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Nederland en de Duitse Nachtjacht
Van jager tot prooi
Nachteinsatz ? - Dazu wird es nie kommen!

HERMANN W. GÖRING
De totstandkoming, organisatie, werking en teloorgang van de Duitse luchtverdediging in bezet Nederland vormen een studieobject, waarover nog maar
relatief weinig is gepubliceerd. Een overzichtswerk
ontbreekt en de deelstudies welke de afgelopen jaren
zijn verschenen hebben weinig aandacht getrokken.
Een cruciale schakel in het Duitse luchtverdedigingssysteem was de Nachtjagd. De ontwikkeling
van het optreden van de Duitse nachtjagers en de
daarbij behorende grondorganisatie, gericht op de
nachtelijke onderschepping van geallieerde bommenwerpers, zal in twee artikelen worden geanalyseerd. In dit bestek zal het operationele aspect centraal staan en - mede gelet op de complexiteit en
omvangrijkheid - grotendeels worden voorbijgegaan aan allerlei organisatorische aspecten, zoals
bijvoorbeeld de herhaaldelijk voorkomende overplaatsingen van onderdelen van het ene naar het
andere vliegveld alsook de schier eindeloos lijkende reeks van reorganisaties in de bevelstructuur.
Eén van de rode draden in de geschiedenis van de
Nachtjagd wordt gevormd door het continue proces
van actie en reactie in het streven naar (lucht)overwicht in de duisternis van de nacht. Gedurende
de bezettingsjaren ontspon zich in het luchtruim
boven Nederland een dodelijk en technisch steeds
geavanceerder kat-en-muis-spel, waarin de Duitse
luchtverdediging tenslotte het onderspit moest delven.

Geografische positie
Reeds korte tijd na de capitulatie begon de Duitse
bezetter in ons land met het opzetten van een uitgebreid luchtverdedigingsapparaat. Daartoe bestond
alle reden. De Duitsers waren zich van meet af aan
terdege bewust van de belangrijke strategische po-
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sitie van Nederland. De geografische ligging tussen
das Reich en de Britse eilanden was voor de bezetter - zeer zeker na de voor Duitsland ongunstig verlopen Battle of Britain - van eminente betekenis.
Vanuit militair oogpunt vormde Nederland voor de
Duitsers immers een zogenaamd Vorfeld, dat bij de
verdediging van het moederland, de Reichsverteldigung, een belangrijke plaats innam (Afb. 1).
Nadat de geallieerde legers medio 1940 van het
Europese continent waren verdreven, was de enige
manier om het Derde Rijk direct militair te treffen
via de lucht. Tot diep in de Tweede Wereldoorlog
konden geallieerde luchtacties tegen doelen in Duitsland slechts worden ondernomen vanaf vliegbases
in Groot-Brittannië. De routes van de geallieerde
luchtstrijdkrachten liepen doorgaans over of langs
Nederlands grondgebied. Dat lag voor de hand gelet op de geografische positie van ons land, halverwege de kortste weg van Engeland naar aanvalsdoelen in Duitsland.
Om aan de slagkracht van de geallieerde luchtmachten zoveel mogelijk afbreuk te doen, ontwierp
de bezetter, zoals gezegd, een veelomvattend luchtverdedigingssyteem. Deze Reichsluftverteidigung
was opgebouwd uit verschillende elementen: jagers,
luchtdoelgeschut (FLAK, Flugzeugabwehrkanone),
gevechtsleidingscentra, zoeklichten (Scheinwerfer), radiopeilstations, een op Duitse leest geschoeide luchtbeschermingsdienst, een luchtwachtdienst
en de zogeheten Flugmeldedienst, waarvan een
steeds groeiend netwerk van radarpeilstations deel
uitmaakte. Van groot belang in dit systeem waren
voorts de bestaande en nieuw aangelegde militaire
vliegvelden. Zo werd er door de Duitsers ondermeer gevlogen vanaf bases bij Leeuwarden, Deelen, Twenthe, Schiphol, Gilze-Rijen en Venlo. Het
gehele samenstel van deze middelen had tot voornaamste doel de onderschepping van de kwetsbare
geallieerde bommenwerpers op weg naar hun doel
of op de terugweg naar hun Engelse thuisbases. In
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Command - vooral met het oog op (foto)verkenning - slechts de No. 2 Group, uitgerust met Bristol
Blenheims en Fairey Battles, overdag sorties vliegen.

