bovendien geeft het een signaal aan de samenleving: als je foute 
dingen doet, dan pakken we je en dan straffen we je ook. Misdaad mag niet lonen, maar het  
blijkt dat misdaad wel degelijk loont. Ik kan dat niet uitleggen aan de samenleving. 

De overheden in Amerika en Latijns Amerika waren afwezig en met hun eigen dictatorschap 
bezig. En ook de burgers hebben niets gemeld. Dat is wegkijken voor wat er gebeurt. Loont 
misdaad? Ja, natuurlijk!! Maar alleen als je er goed in bent. Ben je een psychopaat en ben je 
slim, sociaal, doortrapt, uitgekookt, roekeloos, zonder empathie, maar wel pragmatisch met 
verstand van zaken? Dan kan je een succesvolle crimineel worden. Vermoord je zonder 
schuldgevoel een ander mens zomaar voor een ideologie en macht?  Ja, dan ben je een grote 
crimineel. En dat waren de nazi’s.  Armoede is de bakermat van de misdaad. En wiens beleid 
heeft deze armoede ook alweer aangewakkerd? Juist, de nazi’s. Oorlog maakt landen arm. Het 
is een cynisch spel van machten waar onder- en bovenwereld om elkaar heen dansen, niet de 
sprookjeswereld van de rechtstaat. Ik ben van na de oorlog. Mag dat alsjeblieft zo blijven? 

 

Enter, 23 september 2019 

 

 


