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VOORWOORD

Het is moeilijk om 35 jaar na de bevrijding van onsland op aansprekende wijze de gebeurtenissenvan de oorlogsjaren weer in herinnering
te roepen. Develefoto's en doeumenten van menselijk leed dieregelmatiggeexposeerd zijn, kunnen vooral bijjongeren een zekere gewenning veroorzaken en verdwijnen in devele aetuele beelden van onderdrukking en verzet.
De selectie van luchtfoto's in dit boekje en op de expositie, kan op
twee manieren werken. De een zullen de foto's aanspreken door hun
massiviteit: het gaat niet om een paar personen, of een straat, maar
om grootsehalige markante plaatsen van Nederland. Voor de ander
bieden ze de gelegenheid de eigen ervaringen vanuit een ander perspectief te beleven. De foto's zijn afstandelijk, letterlijk en figuurlijk,
maar brengen het verleden diehterbij. Het ishierom dat het Studium
Generale blij wasdat deStiehtingvoor Bodemkarteringte Wageningen
(Stiboka) bereid was een selectie te maken uit haar enorme archief
van zo'n 100 000 luchtfoto's die door de Geallieerden tussen 1943
en 1945 van onsland zijn gemaakt.
DeherenG. Staal,kaartbeheerder bij de Stibokaen drs. R.P.G.A.Voskuil, wetenschappelijk medewerkervan het InternationalInstitute for
Aerial Survey and Earth Sciences (FTC) te Enschede, hebben zeer
veel tijd besteed aan het selecteren, ordenen en besehrijven, waarbij
ze van velen hulp hebben mogen ontvangen. Verder hebben ze getracht te laten zien hoe deze foto's nu nog hun diensten bewijzen.

J.L. Meulenbroek,
Hoofd bureau Studium Generalevan de
Landbouwhogeschool
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Afb. 1 Een Mosquito foto-verkenningsvliegtuig. Dit is eenvan detypen vliegtuigen die de Geallieerden in de oorlogsgarenveelgebruiken om luchtfoto's
temaken.

Het iseen tweemotorig jachtvliegtuig. Indeonderkant van de romp zjjn
duideUjk de ronde vensters voor de camera's te zien.
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OVER DIT BOEKJE

Dit boekje isin de eerste plaats bedoeld alsgidsbij de tentoonstelling
"EEN BLIK OP BEZET NEDERLAND, Luchtfoto's van de Geallieerden". Deze tentoonstelling wordt rond 5 mei 1980, 35jaar na de
bevrijding van ons land, onder auspieien van het Studium Generale
van de Landbouwhogeschool te Wageningen gehouden.
De tentoonstelling en dit boekje laten luchtfoto's zien die deGeallieerden in dejaren 1943-1945 van onsbezette land maakten. Op deze
foto's zagen zij de sterke en zoehten zij de zwakke plekken van de
bezetterslan onsland,datzijwilden bevrijden.
De foto's hebben wij gekozen uit een coUectiedie na de bevrijding op
't nippertje gespaard bleef en terecht kwam bij de Stiehting voor
Bodemkartering te Wageningen en bij de Topografische Dienst in
Delft.
De tentoonstelling omvat een honderdtal foto's waarvan ongeveer de
helft in dit boekje isafgebeeld. Uvindt ze op biz. 10-87.
Ook wU dit boekje vertellen over "Hoe de luchtfotografie zich in
twee wereldoorlogen ontwikkelde", dit vindt u op biz. 11-55.
Enkele wetenswaardigheden over deze foto's en hoe de Stiehtingvoor
Bodemkartering ze bewaarten nogsteeds gebruikt,vindtu in "Nade
oorlog een nieuwe bestemming", dat op biz. 55 begint.

PILOT FLYING INA
STRAIGHT IINfON
A COMPASSCOURSE

Afb. 2 Foto-verkenningsvliegtuig in actie. Er bestaan in principe twee manieren
om het aardoppervlak vanuit de lucht te fotograferen. De eerste is: de
camera schuin naar beneden te richten. Het resultaat is een "overboordopname", ook wel"oblique-foto" genoemd.
De tweede manieris: de camera verticaal naar beneden te laten fotograferen.Op deze wyze worden "verticaal-foto's" gemaakt.
Eenveel toegepastetechniek was,en isnogsteeds,om het vliegtuig tijdens
het makenvan deverticaal-foto'svolgenseen zoveelmogehjk rechte koers
te latenvliegen.Deautomatisch werkendecameraiszoingesteld dat iedere
foto de daarvoor gemaakte foto voor ongeveer 60 procent overlapt. Deze
overlapping is nodig om de foto's stereoscopisch te kunnen bekijken.
Zo'n serie foto's noemen weeen "run".

sr

Afb. 3 Kaartjeuit het vliegrapportvan een foto-verkenningsvliegtuig.Als de fotoverkenningsopdracht is uitgevoerd en de foto's zyn afgedrukt, worden de
runs ingetekend op een overzichtskaart,omhet terugzoekenvan de foto's
te vergemakkekjken. By deze kaart wordt een lijst gevoegd met o.a. de
datum en het tjjdstipvan opname,devlieghoogte, de schaalvan de foto's,
de brandpuntsafstand van delens, denaamvan depiloot en het bladnummervan degebruikte topografische kaart.
Afgebeeld kaartje is afkomstig van de "First Canadian Photographic
Intelligence Section", en beslaat het gebiedvan deBiesbos.

Afb. 4 De luchtfoto's worden geinterpreteerd. Alsdefoto's klaarzyn wordenze
nauwkeurig bestudeerd. De man op de voorgrond gebruikt een kleine
zakstereoscoop om twee overlappende foto's stereoscopisch te kunnen
bekjjken.
Ook vergrootglazen en nauwkeurige meetinstrumenten worden gebruikt
om ieder belangryk detail te kunnen herkennen en zo nodig te kunnen
opmeten.
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Afb. 5 Geinterpreteerde foto van een deel vanhet vliegveld Soesterberg. Zyn de
luchtfoto's van een bepaald doel bestudeerd, dan wordt het resultaatvan
de interpretatie zo snel mogehjk afgeleverd bij de staf-officieren die belast zyn met de aanval op het betreffende doel.Deze hiformatie issamengevat m de vorm van een foto-interpretatierapport. Vaak worden hierby
een aantalbelangrykeluchtfoto'sgevoegd, waarop met inkt aUerlei details
zoals geschutsopstellingen, loopgraven en prikkeldraadversperringen zyn
aangegeven.

•471 243IC44*
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HOEDELUCHTFOTOGRAFIEZICHINTWEEWERELDOORLOGEN
ONTWIKKELDE
De luchtfotografie in dejaren voor de Tweede Wereldoorlog
De mens heeft vanouds zijn blikveld trachten te verruimen door naar
hooggelegen observatieposten te zoeken, vanwaar hij zijn omgeving
beter kon overzien. In het bijzonder gold dit voor legeraanvoerders,
die van hooggelegen punten, zoalsheuveltoppen en kerktorens de bewegingen van de tegenstander traehtten te observeren om met succes
slagte kunnen leveren.
Vanuitluchtballonswaarnemen
Tegen het einde van de achttiende eeuw werd in Frankrijk een uitvinding gedaan waarvan de militairen al snel de grote betekenis inzagen:
de luchtballon. Al in 1793 ging het Franse leger waamemingsballons
gebruiken die zij aan kabels bevestigden. Napoleons legers namen
deze verplaatsbare waarnemingsposten mee op him tochten naar
Italie en Egypte. Ruim zestig jaar later, tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, maakten beide partijen gebruik van deze baUons, die ook
toen meermalen hun waarde bewezen.
Vanuitvliegtuigenwaarnemen
Het vliegtuig, in 1903 uitgevonden, maakte de mogelijkheden om
vanuit de lueht waar te nemen nagenoeg onbegrensd. De eerste tijd
gebruikten militairen het vliegtuig alleen om waarnemingen te verriehten. Het was een beweegbare observatie-post. Pas later gingen ze
het vliegtuig ook alsjager en bommenwerper gebruiken.

<

DeGrebbelinie,volgens "mensen diehet weten konden"onneembaar.De echte
deskundigen weten dat ernogvanaUesaanontbreekt.Erisbyvoorbeeldgeenvry
schootsvelden de stellingenz|jnnognietvoltooid.Indemiddagvan 10mei1940
ontbrandt hier een felle stryd, maar binnen v|jf dagen valtdeGrebbeinhanden
vandegoeduitgerasteDuitsetroepen.
Defotoisruimvierjaarnadestrydgenomen.
11

Dekomst vande camera

In hetbegin konden dewaarnemers in ballons envliegtuigen uitsluitend methetoogwaarnemen. Belangrijke informatie legden zeinde
vorm van aantekeningen vast ofschetsten zeinop een kaart.
Toch bleek deze manier om waar te nemen niet altijd te voldoen.
Vaak zagen de waarnemers niet watze moesten zien of ze wisten
zieh, wanneer zeweer opde grond waren, bepaalde details niet meer
te herinneren. Daarom namen ze al snel camera's mee naar boven.
Een camera kanalles "zien" envastleggen inde vorm van foto's, die
later opdegrond rustig bestudeerd kunnen worden. Alsnelbemerkten zijwateenwaardevolle gegevens uiteenluchtfoto te halen zijn.
Zeleerdende luchtfotote "lezen"ofbeter gezegd te "interpreteren",
Dit zien en herkennen van details op luchtfoto's kunnen weenigszins
vergelijken met kaartlezen. Hetgrote voordeel vaneenluchtfoto is
echter dat deze de werkelijke toestand weergeeft, terwijl eenkaart
een abstract enmeestal verouderd beeld van het aardoppervlak geeft.
Zo zullen wesnel verlopende veranderingen, zoalsoverstromingen of
mUitaire activiteiten opeenkaart tevergeefs zoeken, terwijl de luchtfoto deze informatie welkan geven.
De Moerdykbruggen verbinden zuid ennoord. Alopdeeerste oorlogsdag, nog
voor wrj debruggen kunnen opblazen, worden zeveroverd door een betrekkelrjk
kleine groep Duitsers. Zelanden metwatervliegtuigen ophetHollands Diepen
wandelen naar onze bewakingstroepen. Deze denken metaankomende versterkingen te maken te hebben. Zeworden neergeschoten endebruggen zijnverloren. Dit geeft de Duitsers de mogehjkheid voor een snelle opmars vanhun I
pantsertroepen, diealop 12mei 1940Dordrecht bereiken.
In 1944, alsdeGeaMieerdelegersnaderen, trekken de Duitse eenheden weer over
de Moerdijkbruggen. Een klein onderdeel blijft aandezuidkant wachten omde
bruggen te bewaken ente laten springen. Alsditgebeurt is deverbinding zuidnoord verbroken. Voldaan steken deDuitse bewakingstroepen metrubberboten
het Hollands Diep over.
^
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Gevechten omdeMaasbruggen. Verrassend isook deaanval waarmee deDuitsers
in e&n klap deMaasbruggen veroveren. Tegen vrjf uur landen ersnelna elkaar 12
watervliegtuigen op de Nieuwe Maas; de zestig neergekomen soldaten die met
rubberboten naar beide kanten derivier oversteken, slagen erbinnen hetuur in
detoegangen totdeMaasbruggen tebezetten.
Vanuit hun vesting het Witte Huis, nemen de mariniers en geniesoldaten de
Duitse patrouMes dieover debrug proberen tekomen voortdurend hevigonder
vuur en dwingen hen zich steedshalverwege terugtetrekken.
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Deschaalvan een luchtfoto