Afb. 1 Een propaganda-affiche toont Reichsminister
der Luftfahrt, Hermann Göring, die het Duitse volk
wijst op de eervolle en verantwoordelijke taak van
de luchtverdediging.

de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog waren
de Britse bommenwerpers immers niet alleen relatief langzaam en licht bewapend, zij ontbeerden
daarenboven tot medio '43 de bescherming van een
jagerescorte voor de lange-afstand.

Nachtelijke indringers
Na een periode waarin de Royal Air Force (RAF)
zich slechts sporadisch en dan nog veelal met propagandapamfletten (leaflet-missions) in plaats van
bommen in het Duitse luchtruim waagde, besloten
de Britten in mei 1940 een bombardementsoffensief tegen het Duitse Rijk in te zetten. Reeds enige
maanden na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog had de leiding van RAF Bomber Command
het besluit genomen de bombardementen voornamelijk 's nachts uit te voeren. Zij nam deze stap
omdat de Reichsluftverteidigung zodanig functioneerde, dat de Britten bij hun daglichtoperaties
zware verliezen, soms meer dan 50%, hadden moeten incasseren. Vanaf december 1939 liet Bomber
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Op de Britse nachtelijke aanvallen hadden de Duitsers voorshands slechts één gebrekkig antwoord:
een luchtverdediging van door zoeklichten ondersteunde FLAK. De waarneming van doelen met behulp van in ons land gestationeerde grondradars
vond weliswaar plaats vanaf het begin van de bezetting, doch functioneerde in eerste instantie verre
van optimaal. Er bestond immers nog geen directe
koppeling met de zoeklicht- of FLAK-batterijen.
De gegevens door de radarpeilstations verzameld,
bereikten de andere onderdelen met de nodige vertraging. Het in stelling gebrachte luchtdoelgeschut
was in deze periode al met al weinig doeltreffend
tegen de nachtelijke indringers. Tot het moment dat
de resultaten van de Britse nachtoperaties zich pijnlijk openbaarden, huldigde de Duitse militaire leiding ten onrechte de opvatting, dat een nachtelijke
operationele inzet van vliegtuigen nauwelijks
vruchten kon afwerpen. De Duitse luchtverdediging was om die reden tot halverwege 1940 bijna
uitsluitend geënt op vijandelijke dagoperaties. De
Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Generalfeldmarschall Hermann Göring had nog eind '39 tijdens
een bespreking met de Inspektor der Jagdflieger
geconcludeerd, dat de ontwikkeling van een nachtjachtstrijdmacht nicht aktuell was.
Door de nachtaanvallen werden de Duitsers thans
gedwongen op zoek te gaan naar nieuwe en effectievere afweermiddelen. Dat bezet Nederland daarbij een voorname rol zou gaan spelen lag voor de
hand, gelet op de hierboven reeds gememoreerde
geografisch-strategische positie. Voor de Duitsers
vormde het Nederlandse luchtruim immers de
buffer die de eerste stoot van de geallieerde (nachtelijke) luchtaanvallen diende op te vangen. Ruim
voordat vijandelijke vliegtuigformaties de eigenlijke grens van het Reich overschreden, bood deze
buffer de Duitse luchtverdediging uitgebreid de
kans haar afweer in werking te stellen. De Nederlandse sector van de Duitse luchtverdediging kon
zo zelfs uitgroeien tot de belangrijkste in het hele
systeem. Het was dan ook niet verwonderlijk dat
vele nieuwe technische vindingen op het gebied
van de luchtverdediging in ons land voor het eerst
werden ingevoerd of toegepast.