Hoe hoger een vliegtuig vliegt, hoe groterwordthet gebieddat op een
foto komt. Wei wordt allesveel kleiner afgebeeld. Wespreken hierbij
van het begrip "sehaal". Zo is de schaal van een hoog genomen foto
kleiner dan de schaal van een lager genomen foto, mitsin beidegevallen een camera met dezelfde lens gebruikt is. Als bij een foto staat
aangegeven "de schaal is 1 : 10 000" dan betekent dat, dat elke afmetingop de luchtfoto in werkelijkheid tienduizend maal zo groot is.
Alleen bij verticaal genomen foto's (zie afb. 2) kunnen we spreken
van een schaal, ook al geldt de aangegeven schaal niet voor de gehele
foto. Oblique-foto's hebben geen "vaste" schaal; op de voorgrond is
de schaal het grootst en in de verte wordt zesteeds kleiner.
Stereoscopic* uit vlakke foto's een raimteiyk beeld

Foto'shebbeneen gebrek: ze beeldende ruimtelijke, driedimensionale
wereld af op een tweedimensionaal oppervlak.

Rotterdam, drie jaar na het bombardement. 14 mei 1940. Nederland denkt aan
capitulatie,maar de Duitserswachten de onderhandelingen niet af en gooien
100 ton brisantbommen op het dichtstbevolkte deelvan de stad: 900 doden,
100 000 daklozen. Een brand, die maanden duurt,legt de binnenstad en een deel
van Kralingen in de as: 25 000 woningen, 2350 winkels,3450 bedrijfsgebouwen,
550 cafe's en hotels, 62 scholen, 24kerken, 22 feestgebouwen, 13ziekeninrichtingen, 12bioscopen en 2schouwburgen.
Nederland capituleert op 15mei 1940.

•

Om te vergeUjken een foto van Rotterdam, bijna veertigjaar na het bombardement. De opbouw laat eerst nog op zich wachten. 20 000 arbeiders zijn tweejaar
bezig het puin te ruimen. Er Hgt 5 000 000 m , voldoende om een muur van
Rotterdam naar Amsterdam te bouwen die 9m breed en 10mhoogis.
(Foto: KLM Aerocarto)

i

De forten by Kornwerderzand op deAfsluitdijk. Hier weerstaan de 240 manvan
het Detachement "Kornwerderzand" de luchtaanvallen van de Duitsers. Met
steunvan dekanoneerboot "Johan MauritsvanNassau", die op 18km afstand in
het IJsselmeer Hgt, brengen ze de Duitse Artillerie tot zwrjgen. Een Duits wielrijdersbataljon sneuvelt op de "dodendam", die bij de capitulatie nog vast in
onze handen is.
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Wij ervaren de ons omringende wereld als ruimtelijk doordat ieder
van onze beide ogen een zelfde object waarneemt, maar uit een enigszins verschillende gezichtshoek. Beide iets verschillende netvliesbeelden vloeien in ons bewustzijn samen tot een ruimtelijk beeld, waarbij
we zien wat veraf en wat dichtbij is.
Al in het midden van de negentiende eeuw werd ontdekt dat deze
situatie te reconstrueren was met twee foto's van een zelfde object,
die van een iets ander standpunt waren genomen. Wanneer we zo'n
fotopaar bekijken op een zodanige wijze dat het linker oog alleen de
linker foto en het rechter oog alleen de rechter foto ziet, dan zien we
diepte. Om dit te vergemakkelijken gebruiken we meestal een stereoscoop.
In de luchtfotografie geeft deze techniek de mogelijkheid om het afgebeelde landschap met zijn bergen, dalen, huizen en bomen onder
de stereoscoop in drie dimensies waar te nemen. Daarbij moeten we
er wel voor zorgen dat ieder stukje aardoppervlak op tenminste twee
verschillende, direct na elkaar genomen foto's zichtbaar is.Dat is dan
ook de reden dat de foto's elkaar voor ongeveer 60% moeten overlapped
Luchtfotografie inde EersteWereldoorlog

Als praktische techniek bewees de luchtfotografie voor het eerst haar
waarde tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Zowel de Geallieerden als de Duitsers experimenteerden intensief
met het maken van foto's uit vliegtuigen. In het begin waren er veel

De haven van Umuiden. Direct na hun bezetting bouwen de Duitsers t>ij 1een
duikbootbunker en bij 2een snelbootbunker.
Van deze haven uit opereert de Duitse Kriegsmarine tot het eindevan de oorlog
ondanks zware bombardementen van de Geallieerden. Delaatste maandenvan de
oorlog opereren de Duitsers met hun nieuwste wapen, een tweemans-onderzeeboot, type Seehund. Veertigvan deze boten brengen inkorte trjd 120 000 bruto
ton tot zinken.

•

Schellingwoude brj Amsterdam. Voor 1940 Marine-haven voor watervliegtuigen.
Trjdens de bezetting steunpunt voor de watervliegtuigen van de Duitse Kriegs^ marine. Het in de IJmond gelegen eilandje is tot 1945 als een kleine, goed
gecamoufleerde vesting ingericht. De vliegtuigen liggen voor de veiligheid met
ruime onderlinge afstand in het IJ.
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moeilijkheden. De eerste camera's waren loodzwaar en moesten geheel met de hand worden bediend. De waarnemer-fotograaf, die
meestal achter de piloot zat, moest met zijn zware camera ver over de
rand van de open cockpit leunen om zijn foto's te kunnen maken,
met alle risico's van dien. In de ijzige koude moest hij met dikke
handschoenen aan of met bijna bevroren vingers een tiental verschillende handelingen uitvoeren, voordat hij de eerste glasplaat kon belichten. Maar aan het einde van de oorlog was er veelverbeterd. Honderden verkenningsvliegtuigen waren voorzien van camera's die in
ijzeren frames waren vastgemaakt. Om de grote mUitaire offensieven
aan het Westelijk Front voor te bereiden en uit te voeren steunden
beide partijen op de belangrijke gegevensvan him luchtfoto's.
Een Tweede Wereldoorlogdreigt

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog nam de belangstelling voor
de militaire foto-verkenning snel af. De luchtfoto werd echter wel
"ontdekt" door niet-militairen. Geologen, geografen, archeologen en
anderen die zich op de een of andere manier met de studie van de
aarde bezig hielden, bemerkten dat de luchtfoto voor hen een belangrijke bron van informatie kon zijn. Ook de makers van topografische
kaarten konden een deel van het rijdrovende meetwerk in het terrein
vervangen door de luchtfoto te gebruiken. Maar aan het eind van de
jaren dertig begon het duidelijk te worden dat een nieuwe oorlog onvermijdelijk was. De snelle bewapening van Nazi-Duitsland en de bezetting van Tsjecho-Slowakije lieten daarover weinig illusies.
Het was echter moeilijk om aan betrouwbare gegevens te komen over
de opbouw van het Duitse leger en de Duitse oorlogsindustrie. De
Engelse en Franse legerleiding besloten daarom de luchtfotografie
"Konzentrationslager Herzogenbusch", wijvrezen het als"kamp Vught".
Het valt onder het SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt (SS-WVHA) in Berhjn,
met als gevolg dat het tot in de details gelijk is aan de beruchte kampen in
Duitsland. Op 13januari 1943 komt het eerste transport van 250 Nederlanders
in Vught aan. Op 5 en 6 September 1944, als de GealHeerden naderen, laten de
1 Duitsers 2800 mannehj'ke en 700 vrouwekjke gevangenen overbrengen naar
concentratiekampen in Duitsland. De kale strip over delunet in de bossen naast
het kamp is de executie-plaats, waar 318 Nederlandersworden "terechtgesteld".
Als Vught op 26 oktober 1944 wordt bevrijd, heeft de bezetter hier 29 500
Nederlanders gevangen gehouden op een wjjze waarvan iedere beschryving
tekortschiet.
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weer in te schakelen, zonder dat de Duitsers dit zouden merken. De
Engelsen vonden een zeer ingenieuze methode om in het geheim aan
luehtfoto's te komen. Zij voorzagen een klein vliegtuig van een drietal verborgen camera's. Met dit toestel maakten ze zogenaamd zakenvluchten naar Duitsland, waarbij de pUoot ervoor zorgde dat hij zijn
route over belangrijke militaire installaties koos, die hij dan in het
geheim fotografeerde.
In augustus 1939 kwam aan deze vonn van lueht-spionage een einde,
toen de Duitsers alle burgervluehten boven hun land verboden.
Maar dank zij de "zakenvluchten" beschikten de Engelsen nog voordat de Tweede Wereldoorlog in September 1939 uitbrak over een uitgebreide en kostbare verzameling luehtfoto's van Duitsland.
De luehtfotografie in de Tweede Wereldoorlog
Engekndbouwtdefoto-verkenning op
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, begonnen de Engelsen koortsachtig met de opbouw van een militaire foto-verkenningsafdeling.
Aanvankelijk verliep deze opbouw nogal stroef, maar vooral na de val
van Frankrijk injuni 1940 zagenze hoe belangrijk de foto-verkenning
zou gaan worden. Nu een groot deel van West-Europa in Duitse handen was en er nog geen goed georgamseerde spionage-organisaties in
de bezette gebieden waren opgebouwd, was luchtverkenningvoor de
Engelsen vrijwel de enige manier om aan gegevens over het doen en
laten van de vijand te komen.
Het belangrijkste deel van de foto-verkenningsvluchten moesten de
Foto-verkenningsafdelingen, de Photographic Reconnaissance Units
(PRU's) uitvoeren. De interpretatie van alle bmnengekomen foto's
Amsterdam met de gedeeltekjk gesloopte Joodse wrjk. Voor de oorlog bezat
Amsterdam een belangrijke Joodse gemeenschap.Demeeste Joden woonden in
de omgeving van het Waterloo Plein. Al in het begin van de oorlog begint de
Duitse bezetter metdesystematische deportatievanalleNederlandseJodennaar
4 devernietiginpkampeninDuitsland.DeJoodsewrjk raakt ontvolktendehuizen
staan leeg.Alser gedurende de winter van 1944 op 1945 inAmsterdamgebrek
aan brandstof optreedt, begint de bevolking dehuizen te slopen en wordt het
houtmeegenomen.
Op de foto zien we aan de vele witte plekken rond het Waterloo Plein waar
huizen zrjn gesloopt.
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werd hoofdzakelijk gedaan door de Foto Interpretatie Afdelingen
(Photographic Intelligence Units), die later werden samengevoegd tot
een Centrale Interpretatie Afdeling (Central Interpretation Unit),gevestigd in Medmenham.
Nieuwevliegtuigen en nieuwe camera's

In het beginvan de oorloggebruikten de Engelsen Blenheim-bommenwerpers voor de foto-verkenning van het door de Duitsers bezette
Europa.
Het resultaat was echter teleurstellend. De toestellen vlogen veel te
langzaam en te laagen ze werden dan ook gemakkelijk door het Duitse luchtafweergeschut neergeschoten. Wat de Engelsen nodig hadden
was een snel jachtvliegtuig dat tot 10 kilometer hoogte kon stijgen,
een hoogte waarop het luchtafweervuur hen niet meer kon raken en
waar ook weinig Duitse jachtvliegtuigen opereerden. Na veel moeite
kregen de PRU's een aantal Spitfires en later zelfs Mosquito's.
Het probleem bij het vliegen op een grote hoogte was wel dat de
luchtfoto's, die de camera's van toen maakten, weliswaar een reusachtig gebied bestreken, maar een zo kleme schaal hadden dat veel
details niet meerzichtbaar waren. Doornieuwe camera'ste ontwerpen
met lenzen die een langere brandpuntsafstand hadden, een soort telelens, losten de Engelsen dit probleem op. Een anderemoeilijkheid was
dat de camera's op grote hoogten vaak door de ijzige koude bevroren.
Dit losten ze op door warme lucht van de motoren langs de camera's
te leiden. Door voortdurend te experimenteren verbeterden de Engelsen de foto-vliegtuigen steeds meer. Zo vergrootten ze bijvoorbeeld
hun vliegbereik aanzienlijk door extra brandstoftanks, waardoor de
toestellen tot ver boven Duitsland konden doordringen. Om ze in de
lucht zo min mogelijk te laten opvallen werden de toestellen vaalblauw geschilderd.Om aan snelheiden wendbaarheid te winnen waren
de foto-vliegtuigen niet voorzien van bewapening en vliegersdie werden aangevallen door vijandelijkejachtvliegtuigen moesten vertrouwen
Duitse versperringen op het strand langs de Nederlandse kust. Om van WestEuropa een onneembare vesting te maken beginnen de Duitsers in 1942 een
reusachtige verdedigingslinie langs dewestkustvanEuropatebouwen.Deze linie
I bestaatuit bunkers,loopgraven,tankgrachten, mijnenvelden enprikkeldraadversperringen.Op de strandenenevenonderdewaterlijnwordenstalenhindemissen
opgesteld, die landingsboten moeten kunnen tegenhouden. Een deel van deze
hindemissenisvoorzienvanmijnen.
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op hun bliksemsneUe reacties en speciale tactieken om de vijand te
ontwijken.
In het algemeen was ieder verkenningsvliegtuig voorzien van drie
automatische camera's. In iedere camera zat een film waarop ze 250
opnamen konden maken. Later, toen er nieuwe camera's kwamen,
voerden ze de capaciteit op tot 500 opnamen per film.
Strategiseheentactisehefoto-verkenniiig
Er waren twee soorten foto-verkenning: de strategisehe en de tactische. Bij de strategisehe foto-verkenning drongen de verkenningsvliegtuigen diep door boven het vijandelijk gebied waar zij op grote
hoogte hun foto's maakten. Dit waren meestal verticaal genomen
foto's, die ze niet alleen voor interpretatie-doeleinden gebruikten,
maar ook om kaarten bij te werken.
De tactische foto-verkenning voerden ze meestal dicht bij de frontlijn
uit, waarbij ze veel lager vlogen dan bij de strategisehe verkenningen.
Behalve verticale foto's werden veel obliques gemaakt. Bij deze verkenningen werkten ze nauw samen met de legeronderdelen die in het
betreffende frontgebied vochten.
Ontwikkelenenafdrukken
Keerde een foto-verkenningsvliegtuig op zijn basis terug dan gingen
de belichte films zo snel mogelijk naar een laboratorium om te worden ontwikkeld. Dit gebeurde in speciale machines. Vervolgens werden de films gefixeerd, gespoeld en gedroogd. Daarna drukte een andere machine de rol negatieven beeld voor beeld af op lichtgevoelig
papier. Deze afdrukken werden eveneens ontwikkeld, gefixeerd, gespoeld en gedroogd, waarna ze zo snel mogelijk naar de interpretatieafdeling werden gebracht.
Een belangrijk deel van dit laboratoriumwerk werd gedaan door
vrouwen.
Den Haag ontruimd. Om "hun" kust te verdedigen projecteren debezetterseen
lange tankgracht door de bebouwingvan DenHaagenScheveningen.Daarmoet
alles voor wyken,alleswat ligt in een 100m brede strook. Demensenmoeten
^ hun huken en gebouwen ontruimen. Alles wordt afgebroken, en het graafwerk
begint.
Een restant van de tankgracht isanno 1980een fraaie waterparty in een plantsoenaandeSegbroeklaan.
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Deinterpretatievandeluchtfoto's
Zo gauw de luchtfoto's klaar waren begon de interpretatie. Deze
techniek om aUerlei details op de luchtfoto's te zien en te herkennen
was het werk van specialisten.
Afhankelijk van de urgentie en de benodigde informatie, voerden ze
de interpretatie uit in een drietal fasen. De eerste omvatte een snel
onderzoek om te kijken of de beelden zulke belangrijke informatie
opleverden over vijandelijke activiteiten, dat het hoofdkwartier hierover onmiddellijk ingelicht moest worden. Zulke belangrijke informatie was bijvoorbeeld de verplaatsing van een groot Duits oorlogsschip of van een belangrijke tank-divisieof het resultaatvan een groot
bombardement. Deze interpretatie deden ze vaak van negatieven,
zonder op de afdrukken te wachten. Op deze manier hadden ze deze
informatie binnen drie uur nadat een verkenningsvliegtuig op zijn
basis wasteruggekeerd, beschikbaar.
De tweede fase was een routine-studie van vliegvelden, havens, rangeerterreinen, fabrieken en militake versterkingen. Het ging erom
vliegtuigen en schepen te identificeren, het type en de zwaarte van
geschut te schatten, de posities van radar-installaties nauwkeurig vast
te stellen enz. Deze interpretatie deden zevaak 's nachts, zodat ze de
gegevens 's morgens konden doorgeven.
In de derde fase werden de foto's aan een uiterst intensief en nauwkeurig onderzoek onderworpen door specialisten op het gebied van
vliegtuigen, schepen, radar en speciale industrieen zoals olieraffinaderijen en vliegtuigfabrieken.
Fase een van de interpretatie werd vaak al gedaan op de basisvan het
verkenningsvliegtuig; fase twee en drie gebeurden op de Centrale Interpretatie Afdeling in Medmenham.
In Medmenham werkte een grote staf mannelijke en vrouwelijke
interpretatoren om de enorme hoeveelheden luchtfoto's die dagelijks
van de foto-verkenningsafdelingen binnen kwamen, door te werken.
De mensen die zich met dit werk bezighielden moesten een goed inzicht hebben in de mogelijkheden en beperkingen van de luchtfoto.
Zij moesten volledig vertrouwd zijn met het beeld van de aarde, gezien vanuit de lucht. Bovendien moesten ze op de hoogte zijn van de
Katwijk afgebroken. In 1942 maken de Duitsers van het strand een "Sperrgebiet", in de duinenenlan^deboulevardverrijzenzwarebunkersenmuren. Ze
4 ontruimen de kuststrook en slopen bijna 600 woningen. Velen moeten evacueren, zelfs naar Groningen. Langs de boulevard blyft byna alleen de OudeKerk
staan,vanzyntoren beroofd.
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camouflagetechnieken die de vijand gebruikte.
Een veel toegepaste techniek was luchtfoto's die op versehiUende
tijdstippen waren genomen nauwkeurig te vergelijken om te kijken of
ergens veranderingen waren opgetreden.
Een Duitseinvalin Engelanddreigt

In 1940 concentreerden de foto-verkenningsafdelingen zieh op het
volgen van de voorbereidingen die de Duitsers troffen voor hun invasie in Engeland. In Nederlandse, Belgische en Franse havens braehten
de Duitsers grote aantallen binnenvaartschepen samen, die ze tot landingsvaartuigen ombouwden om ermee op de kust van Engeland te
landen. Als het weer het toeliet fotografeerden de Engelse verkenningstoestellen deze voorbereidingen bijna dagelijks. Daarnaast hielden ze de grote Duitse marine-havens in de gaten om de positie van
de Duitse oorlogssehepen vast te steUen. Overigens waren de Duitse
foto-verkenningsvliegtuigen, die bij de aanval op Nederland, Belgie en
Frankrijk al een belangrijke rol hadden gespeeld, op hetzelfde moment zeer actief boven Engeland. Voor hun geplande invasie fotografeerden de Duitsers aUe belangrijke steden, industrie-centra en vliegvelden. Doordat zij de luehtslag om Engeland verloren, gingde invasie echter niet door en concentreerde Hitler zich op de aanval op
Rusland.
Bombardementen