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Ontstaan van het nachtjachtwapen
Tijdens een bezoek in juni 1940 aan 's-Gravenhage
kondigde Göring de vorming van een nachtjachtwapen aan. Deze beslissing was rijkelijk laat genomen, hetgeen mede verband had gehouden met
de politieke onwil van Hitler en Göring, die tot op
dat moment praktisch al hun kaarten hadden gezet
op de uitbouw van een offensief ingesteld luchtwapen. Binnen de Luftwqffe stonden lichte - niet
strategische - bommenwerpers, jagers en jachtkruisers (Zerstörer) dan ook centraal. Reeds vóór het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog huldigde
de Nazi top de mening dat een eventueel militair
conflict d.m.v. een korte, hevige Blitzkrieg in Duits
voordeel zou kunnen worden beslecht; een stellingname die zich door de voor het Derde Rijk zo succesvol verlopen Poolse veldtocht in de herfst van
1939 en de daarop volgende campagnes in WestEuropa bevestigd zag. Op grond van de verwachting dat de oorlog slechts een korte periode zou
duren, had Göring begin '40 een produktiestop afgekondigd voor alle in ontwikkeling zijnde vliegtuigen. Gekozen werd voor kwantiteit (een maximale produktie van bestaande toestellen) in plaats
van kwaliteit (de ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen en technologische innovatie). Deze keuze
zou zich in het verdere verloop van de oorlog ernstig wreken.
Nadat het besluit was genomen een nachtjachtwapen op te richten, moesten de Duitsers beginnen
vanuit een situatie van relatieve achterstand. De
Britten konden immers - mits zij de door zoeklichten ondersteunde FLAK wisten te ontwijken - ongehinderd hun bombardementsvluchten uitvoeren.
Ofschoon de resultaten van de Engelse missies aanvankelijk als gevolg van de nog nauwelijks beproefde
aanvalstechnieken weinig succesvol waren, begonnen de Duitsers zich te beraden over de nodige te-

Afb.2
Generaal Josef Kammhuber gaf van juli 1940 tot
september 1943 leiding
aan het Duitse nachtjachtwapen.
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genmaatregelen. Kort nadat op bevel van Göring en
onder leiding van Hauptmann W. Falck - een pionier, die zich reeds met nachtjachtexperimenten had
beziggehouden - het eerste Nachtjagdgeschwader
tot stand was gekomen, werd op 17 juli 1940 een
Naehtjagddivision gecreëerd, welke zou gaan bestaan uit drie Geschwader. Tot commandant werd
benoemd Oberst J. Kammhuber, een 43-jarige veteraan uit de Eerste Wereldoorlog, die in de SovjetUnie een geheime vliegopleiding had gevolgd en
na 1933 in de Luftwaffe snel carrière had gemaakt
(Afb. 2). Kammhuber had tijdens de Westfeldzug in
het voorjaar van '40 het bevel gevoerd over Kampfgeschwader 51 „Edelweiss" en was met zijn Junkers Ju-88 bij een bombardementsaanval op een
vliegveld bij Parijs neergeschoten. Nauwelijks drie
weken na zijn bevrijding uit Franse krijgsgevangenschap had hij, vooral met het oog op zijn grote
organisatorische kwaliteiten, de opdracht gekregen
het nachtjachtwapen vorm te geven. Kammhuber
kwam augustus 1940 naar Nederland en zou met
zijn divisiestaf neerstrijken in de omgeving van
Zeist. Het hoofdkwartier van de Naehtjagddivision
werd ondergebracht op de buitenplaats De Breul
tussen Zeist en Driebergen. Vanuit deze onderkomens gingen de Commandant van de Nachtjachtdivisie en zijn staf energiek aan het werk om het
nachtjachtwapen met voldoende personeel en materieel uit te rusten. Kammhuber, die grote waarde
hechtte aan een centrale commandovoering, verwierf speciale volmachten en werd in de gelegenheid gesteld zijn eigen ideeën en plannen te introduceren en te verwezenlijken. In de tweede helft
van 1940 groeide het nieuwe wapen dan ook snel.

XII. Fliegerkorps
Kammhuber werd, na in oktober '40 te zijn bevorderd tot Generalmajor, in augustus '41 benoemd tot
Kommandierender General des XII. Fliegerkorps.