Als antwoord op de Duitse bombardementen op Engeland begonnen
de Engelsen, meestal bij nacht, Duitsland te bombarderen. Dit betekende een sterke uitbreiding van het werk voor de foto-verkenningsafdelingen. Voordat ze een bombardement uitvoerden, legden ze het
doel vast op luchtfoto's, die bij de voorbereiding van de aanval werden gebruikt. Na afloop van het bombardement maakten ze opnieuw
foto's om te kijken of de aanval was geslaagd.
Vervolgens werd het herstel wekelijks met de camera gevolgd en indien nodig werd besloten tot een nieuw bombardement.
Amerikaanse bommenwerpers op weg naar Duitsland. In 1942 beginnen de
Amerikanenvanuit Engeland met zwarebombardementen opDuitsland.Trjdens
^ een vlucht boven West-Nederland fotografeert een verkenningsvliegtuig boven
zee een aantalviermotorige bommenwerpers, enkele ogenblikken voordat zede
NederlandsekustzuUenpasseren.
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Deze bombardementen werden voortdurend uitgebreid, vooral toen
in 1942 de Amerikanen aan de strijd gingen deelnemen. Zij voerden
hun bombardementen hoofdzakelijk overdag uit en zij maakten daarbij gebruik van hun eigen foto-verkenningsafdelingen.
De Geallieerden beperkten hun bombardementen niet tot Duitsland;
alle belangrijke doelen in bezet gebied werden aangevallen, sommige
zelfs regelmatig. In Nederland werden voortdurend aanvallen uitgevoerd op vliegvelden, op grote fabrieken zoals PhOips in Eindhoven
en op haveninstaHaties zoals in Umuiden, Den Helder en Vlissingen.
Voorbereidingeiivooreeninvasie
Langzamerhand begon de weegschaal van het succes door te slaan
naar de Geallieerde zijde. De Duitselegerswerden verslagenin NoordAfrika, en in Rusland leden ze reusachtige verliezen.
Een Geallieerde invasie werd steeds dreigender en daarom bouwden
de Duitsers langs bijna de gehele westkust van Europa een reusachtige
verdedigingslime met bunkers, geschutsopstellingen, tankgraehten,
prikkeldraadversperringen, mijnenvelden en loop§p-aven. Al in 1942
waren de Geallieerden begonnen de hele kuststrook van Den Helder
in het noorden tot de Spaanse grens in het zuiden regelmatig te fotograferen. Eind 1943 was er bijna geen Duitse bunker of loopgraaf
meer te vinden, die de foto-interpretatoren niet hadden ontdekt en
aangetekend.
Na veel studie koos het Geallieerd opperbevel de kust van Normandie
uit als invasiegebied en vanaf dat moment werd het aantal verkenningsvluchten naar dat Franse kustgebied aanzienlijk opgevoerd.
Daarbij zorgden ze er wel voor dat dit kustgedeelte niet onevenredig
veel aandaeht kreeg om geen argwaan te wekken bij de Duitsers.
Naast de gebruikelijke vertieaal-foto's maakten ze grote aantallen
obliques. Van de kustgebieden waar ze zouden landen maakten ze
van geringe hoogte series obliques, die, nadat ze aan elkaar waren ge-

i

VMegveldVolkelgebombardeerd.Omdewegvoorhunopmarsuithet zuidenvqj
te maken, bombarderen de Geallieerden op 15 augustus 1944 het vliegveld
Volkel by Uden. AUestart- en landingsbanen zyn onbruikbaar geworden,maar
dehangarsmet Duitsevliegtuigenbkjven gespaard,enook derolbanen.Viadeze
rolbanen weten de Duitsers toch wegte komen met hun vliegtuigen, maar niet
voordatzehethelevliegveldhebbenvemield.
DeGeallieerden weten niet dat deDuitsersverdwenen zjjn enbombarderenhet
vliegveldop3September 1944nogeenkeer.
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past grote panoramafoto's vormden, waarop ieder detail van de kust
zichtbaar was. Om gedetaUleerde foto's te krijgen vlogen de piloten
vaak rakelings over hun doel, waarbij ze soms zwaar werden besehoten. Tijdens een van deze vluchten boven de Franse kust vloog een
Amerikaans verkenningsvliegtuig zo laag over de Duitse fortificaties
dat het met zijn vleugels over de boomtoppen scheerde. Bij terugkomst van het besehadigde toestel in Engeland zaten er 130 kogelgaten in de romp en de vleugels, en er werd zelfs een kogelin een van
de camera's gevonden. De radiatoren van beide motoren zaten vol
takken en bladeren.
In het voorjaar en de zomervan 1944 fotografeerden deGeaUieerden
bijna dagelijks vliegvelden, belangrijke wegen en spoorwegknooppunten, om op de hoogte te blijven van alleDuitse militaire activiteiten.
Alleen al van de foto's van Noordwest-Frankrijk maakten ze iedere
maand zeven miljoen afdrukken.
Op de Centrale Interpretatie Afdeling in Medmenham bouwden ze
aan de hand van luchtfoto's maquettes van de belangrijkste doelen,
waarop ieder detail zichtbaar was. Door studie van deze maquettes
kregen de soldaten een goed beeldvan het gebied dat zemoesten veroveren.
Langs de gehele kustlijn van Nederland, Belgie en Frankrijk hadden
de Duitsers honderden radar-stations gebouwd waarmee ze dag en
nacht ieder schip en ieder vliegtuig dat de kust naderde waarnamen.
Al deze radar-stations moesten de GeaUieerden uitschakelen wUden
ze bij de aanstaande invasiehet element van verrassing behouden.

<

Een Wassermann-radarinstallatie by Bergen aan Zee. OnmiddelMjk na de Duitse
nachtaanval op Londen op 24 augustus 1940, besluit de chef van het RAF
Bomber-Command tot een wraakactie op Berujn. Het succes is gering,maar het
is voor de Duitsers wel een aanleiding om een nachtjagerstrijdmacht op te
richten. Ook willen ze een goed en snel werkende informatie-bron, diegegevens
over naderende Geallieerde vHegtuigen kan verschaffen. Ze richten een waarnemingsdienst op, die uitgerust is met verschillende typen radarapparaten. De foto
toont een type lange-afstand radar, deWassermann, dat een bereik heeft van 280
km. Dit apparaat signaleert de doelen al als ze nog boven Engeland vliegen.
Demeldingen worden direct doorgegeven aan de commandopost "Diogenes", die
in de omgeving van Arnhem in een grote bunker isgevestigd. Als de Geallieerde
vliegtuigen dichterbij komen, draagt "Diogenes" de melding over aan korteafstand radarposten.Op dat moment begint ook de tegenaanval.
Voor dekust zien we nogeenversperringvan palen.
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Daarom hadden ze bij de foto-verkenningen bijzondere aandacht besteed aan het opsporen van deze stations en eind mei 1944 begonnen
Geallieerde jachtvliegtuigen ze systematisch te vemietigen. Door het
uitschakelen van deze radar-posten en doordat de Duitse foto-verkenningsvliegtuigen nauwelijks meer in het Engelse luehtruim konden
doordringen had het Duitse opperbevel geen nauwkeurig beeld meer
van de voorbereidingen die in Engeland voor de invasie werden getroffen. Ze tastten daardoor ook vrijwel geheel in het duister over de
plaats waar de Geallieerden preeies zouden landen.
Om de Duitse legerleiding te misleiden wekten de Engelsen bovendien de indruk dat de invasie zou plaatsvinden bij Calais, aan het
smalste deel van het Kanaal. Bij het tegenover Calais gelegen Dover
brachten ze grote aantallen namaak-landingsvaartuigen en namaakvliegtuigen samen. Vanuit de lucht leken deze aetiviteiten bedriegelijk echt en daarom lieten ze Duitse foto-verkennmgsvliegtuigen met
opzet rustig hun gang gaan om dit gebied te fotograferen. Deze misleiding heeft in grote mate bijgedragen tot het sueces van de landingen in Normandie.
DejachtopDuitslamd'snieuwegeheimewapens
Al in het begin van de oorlog waren er in Engeland spionage-rapporten ontvangen die melding maakten van het feit dat Duitsland bezig
was om nieuwe geheime wapens te ontwikkelen. Waar en in welke
vorm wasechter niet bekend.
Op het grote interpretatie-eentrum in Medmenham letten ze bij de
bestudering van de luchtfoto's op alles wat zou kunnen duiden op de
ontwikkeling van deze wapens, maar het bleef zoeken naar een speld
in een hooiberg. Tot er begin 1943 ontdekt wordt dat vreemde bouwwerken in de buurt van Peenemiinde iets met deze wapens te maken
hebben. Opnieuw worden luchtfoto's van dat gebied gemaakt en
Een neergeschoten vliegtuig bij Ouddorp op het eiland Goeree-Overflakkee.We
schatten dat er in de Tweede Wereldoorlog 6500 vliegtuigen op Nederlandse
bodem zyn neergestort. Dit warenongeveer3000Engelse,2000Amerikaanseen
1500Duitse toestellen. Overhet aantal slachtoffers bestaan ookgeennauwkeu% rige gegevens,maarvoorzichtig schattendkomenweopeenaantalvan20tot25
duizend.
De foto toont een neergeschoten vliegtuig, dat nog een noodlanding heeft
kunnen maken. Het spoor dat het toestelindezachtebodemheeft getrokkenis
duidekjk zichtbaar.
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langzamerhand komen ze achter de geheimen van het nieuwe wapen,
het "pilootloze" vliegtuig, de V-l. Intussen ontdekten ze op luehtfoto's dat deDuitserslangsde Fransekust vreemdsoortige installaties
bouwden en al spoedig kwamen ze er achter dat dit lanceerplaatsen
voor de V-l waren. Spoedig vielen de eerste V-l's op Engeland en
vanaf dat moment openden de foto-verkenningsvliegtuigen hun jaeht
op de verborgen lanceerplaatsen, dievervolgens zo snelmogelijk werden gebombardeerd. Toch ontsnapten een aantal goed gecamoufleerde lanceerstellingen aan het oog van decamera of de interpretatoren
en eind juni waren al 2000 van deze projectielen op Engeland afgeschoten. Hieraan kwam pas een einde toen de Geallieerde legers bij
hun opmarsdoor Frankrijk allelanceerplaatsen hadden veroverd.
OpmirsdoorEuropa
Tot D-day washet merendeel van de foto-verkenning van NoordwestEuropa van strategische aard geweest. Met de landingen in Normandie en de daarop volgende opmars door Frankrijk en Belgie gingen
ook de speciaal gevormde tactische foto-verkenningsafdelingen hun
rol spelen. Zij werkten nauw samen met de grondtroepen, waarvoor
zij informatie verzamelden over Duitse troepenconcentraties, geschutsopstellingen, verdedigingswerken, bruggen, wegen en mundaties. Zijvormden alshet ware de ogen van het leger.
De foto-verkenningsafdelingen hadden hun laboratorium-apparatuur
meestal opgesteld in tenten, schuren of verlaten landhuizen in de
buurt van de vliegvelden. Om deze apparatuur snel te kunnen verplaatsen maakten ze inveelgevallen gebruik van mobiele veld-laboratoria, die bestonden uit een aantal vrachtwagens waarin donkere kamers waren gebouwd. Met aggregaten en pompinstallaties voorzagen
ze in hun eigen stroom- en watervoorziening. Alles draaide om snelheid envooral bij een groot offensief draaiden ze 24 uur per dag door
om de foto's op tijd klaarte krijgen.
Tankgracht bjj Hoek van Holland.Rupsvoertuigen z|jn in deze oorlogeenveel
gebruikt wapen. Omzichhiertegen te weren bouwen deDuitserstankvaEenof
tankgrachten.Met ditwerkisdeOrganisation-Todt(O.T.)belast,dieveelNeder4 landsemannenoppiktenaanhetgraafwerk zet.
Eenvanhenspreektuitervaring: "...wemoestentankvaUengraven,bredesleuven
in demoerassigeweManden,vanbovenviermeterbreed,2,75mdiep,de wanden
schuintoelopendnaaronderenwaardebreedtedannog50cmmoestz|n...'
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VoorbereidingenvoorluchtlandMgeninNederland
Na de snelle opmars door Frankrijk en Belgie naderden de Geallieerde troepen begin September 1944 de Nederlandse grens. De Duitsers
boden geen tegenstand van betekenis meer.
Veldmaarschalk Montgomery aehtte nu het moment aangebroken
voor een geconcentreerde aanval naar het noorden. Op 10 September
valt de beslissing om een geeombineerde aanval met grondtroepen en
luehtlandingstroepen uit te voeren. Twee Amerikaanse en een Engelse luchtlandingsdivisie krijgen als opdracht belangrijke bruggen over
de in hoofdzaak oost-west lopende rivieren en kanalen in Zuid- en
Midden-Nederland te veroveren. Via deze veroverde bruggen moet
het Tweede Engelse Leger vanuit het bruggehoofd langs de BelgisehNederlandse grens naar het Usselmeer doorstoten.
Deze operatie, die de code-naam "Market-Garden" kreeg, moest beginnen op 17 September.
Begin September 1944 waren ze in verband met de op handen zijnde
aanval vanuit het zuiden begonnen de strategiseh belangrijke gebieden in Nederland te fotograferen en wel om de paar dagen. Grote
hoeveelheden luchtfoto's stroomden de hoofdkwartieren van de verschiUende legeronderdelen binnen en de staf-offieieren begonnen de

Vliegveld Deelen voor en na de bombardementen. De kleine, voor de oorlog
aangelegde grasbaan Deelen wordt na de inval van de Duitsers in 1940 uitgebouwdtoteengrootmilitairvliepeld metbetonnen start-enlandingsbanen.Van
dit vliegveld opereren gedurende de oorlog de beruchte nachtJager-"Geschwaders", die de over Nederland vliegende GeallieerdejaehtvliegtuigenenbommenwerpersaanvaHen.
Door zware bombardementen maken deGeallieerden bet vliegveld in dezomer
van 1944 onbruikbaar. Na deluchtlandingen in September 1944 wordt Deelen
niet meer hersteld. Na de bevrydingneemt deNederlandseluchtmachthetweer
ingebruik.

•

Maastricht, alseerste vry.Op 14September 1944wordtMaastricht bevryd. Van
het bordesvanhet StadhuiskJinkteenproclamatie:
"... preciesna vierjaar, vier maanden envierdagenskvemij,vervolging,knecht^ schap, duivelse tirannie. De eerste stad in Nederland, die deze vryheid heeft
verkregen, waar driekleur enOranjewimpelvrokjk wapperen ondereenstralende
septemberzon. Daar isvreugde in onshart enjubel en bbjdschap overdieongekendeweelde:vrijte zijn!"
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militaire operaties voor te bereiden. Ze stelden aanvalsdoelen vast,
zochten landingsterreinen voor de parachutisten en de zweefvliegtuigen uit, stippelden opmarsroutes uit en analyseerden Duitseverdedigingswerken. Met laag genomen oblique-foto's van de te veroveren
bruggen en hun omgeving werkten ze gedetailleerde aanvalsplannen
uit. Van de uitgezochte landingsterreinen vervaardigden ze van aan
elkaar gepaste foto's ©rotefoto-mozaieken, die werden uitgereikt aan
iedere zweefvliegtuigpiloot. Deze beschikte daardoor, naast zijn kaarten, over een slechts enkele dagen oud beeld van de complete landingsterreinen, waarop iedere hooiberg of ander obstakel zichtbaar
was.
Tijdens al deze voorbereidingen voor de §^ote aanval kwamen ervan
de Nederlandse Ondergrondsen in Engeland rapporten binnen over de
aanwezigheid van twee Duitse tank-divisies in de omgeving van
Amhem, waar de Eerste Engelse Luchtlandings Divisie zou landen.
De Geallieerde Wiehtingendienst stond echter seeptisch tegenover
deze berichten. Op de luehtfoto's van de omgeving van Amhem was
niets te ontdekken dat duidde op de aanwezigheid vanDuitse tanks.
Dit wasechtergeen bewijs dat zeer werkelijk niet waren. De bosrijke
Veluwe bood een voortreffelijke schuilplaats aan pantservoertuigen.
Als ze zich daar schuilhielden, dan waren ze zeker niet zichtbaar op
luehtfoto's die van grote hoogte waren genomen. Enkele dagen voordat de luchtlandingen zouden beginnen werden van bepaalde gebieden van geringe hoogte oblique-foto's gemaakt. Op enkele van deze
foto's bleken inderdaad groepjes tanks zichtbaar. Op het hoofdkwartier van het Luchtlandingsleger waren ze hier echter met van onder
de indruk. Overal langs het front bevonden zich Ueine groepjes
Duitse tanks, maar dat hoefde niet te betekenen dat dietot een grote
vijandelijke tankeenheid behoorden. De plannen voor operatie
Market-Garden werden dan ook niet gewijzigd.
Deaanval
Op zondagochtend 17 September 1944 begonnen Engelse en Amerikaansejachtvliegtuigen met aanvallen op Duitsluchtafweergeschut en
Parachutisten landen bij Amhem.Op 18September 1944landt deVierdeParachutisten Brigade op de Ginkelse Heide tussen Wolfheze en Ede. Net alsde
4 troepen die devorige daglandden,proberen deparachutistennaarde Amhemse
brag door te stoten, hetgeen mMukt. Het restant van debrigadevoegtzichin
Oosterbeekb|jderestvandedivisie,diedaarnogtot 25Septemberstandhoudt.
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en op concentraties van Duitse troepen in de buurt van de te veroveren bruggen. Ook alle Duitse luchtafweer-posities langs de aanvliegroutes over Nederland werden aangevaUen.In de voorafgaande dagen
hadden ze al deze posities op luehtfoto's opgespoord en op kaarten
ingetekend. Intussen was de grootste luchtvloot die ooit voor een
luehtlandingsoperatie was gebruikt, vanuit Engeland opgestegen.
Rond het middaguur naderden de versehillende formaties hun landingsterreinen bij Eindhoven, Nijmegen en Arnhem. Versehillende
militairen herinnerden zich later "hoe de zorgvuldig bestudeerde
luehtfoto's tot leven kwamen toen we boven onze landingsterreinen
vlogen". Tijdens de landingen maakten zevanuit de lucht foto's, die,
toen ze enkele uren later in Engeland werden bekeken, het bewijs gaven dat de eerste fase van de luchtlandings-operatie volgens plan was
verlopen.
Gedurende de daarop volgende dagen werd overal zwaar gevochten
om het bezit van de bruggen.De Engelsen die deRijnbrug bij Amhem
moesten veroveren en daarmee de moeOijkste opdracht hadden, kwamen tegenover onverwaeht sterke Duitse tegenstand te staan, vooral
van tanks, die toch in grote getale aanwezig bleken te zijn.
Met reusachtige risieo's probeerden Engelse en Amerikaanse piloten
de bij Arnhem en Oosterbeek ingesloten troepen vanuit de lueht te
bevoorraden. Later gemaakte luehtfoto's wezen echter uit dat het
grootste deel van de voorraden ver buiten de Engelse limes was gedropt en in Duitse handen was gevallen.
Toen na negen dagen van zware gevechten het Tweede Leger er met
in was geslaagd de troepen bij Arnhem te ontzetten, moesten de restanten van de divisie zich over de Rijn terugtrekken. Hoewel de rest
van de operatie redelijk was geslaagd en bijna alle bruggen in Brabant
en bij Nijmegen waren veroverd,misluktede doorstoot naar het noorden door het verlies van de brug bij Arnhem. De opmarsliep vast in
de Betuwe.