De oprichting van het XII. Fliegerkorps werd ingegeven door de gestadige groei welke het nachtjachtwapen doormaakte. Bovendien werd enerzijds door
de geleidelijk toenemende geallieerde druk en anderzijds door de groeiende complexiteit van de
Duitse luchtverdedigingsorganisatie een aparte coördinerende instantie - belast met de algehele verantwoordelijkheid voor het nachtjachtwapen noodzakelijk geacht. Een en ander noopte tot een
verbreding van de Nachtjagd-organisatie en een
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verdere verdeling van functies en taken. In dit ka- éénmotorig jachtvliegtuig. Gaandeweg werd met
der werd op 13 januari '42 in Schaarsbergen bij gebruikmaking van allerlei technische vindingen
Deelen een proef-commandocentrale in gebruik ge- gepoogd de operationele inzetbaarheid van de
nomen. Op deze locatie experimenteerde een deel nachtjagers te verbeteren. Zo was bijvoorbeeld de
van de Duitse Nachtjagd-staf met de tactieken en invoering en toepassing van boordradar als de
procedures voor centrale bevelvoering. Het was Lichtenstein B/C van groot belang. Desalniettemin
een proces dat niet zonder de nodige tegenslagen verouderde de Messerschmitt-110 geleidelijk ten
zou verlopen.
opzichte van de geheel nieuwe, steeds snellere en
In mei 1942 overkoepelde het XII. Fliegerkorps beter bewapende geallieerde toestellen. In de laatdrie zogeheten Jagddivisionen: de eerste met zijn ste fase van de oorlog nam de geavanceerdere JunGefechtsstand (commandopost) in Schaarsbergen, kers Ju-88G de rol van Standaardnachtjager van de
de tweede in Stade nabij Hamburg en de derde in Bf-110 over. De Bf-110 en de Ju-88 waren echter
Metz. De 1. Jagddivision, die tot oktober '43 werd lang niet de enige vliegtuigtypes die in de Nachtgeleid door Generalleutnant K.B. von Döring, ope- jagd werden geïncorporeerd. Andere tweemotorige
reerde binnen een sector die heel Nederland, vliegtuigen als de Dornier Do-17, de Dornier DoNoord-België en het Ruhrgebied omvatte. Deze 217 en de Heinkel He-219, alsook jagers van het
divisie bestond uit het volledige eerste Nachtjagd- type Messerschmitt Bf-109 en Focke Wulf Fw-190
geschwader en twee Luftnachrichtenregimenten, maakten eveneens - zij het in veel geringere aantalonderdelen van de verbindingsdienst van de Luft- len - deel uit van de nachtelijke Reichsluftverteidiwaffe. Bovendien waren de dagjagereenheden op gung. De nachtjagereenheden werden gestationeerd
dat moment reeds enige tijd organisatorisch ge- op verschillende Fliegerhorste, waarvan in Nederlieerd aan de Jagddivisionen. Door de voortdurend land Deelen, Gilze-Rijen, Leeuwarden, Twenthe en
toenemende geallieerde luchtaanvallen werd het Venlo de voornaamste waren (Afb. 3).
noodzakelijker om de diverse Luftwaffe-onderdelen
meer te laten samenwerken en beter op elkaar af te Kammhubers visie: theorie en praktijk
stemmen. De beschikbaarheid van de sterk verbeterde Nachtjagd-infrastructuur kon zo bijdragen Kammhuber, de architect van de Nachtjagd, ontaan een doelmatiger inzet van de dagjagers.