i

Zweefvliegtuigen, geland bij Arnhem.Met grote zweefvliegtuigen landt eendeel
van de Engelse luchtlandingstroepen, samen met het zware materieel van de
divisie,op 17 en 18September1944opdebouwlandenten westenvanWoJfheze.
Na delanding trekken deEngelsen in derichtingvan Arnhem en laten debijna
600 zweefvliegtuigen onbewaakt achter. Duitse jachtvliegtuigen beginnen de
zweefvliegtuigen in brand te schieten en, nadat de landingsterreinen weer in
Duitsehandenzyn,gaandeDuitsesoldatenhiermeedoor.
Op de luchtfoto, die op 19 September is genomen, zien we al toestellen in
brandstaan. De wittestreepop de foto ishettrace*vandeautosnelwegArnhemUtrecht.
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Naeenlangewintereindelykdebevqjding
Na de mislukte Slag bij Arnhem lag het front zo goed als stil. Wei
werd in november Walcheren veroverd, maarvan een verdere opmars
wasgeen sprake meer.
Voor West- en Noord-Nederland begon de zware periode van de hongerwinter. De Duitsers begonnen met het aanleggen van verdedigingswerken langs de Rijn. Delen van West- en Midden-Nederland werden
onder water gezet. In verschUlende plaatsen van Nederland richtten
ze lanceerplaatsen in voor nog een nieuw Duits wapen, de V-2 raket,
die spoedig dood en verderf zaaide in Engeland.
Al deze activiteiten traehtten de Geallieerden met foto-verkenning te
volgen. Als het weer met te sleeht was foto§prafeerden ze op gezette
tijden vooral het frontgebied, maar ook de rest van Nederland legden
ze regelmatig op foto's vast. Ze hadden nu ruim de tijd om allemUitaire versterMngen nauwkeurig vast te leggen en te vermenigviddigen
in de vorm van speeiale kaarten, de z.g. "Defence Overprints", die
alle officieren bij de komende aanval zouden meekrijgen.
Intussen wachtten de Duitsersten noorden van de Rijn op die komende aanval. Eind maart 1945 begon eindelijk het grote offensief. Bij
Wesel trokken de Geallieerden over de Rijn en rukten verder Duitsland binnen. Doordat bijna alle bruggen over de grote rivieren waren
vernield, trokken de Canadezen m april 1945 met naar het noorden,
Degevechten op de brugin Arnhem. In de avondvan 17 September 1944ishet
Tweede Bataljon Parachutisten onder bevel van kolonel Frost erin geslaagd de
verkeersbrug hi Arnhem te bereiken enzichteverschansenindehuizenlangs de
noordehjke oprit. Devolgende ochtend doen de Duitsersvanuit het zuiden een
tegenaanval om de noordehjke oprit te heroveren. Deze aanval mMukt, waarbij
het merendeel van de Duitse pantserwagens buiten gevecht wordt gesteld.Hun
wrakken zjjn op de luchtfoto, die een dag na de aanval isgenomen, duidehjk
zichtbaar opdenoordehjke oprit.
Intussen voeren deDuitsers grote hoeveelheden versterkingen aan en sluiten de
{ troepenvan Frostvolledigvan de buitenwereldaf. Metzwaretanksenkanonnen
worden de huizen en gebouwen die in handen zrjn van de paraehutisten stuk
voor stuk hi puin geschoten. Derest van de divMekan hen met bereikenenhi
het zuiden wordt het Tweede Legervertraagd door sterke Duitse tegenstand.
Munitie envoedsel raken uitgeput en het aantaldodenen gewondensttjgtvoortdurend.Van de bijna 800 man die de brug op zondagavond hadden bereiktzijn
er woensdag nog 150 in staat om te vechten. In de nacht van woensdag op
donderdag worden zij door deDuitseovermacht onderdevoetgelopen.Debrug
isdanweerinDuitsehanden.
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maar naar het oosten. Nadat ze over de Ussel waren getrokken bevrijdden ze eerst geheel oostelijk Nederland. Tegen de tijd dat de
troepen voor de Grebbelinie stonden, capituleerden in Wageningen
de Duitse troepen. Nederland was weer vrij.
NADEOORLOGEENNIEUWE BESTEMMING
Op 't nippertje gered
Tot het weinigegoededat de oorlogons naliet,behoren de luehtfoto's
die de Geallieerden in de laatsteoorlogsjaren bovenons land maakten.
Deze foto's bevinden zieh in de Kartografische Bibliotheek van de
Stichting voor Bodemkarteringte Wageningen en bijde Topografisehe
Dienst te Delft. Een MeineeoUeetieisdoor toevallige omstandigheden
in particulier bezit. De meeste foto's bewaart de Stichting voor Bodemkartering, ongeveer 100 000 stuks. Over deze collectie vertellen
we hier enkele wetenswaardigheden.
Na de oorlog wilden de Geallieerden hun luehtfoto's vernietigen. Een
medewerker van de Stichting voor Bodemkartering, Ir. H. Egberts,
die in 1964 overfeed, wist de luehtfoto's op 't nippertje te redden.
Hij ontdekte dat deze foto's waardevolle gegevens bevatten voor de
aardwetenschappen. Hiervan overtuigd, besloten de Geallieerden om
de foto's niet te vernietigen. In de zomer van 1945 erfde de Stichting
voor Bodemkartering, die toen nog maar net bestond, het grootste
deel van deze unieke nalatenschap.

Gevechten opOnderlangs-Bovenover inAmhem.Omdeingesloten parachutisten
by de brugin Amhem teontzetten beginnenvierbatajjonsindevroegeochtend
van 19September een aanvalvia de wegen Onderlangs en Bovenover. De aanval
langs deze wegen, die tussen het spoorweg-emplacement en de R|jn Mggen,
mislukt. De Duitse tegenstand iszo sterk dat de bataljons zichtegen de middag
4 metzwareverliezenmoetenteragtrekken.
Op deluchtfoto die omstreeks het middaguur isgemaakt, zien weaande rookwolken waar gevoehten wordt: op Bovenover, oostelijk van deOude Havenby
de Schipbrugen in de omgevingvan deverkeersbrug.DebrandinhetPaleisvan
Justitie aan de Markt veroorzaakt zo'nreusachtigerookwolk dateen deelvande
binnenstadenhetlandaandeoverzijde vanderiviereronderschuilgaan.
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De verzameling
De verzameling bestaat voomamelijk uit foto's die vertieaal genomen
zijn, maar bevat ook foto's die de Geallieerden in vogelvlueht maakten, de obliques.
1.Devertieaalgenomenluchtfoto's
Deze foto's werden gemaakt door de camera loodrecht naar beneden
te richten. De Geallieerden maakten ze hoofdzakelijk van gebieden
die voor de militaire operaties van belang waren. Meestal fotografeerden zij bepaalde gebieden volgens een systeem. Dan vloog het vliegtuig enige malen heen en weer en maakte een reeks foto's, die elkaar
voor ongeveer 60% bedekken of "overlappen". Zo'n reeks foto's heet
een run. Runs liggen boven elkaar en overlappen elkaar soms met,
soms ten dele en soms geheel. Alle runs van een gebied samen noemen we een serie.
De gefotografeerde gebieden liggen vaak geheel willekeurig over ons
land verspreid. Verschillende delen van ons land, vooral het gebied
tussen de grote rivieren, hebben de Geallieerden verscheidene keren
op geheel verschillende data en uren gefotografeerd. De series overlappen elkaar dan geheel of gedeeltelijk. Enkele gebieden zijn soms
De Rynbrug in Arnhem na de gevechten. Tydens de gevechten en de daarop
volgende periode van beschietingen vanuit het zuiden iseen p*oot deelvan de
huizen en gebouwen rond de Rynbrugin Arnhem verwoest. Om de Duitsers te
beletten de brag te gebruiken omtroepennaarhet front indeBetuwetesturen,
voeren de Amerikanen in oktobereenzwaarbombardementuit,waarby debrag
echternietwordtvemield.Kort daaropblazen deDuitsersdebragzelfopomdat
zyeennieuweGealMeerdeaanvalvanuithetzuidenvrezen.
In dejaren na de oorlog wordt hetverwoestegebiedweeropgebouwd,maarhet
fjjnmazige beeld van de oude binnenstad met zyn smalle straten en dicht op
elkaargebouwdehuizenheeft plaatsmoetenmakenvoorgrotekantoorgebouwen
en woonflats.
(Foto: KLMAerocarto)

•

De opgeblazen verkeersbrugin Arnhem.Op 4november 1944vliegteenverkenningsvliegtuiglaag over Arnhem en fotografeert daarby deravage rond de opge^ blazen brag. Byna aUe huizen en gebouwen by de brag zyn verwoest en het
gebied vertoontreusachtige bomkratersvanhetAmerikaanse bombardementvan
enkelewekendaarvoor.
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wel meer dan tien keer gefotografeerd.
In onze verzameling bevinden zich ruim 300 series, grote en kleine.
Bijna elke serie is voorzien van een kaartje, waarop alle runs en de
nummers van de foto's staan. Deze kaartjes zijn reprodukties van de
originele vliegrapporten, zie afb. 3. Wij hebben de runs van noord
naar zuid, eventueel van west naar oost, genummerd met een romeins
eijfer. Elke serie is verpakt in een aantal dozen, die voorzien zijn van
het serienummer en van het romeinse eijfer van de runs. Het kaartje
dat bij elke serie hoort, bevat tevens alle bijzonderheden over opname-apparatuur, datum van opname, tijd van opname, vlieghoogte,
enz.;het kaartje bevindt zich in de eerste doos van een serie.
Het formaat van de foto's is 18 x 21 cm. Ze zijn afgedrukt op glanzend papier. Oorspronkelijk had iedere foto een zwarte rand, die we
aan drie zijden hebben verwijderd, om de foto's te kunnen laten aansluiten. Op de rand die overbleef staan gegevens over o.a. de datum
van opname en de schaal. Op de achterzijde van elke foto staan thans
drie getaUen geschreven: eerst het serienummer, dan een romeins eijfer dat de run aanduidt, en daarachter het volgnummer van de foto in
Nijmegen, maart 1945. Op 22 februari 1944 wHlendeGealMeerden eenDuitse
stad bombarderen, maar ze vergissen zich en bombarderen Nijmegen: 880
mensenvinden de dood. Dekale plek op de foto laatzienhoedestadverwoest
is,alleendeSt.StevenskerkenhetStadhuisbhjvennagenoegongeschonden.
Na dezerampkomt deHitler-Jugendom de bevolkingte belagen.Dezejeugdige
vjjanden bellen aan, jagen de mensen uit hun huizen en steken die huizen in
brand. Zo worden de verwoestingen nog groter. De GealMeerden bevrijden
Nijmegen in September 1944.Hun aanwezigheid isopdefoto, dievan 15maart
1945is,duidehjk tezien.HetkrioeltvandeGealiieerdevoertuigen indestad.
Tussen deverkeers-enspoorbrugbouwenzeeenBailey-brug.
DevryheidbetekentnoggeenveiMgheidvoordeNijmegenaren.Vanaf de Veluwe
schietendeDuitsersophunstadendatkost800burgershetleven.
Omtevergelijken eenfotovanNijmegenin 1974.
(Foto:KLM Aeroearto)

•

Luehtlandingen tenzuidenvanNijmegen.Op 17en 18September 1944landthet
grootste deelvan de 82ste Amerikaanse Luchtlandingsdivisie in hetgebiedrond
Groesbeek.
^ NavierdagenveroverendeAmerikanen debelangrykeverkeersbrugoverdeWaal
b|jNijmegen.
De foto toont de aehtergelaten parachutesenzweefvliegtuigen opdeKnapheide
enKlein-AmerikatenzuidenvanGroesbeek.
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de run. Als de schaal niet op de foto's vermeld stond, hebben we die
onder het nummer op de achterzijde gesehreven.
De sehaal van de foto's varieert van 1 : 7 000 tot 1 : 20 000. In het
algemeen kunnen we de foto's beter niet gebruiken om afstanden te
bepalen of om kaarten te tekenen of bij te werken. De kwaliteit van
de opnamen is vaak zeer verschillend. Sommige series zijn zelfs heel
vaag, enkele vertonen wolken of schaduwen van wolken. De Geallieerden drukten de foto's vaak weinig contrastrijk af, wat een voordeel
is bij onze bodemkundige interpretatie.
2.Deluchtfoto'sinvogelvluclit,deobliques
Deze foto's maakten de GeaUieerden door zijdelings uit het vliegtuig
te fotograferen. Zulke foto's noemen we obliques. Ze geven een aardige indruk van het landsehap. De voorgrond komt duidelijk uit, de
achtergrond ismeestal vaag.
Ook deze foto's maakten zij in een rim. Meestal bestaan de series
slechts uit enkele tientailen foto's. In ons archief zijn een aantal series obliques aanwezig van het formaat 12 x 12,5 cm en een aantal
van een ietsgroter formaat.
Bekijkcn op afepraak
De Stichting voor Bodemkartering bezit slechts van een paar series
duplikaat-foto's: meer dan 98%van de foto's isin enkelvoud aanwezig. Negatieven zijn er niet. Een foto die zoek raakt kunnen we niet
vervangen. Daarom dient iedere gebruiker ervoor te zorgen dat deze
onvervangbare foto's met de allergrootste nauwkeurigheid worden
behandeld.

De gebombardeerde Sloedam. Om de Duitse verdedigingswerken onklaar te
maken wordtWalchereninoktober 1944bijna dagekjks gebombajdeerd.
Ook de 1200 meter lange Sloedam, die Walcheren met Zuid-Be¥eland ver^ bindt,wordt getroffen.
Op 31 oktober proberen Canadezen en Engelsen vanuit Zuid-Beveland over de
Sloedam het oostebjk deel van Walcheren te veroveren. Pas na vyf dagenvan
zwarestrijdengroteverHezenisdeSloedaminGealMeerdehanden.
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Wij lenen onze foto's niet uit, U kunt ze bij ons komen bekijken na
een schriftelijk verzoek. De kosten daarvoor zijn afhankelijk van het
aantal foto's die we per aanvraag moeten opzoeken. Desgewenst kunt
U tegen betalkig reprodukties van de foto's M e n maken. Publikatie
van de foto's is na overleg mogelijk, behalve wanneer daartegen van
militaire zijde bezwaar bestaat.

Het eiland Tholen onder water. In het voorjaar van 1944grypt debezetter naar
een nieuw wapen: de inundatie van de laaggelegen delen in onsland.Ditwapen
gebruikt hy om (lucht)landingeneninvasiestevoorkomen. Degevolgen zynniet
alleen emstig voor de getroffen bevolking, maar ookvoor derestvan Nederland
zyn zenadelig,vooralvoor devoedselvoorziening.
De Duitsers beperken zichniet tot "geordende"inundaties,maarlaten zichvaak
gaanin een warevemietigingslust.
By al deze tegenslagen komt nog het brandstofgebrek in de winter van 19441945, waardoor gemalen uitvallen. En dat betekent: nog meer drassigland,nog
meerwater.

•

De gebombardeerde dyk byWestkapelle.Op4September 1944wordtAntwerpen
bevryd. De haveninstallaties vallen onbesehadigd in GealMeerde handen. Maar
het bezit van Antwerpen betekent niet dat de haven gebruikt kan worden. De
Duitsers bezetten beide oevers van de Wester-Schelde en blokkeren daardoor de
enige toegangsweg. Na drie weken van zware stryd lukt het eenCanadese infanterie-divisie begin november Zeeuws-Vlaanderen te veroveren. Daarmee is de
zuidelyke Sehelde-oevervrij.
Omstreeks dezelfde tyd is ook Zuid-Beveland van Duitsers gezuiverd.Rest nog
Waleheren dat alslaatste obstakel devrye doorvaart naarAntwerpen belemmert.
% Het eiland isdoor deDuitsersherschapen ineenvesting.
Volgens de GeaHieerden is de enige manier om dekustverdediging uit teschakelen en de aanvoerwegen onbruikbaar te maken, het eiland onder water te laten
lopen. Bepn oktober bombarderen ze de dyk rond Waleheren op vierplaatsen
kapot. Bij Westkapelle wordteengatvan 125mbreedgeslagen,waarby meerdan
honderd burgersomkomen.
Op 1 november landen by Westkapelle en VUssingen commando-troepen. Op 8
november is de Duitse tegenstand op Waleheren gebroken. Onmiddellyk bepnt
de marine de mynen in de Sehelde op te ruimen en op 26 november is de weg
naarAntwerpen vry.
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WetensehappeMjke waarde en mogelijkheden
Bij de Stichting voor Bodemkartering gebruiken we de foto's voornamelijk om de bodemkundige verschijnselen te bestuderen, die op vele
foto's te zien zijn. Ook voor andere doeleinden zijn de foto's geschikt.
Als we de foto's bestuderen valt het ons op dat veelal zeer merkwaardige verschijnselen zijn waar te nemen, die wij voorheen vaak nauwelijks kenden. Wij bedoelen hier geen topografische gegevens, zoals de
ligging van wegen, spoorwegen, sloten, gebouwen, kanalen en rivieren,
maar bijzonderheden die zich op sommige foto's laten herkennen
door de verschillen in tint. Wij noemen bijvoorbeeld oude verlande
riviertjes, verschillen in bodemgesteldheid, een ruggetje in het landschap, oude woonplekken, verschillen in ontwikkeling van de gewassen, die meestal verband houden met bodemverschillen, vochtige
en lage plekken in het terrein. Deze vochtige plekken bijvoorbeeld
kunnen in samenhang met het relief van het landschap informatie
over de bodemgesteldheid verschaffen. Het relief, dat op topografische kaarten met hoogtelijnen wordt voorgesteld, is voor de bodemDen Haag,voorennahet bombardement ophet Bezuidenhout. Begin September
1944 beginnen speciale Duitse eenheden inenrond DenHaagmobiele inrichtingen op te zetten, waarmee ze hun nieuwe V-2 raketten kunnen lanceren. Op
8 September schieten ze vanuit Wassenaar de eerste V-2af, met alsdoelLonden.
Metenkeleonderbrekingen gaanzehiermee door tot maart 1945.
De Geallieerden voeren wel regelmatig luchtaanvallen uit die enige schade
veroorzaken, maar hun effect is relatief gering, omdat de lanceer-inrichtingen
gemakkehjk te verplaatsen en daardoor moeihjk te vhiden zyn.Midden februari f
1945 besluiten de GealMeerden daarom zware bombardementen te gaan uitvoeren op plaatsen waarvan zevermoeden dat er V-2 raketten zijn opgeslagen.Een
van deze plaatsen is het Haagse Bos.Op 3 maart krijgen 57bommenwerpersde
opdraeht dit bos te bombarderen. Maar door een ernstige navigatie-fout vallen
de bommen op het Bezuidenhout: 511 doden, 344 gewonden, 3250 huizen
verbrand en 3241 beschadigd. 20000mensenzyndakloos.
Het bleef 18jaareenkalevlakte

<

De Biesbosch, een sluis naar devryheid.Dezefoto iskort voor debevrijdingvan
zuidehjk Nederland genomen.Het bezette noorden ligt op deachtergrond. Inhet
midden zien we de Biesbosch. Dit is in de winter van 1944-1945 een haast
legendarisch oord, waar deDuitsersniet durven tekomen.VeelNederlandersuit
het bezette noorden komen hier "onderduiken", of weten van Meruit het
bevr|jdezuiden te bereiken.
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kunde natuurlijk van belang, maar wanneer een bodemkundige over
relief spreekt dan bedoelt hij gewoonlijk het microrelief van het zogenaamde vlakke land, dat doorgaans niet op topografische kaarten
staat.
Dit microrelief kan op versehiUende wijzen ontstaan, maar steeds
hangt het ten nauwste samen met vaak zeer belangrijke versehUlen
in de bodemgesteldheid. Wanneer we dus in het terrein of met behulp
van luchtfoto's een overzicht over het microrelief krijgen, kunnen we
de belangrijkste bodemverschiEen zeer eenvoudig opsporen.
De talrijke series luchtfoto's die de Geallieerden in de periode September 1944 - aprU 1945 van Midden-Nederland maakten, hebben ons
materiaal van grote waarde geleverd. Sommige series vertonen geen
spoor van de bedoelde bijzondere ontwikkeling van de gewassen, terwijl andere de prachtigste versehUlen laten zien. In het algemeen zijn
de bodemverschOlen het mooist te zien op foto's die gemaakt zijn na
een natte periode bij opdrogend weer in het voorjaar.
De winter 1944-1945 was voor vele gebieden geheel abnormaal door
de inundaties, maar ook tengevolge van het brandstofgebrek van de
gemalen. Veel land stond dras of onder water, tengevolge van de
"kwel". Uiteraard waren dit de laagste terreingedeelten. Het microrelief isop deze wijze tal van malen gefoto§prafeerd. In de vorige eeuw
trad zo'n natte winter vrijwel ieder jaar op, maar de afwatering is
langzamerhand zo verbeterd, dat een toestand zoals die van de winter
1944-1945 aan weinig mensen uit eigen aanschouwing meer bekend
was. Thans liggen deze toestanden voorgoed op de luchtfoto's vast.

i

VMegveld ten zuiden van Nymegen, door deGeaUieerden aangelegd. Alsde Slag
by Arnhem eind September 1944 ismislukt, komt het front ten zuiden van de
Ryn tot stilstand. In de volgende maanden besluiten de Geallieerden in het
bevryde gebied vHegvelden te bouwen. Deze moeten als basisgaan dienen voor
de squadronsjachtvliegtuigen die by dekomende GeaMeerde aanval luchtsteun
moetengaangevenaandeoprukkende grondtroepen.
Speeialeeenhedenvan het Engelseleger,dieookhaddengezorgdvoorhetherstel
van de vernielde vliegvelden Eindhoven en Volkel, leggen hi de winter van
1944-1945yUegveldenaanbyo.a.Heesch,Helmond,MillenMaiden.
De foto toont het vMegveld by Maiden, even oostelyk vanhetMaas-Waalkanaal.
In het midden Mgt de brede start- en landingsbaan, met aan weerszyden een
smaUe taxibaan. Loodrecht daarop liggen de parkeerbanen met dejachtvliegtuigen. In de linker benedenhoek zyn nog drie Dakota-transportvliegtuigen
zichtbaar.
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Tegen de fijnheid waarmee het vrije wateroppervlak zich aan de vormen van het microrelief aanpast, valt niet te waterpassen. De inundatiefoto's leveren ook vaak een mooi beeld van het microrelief, doordat de ruggen veel minder diep onder water zaten dan de laagten en
soms zelfs boven het water uitstaken. Vooral de foto's die onder zulke abnormale omstandigheden werden gemaakt, zijn belangrijk voor
de bodemkundige.
Het blijft boeiend luchtfoto's te bestuderen, vooral ook de foto's van
een zelfde streek, die enkele dagen na elkaar zijn gemaakt en daardoor geheel verschillend zijn. Vaak geven zij aUeen de topografische
bijzonderheden, soms echter ook allerlei nevenverschijnselen in de
vorm van tintverschUlen.
Zo droogt een perceel dat pas is bewerkt vaak pleks- of strooksgewijs
verschillend op,al naar gelangde bodemgesteldheid. Zulke plekken of
stroken vinden we steeds terug op een foto, die op een gunstig moment werd genomen. Luchtfoto's gemaakt tijdens de dooi na sneeuwval vertonen vele grillige figuren evenals foto's die zijn gemaakt op
een ochtend waarop de rijp het veld meer of minder wit maakte.
Zo kunnen we nog veel meer opvallende verschijnselen noemen. Het
loont zeker de moeite hiervan studie te maken. Door goed te Mjken
en veel te oefenen leren we langzamerhand deze merkwaardigheden
te "zien". Nu doet zich de vraag voor: welke betekenis hebben de
verschijnselen die wij zien? Daarmee komen wij op het gebied van de
luehtfoto-interpretatie en dat is vaak een moeilijke bezigheid. Wij
nemen wel meer verschijnselen op de foto's waar, maar hun betekenis blijft vaak onduidelijk. Pas wanneer we in het gebied zelf gaan
kijken, kunnen we de oplossing vinden. Maar ook hebben luchtfoto's

Delfzijl omgebouwd tot vesting. Delaatstemaandenvan de oorlogtrekken verseheidene DuitseeenhedenzichsameninenrondDelfzijl. Omzichteverdedigen
leggen ze haastig prikkeldraadverspeningen en tankgrachten aan, zoalshier b|j
het naburige terpdorp Biezum. Iedere mannehjke inwoner wordt gedwongen
I hieraan mee te werken. Het werk gaat de Duitserstochnietsnelgenoeg.DeGeaUieerden naderen! De Duitsers versnellen het graafwerk door springstoffen te
gebruiken.
Aan de tankgracht op de foto zien we duidehjk dat deze methode ook hier is
toegepast.
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ons op het spoor van bijvoorbeeld oude perceelsvormen gebracht, die
in het terrein niet te zien waren.
De overlapvan de foto's stelt ons instaatde luehtfoto's stereoscopisch
te bekijken. Wat dat betekent staat op biz. 17. Toch laten de luehtfoto's van de Geallieerden zich minder goed stereoscopisch bekijken
dan de foto's die bijvoorbeeld KLM Aerocarto tegenwoordig maakt.
Dat komt doordat de Geallieerden op grote hoogte moesten vliegen
en daardooreen lensmet grote brandpuntsafstand moesten gebruiken.
Voor het werk van de Stiehting voor Bodemkartering zijn de luehtfoto's een belangrijk hulpmiddel, al kunnen ze het veldwerk natuurlijk niet vervangen.
De laatste zes foto's uit dit boekje geven enkele situaties weer, waarover we hierboven spraken.

De dykdoorbraak by Elden onder Arnhem. Om het Rynfront makkehjker te
kunnen verdedigen, besluiten de Duitsers de Betuwe onder water te zetten. Ze
breken de Rjjndjjk door opeenpunt datongeveer 500mten oostenvan detoen
reedsvernielde spoorbrug by Oosterbeek Ugt.In de nachtvan 3december 1944
stroomt het water met geweld door het grote gat in de d|jk. Het blad "WestKurier" meldt dat deze ondememing omvangrijk en lastigwas geweesten datde
Duitsers trots waren op het succes van deze vemieling. De gevolgen van deze I
doorbraak zynrampzalig:deBetuweloopt bynahelemaal onder water.
De Mauriksche Wetering stroomt noordwestebjk van Tiel via een pondduiker
onder het Amsterdam-Rynkanaal door. Omdat men verzuimt heeft de duiker
tydig tesluiten,bhjft het waternietvoor dekanaaldyk staan.Defoto laat duidehjk zien,dat het (gryze)sMbrykewater dewestehjke Betuwe binnendringt.

i

Hedel in de Bommelerwaard, 3 februari 1945. Het dorp ligt zeven maanden in
het frontgebied. Verscheidene keren wordt het teschoten, de bevolking is
geevacueerd. De foto is gemaakt vlak nadat het weer is beschoten;het dorp is
bynageheelverwoest.
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De Wieringermeer, onder water. Op 17 aprH 1945, net voordat ze uit ons land
worden verdre¥en, veroorzaken de Duitsers een catastrofe in de Wieringermeer.
Met springstof slaan ze gaten in de Usselmeerdrjk. Gelukkig duurtnetnogbyna
48 uur voor de poldergeheelonder waterloopt;mensen dierkunnen nogvluchten. De wittestippen op defoto zjyn dedakenvan deboerdeqjen. Helaasveroor- f
zaken stormen een krachtige golfteweging waardoor de meeste gebouwen instorten. Van de 517 boerderyen z|jn er 437 byna helemaal verwoest, de rest is
zwaar beschadigd. Van de dorpskernen is niet ¥eel meer over, alleen de grote
gebouwen zoaJskerken enseholen.

i

Deventer, na de luchtaanval op 6 febraari 1945. Om de verbinding tussen de
Duitsers nierenDuitsland teverbreken, proberen deGeallieerden deverkeers-en
spoorbrugverschillendekeren te bombarderen.
Ook op 6 februari 1945 vallen ze aan, de brug^n blljven in functie, maar er
valen 61 doden envelehuizen engebouwen wordenverwoest.
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Wageningen, stad van de bevryding. In 1940 zyn 32 Rynaken nodig om 12400
Wageningers uit het hevige strydgewoel rond de Grebbeberg te brengen. Deevacuatie duurt maar enkele dagen, want na de overgavevan onsland kunnen degevluchten hun woningen weer opzoeken. Zevinden er 112huizen totaal verwoest,
70huizen zwaar besehadigd en 203huizen beschadigd.
In 1944 moet de Wageningse bevolking voor de tweede keer evacueren. Op
zondag 1 oktober 1944, *s middags om 12 uur, komt het bevel van de Duitse
Kampfkommandant: De bevolking dient voor 18.00 uur de stad te hebben
verlaten. Wie na zes uur wordt aangetroffen zalworden behandeld als"im Dienst
des Feindes stehend".
i In de verlaten stad vallen de toevalMgeaanwezigen op 5mei 1945 enige activiteiten op. Auto's ryden af en aan, militairen verschynen. Het centrum van deze
activiteit ligt by hotel "De Wereld". De bevelhebber van het Eerste Canadese
Legerkorps, luitenant-generaal Charles Foulkes arriveert, even later verschynt
Z.K.H. Prins Bernhard. Loeiende arenes verraden de komst van nog een gezelschap, onder wie de Duitse generaal Johannes Blaskowitz. Het onderwerp van
deze byeenkomst isdeeapitulatie van de Duitse legershi Nederland. Op devraag
of hy bereid iste onderhandelen over de overgave antwoordt Blaskowitz:
"Jawohl". Hy vraagt een dag uitstel als bedenktyd en om zyn troepen in te
lichten. Maar 's avonds meldt Radio Herryzend Nederland dat de Duitsers
hebben gecapituleerd. De eigenhjke ondertekeningvindt plaats op 6mei 1945 in
de aulavan de Landbouwhogeschool.
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Afb. 6 Souburg op Walcheren tijdens de inundatie. Het Walcherens landschap
hjkt vlak, maar wanneer we het wat nauwkeuriger bekijken zien we dat
dit maar betrekkehjk is. In het vlakke land dat 1m -NAP ligt, zien we
ruggen die 1m + NAP liggen. Dit laat de luchtfoto heel mooi zien. Het
valt op dat de bewoning van Oost-Souburg, dat een typische Karolingische vluchtburg als centrum heeft, vooral op deze ruggen is geconcentreerd. Ook de alleenstaande boerderijen en devoornaamsteverbindingswegenliggen op deruggen.
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Afb. 7 De Tielerwaard, eenrivierkleilandschap.De tintverschillen op deze foto
van de drassige toestand waarin ditlage deelvandeTielerwaardverkeert,
tonen dat hier hoogteverschillen, hoe geringook, voorkomen. Ditmicrorelief is in het terrein moeilyk waar te nemen. Maar op deze luchtfoto
komen de geringe hoogteverschillen wel tot uiting. In de lage, drassige
delenzien weeen aantaleendekooien.
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Afb. 8 De Wieringermeerbodem. De bodemverschillen die zich op deze foto in
grillige vormen aftekenen, wekken de indruk dat we naar een modern
kunstwerk kyken. Op de foto zien we duidelrjk allerlei kreken, die het
water vroeger trjdens eb en vloed af-en aanvoerden. Na een vochtige
winterperiode droogde de bodem zeer onregelmatig op. De lichte kleigronden zrjn lichter van tint dan de vochtige zwaardere kleigronden.
Dobrdat de beddingen van de kreken evenals elders met zwaardere klei
zjjn dichtgeslibd, zien wezealsdonkere banen tussenlichte strokenlangs
de oevers die uit lichte klei of zavel bestaan. Deze foto stelt de bodemkundige in staat verschillende bodemgrenzen nauwkeurigopeenkaartin
te tekenen en tevens laat de foto zien hoe sterk wisselend de bodemgesteldheidvandeWieringermeeris.
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Afb. 9 Zeer oude perceelsvormen in de omgeving van Zuidlaren. De donkere
plekken in het midden van defoto zjjnrestantenvanakkersuit deUzerUjd. Het zjjn Celtic Fields, waarop onze voorouders ruim 2000 jaar
geleden akkerbouw bedreven.DeDuitserslaten denabij gelegenterreinen
onderwaterlopenendaardoortekenen devochtige,laaggelegenakkertjes
zich donkerderaf dandeertussengelegenruggetjes.
Delichte strook op defoto iseen tankgracht.
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Afb. 10 Hessenweg op de Ginkelse Heide oostelijk van Ede. Op verschillende
plaatsen in de heidevelden van Drenthe en de Veluwe vinden we een
enkele honderden jaren oud systeem van naast elkaar liggenderichels
en sleuven. Het zijn overbidfselen van een groot aantal naastelkaargelegen karresporen. WanneernameUjkeen spoor doorwelke oorzaakdan
ook onbegaanbaar was geworden, werd de naastliggende strook alsweg
in gebruik genomen. Voor de reconstructie van deze oude wegen is de
luchtfotografie een zeer waardevol hulpmiddel. Vooral op defoto's die
by een zeer lage zonnestand zjjn genomen, zijn deze geringe oneffenheden inhet terreingoed zichtbaar.
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Afb. 11 Voormalige Assum-burcht by Heemskerk (zie pijl). Het donkere gedeelte (onder water gelopen gebied) vertoont een brede lichte baan, een
zandige rug, die naarde burchtvoert. De burcht wasop deze smallerug
gebouwd, op zo'n manier dat degrachten tot inhet drassige gebiedaan
weerszydenvan derugreiktenen dusvochtigbleven.
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