wikkelde in Zeist een aantal denkbeelden om „zijn"
Kammhuber werd in oktober '41 nogmaals bevor- wapen optimaal in te zetten. Centraal in zijn visie
derd, nu tot de rang van Generalleutnant en bleef stond een nachtjachtwapen dat rustte op twee pijmet zijn korpsstaf gehuisvest te Zeist. Naast zijn lers: enerzijds een offensieve nachtjacht, de zocommando over het XII. Fliegerkorps ging hij bo- genaamde Fernnachtjagd, die op lange afstand in
vendien optreden als General der Nachtjagd, waar- vijandelijk luchtruim zou opereren en anderzijds
mee hij exclusief de verantwoordelijkheid kreeg een defensief ingestelde organisatie, de Nahnachtvoor de ontwikkeling van het gehele wapen. Bo- jagd, die uitsluitend zou worden ingezet boven het
vendien fungeerde Kammhuber als inspecteur voor Duitse Rijk en de bezette gebieden. Kammhubers
de gezamenlijke nachtjagereenheden, inclusief de voorkeur ging in eerste instantie uit naar een krachdaaraan gekoppelde grondorganisatie.
tige ontwikkeling van de offensieve nachtjachtpoot. In 1940 bediende Kammhuber zich van de
Standaardnachtjager
volgende metafoor om zijn visie te verduidelijken:
De standaardjager van het Duitse nachtjachtwapen
zou gedurende vrijwel de gehele oorlog de Messerschmitt Bf-110 zijn. Deze tweemotorige Zerstörer,
die overigens niet speciaal voor nachtoperaties was
ontworpen, voldeed in de eerste oorlogsjaren uitstekend (der beste zweimotorige Jager der Welt).
De Bf-110, bemand door een vlieger en een radiotelegrafist-schutter, was behalve wendbaar en sterk
bewapend ook nog eens bijna zo snel als een
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Wenn man einen Wespenschwarm unschadlich machen will, ist es besser, das Nest mitsamt den Wespen TM
zerstören, als iu warten, bis der Schwarm ausgeflogen
ist u nd da n n hinterjedereinzelnen Wespe herzujagen.
In een notedop kwam de inzet van de Fernnachtjagd (Fenaja) hierop neer, dat de toestellen van
RAF Bomber Command moesten worden bestreden
boven de Britse eilanden, in het bijzonder zo dicht
mogelijk bij hun thuisbases. De vliegtuigen waren
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deel uit van de Horchdienst van de Luftwaffe, die
voortdurend de radiofrequenties van de tegenstander uitluisterde. Zo waren deze stations bijvoorbeeld in staat het radioverkeer tussen startende
Britse bommenwerpers te onderscheppen. Via deze
afluisterpraktijk werden de nachtjagers al in een
zeer vroeg stadium in staat gesteld om adequaat te
reageren op de nachtelijke activiteiten van Bomber
Command. Als de radioberichten duidden op een
komende aanval, werden de Duitse nachtjagers
vanaf Gilze-Rijen in drie golven naar de vijand gedirigeerd. Een eerste aanvalsgolf diende de vertrekAfb. 3 De Messerschmitt Bf-110 werd als standaardjager ingezet tegen Britse bommenwerpers die reeds
kende Britse bommenwerpers bij hun diverse bases
snel na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
te
onderscheppen. Een tweede golf viel de vijand
voornamelijk 's nachts opereerden.
aan op de aanvliegroutes boven de Noordzee, terimmers het meest kwetsbaar als zij op de grond wijl een derde golfde huiswaarts kerende Kuriere stonden of bezig waren met taxiën, opstijgen of lan- het Duitse codewoord voor vijandelijke luchtdoeden. Bovendien waren de Engelse start- en lan- len - de pas trachtte af te snijden. Een eveneens
dingsbanen dikwijls verlicht, terwijl inkomende en zeer effectieve aanvalstactiek van de Fernnachtuitgaande Britse toestellen op dat moment met hun jagd was het verstoren van het Britse nachtvliegnavigatielichten aan vlogen. Kammhuber kon ech- trainingsprogramma voor bommenwerpers. De
ter - zeer tegen zijn zin - slechts een zeer klein deel Duitse nachtjagers mengden zich onder lestoestelvan de hem ter beschikking staande vliegtuigen be- len en poogden er zoveel mogelijk uit te schakelen.
De angst voor Duitse onderscheppingen bracht vele
stemmen voor deze offensieve missies.
(onervaren) Britse bemanningen zodanig van hun
stuk dat zij de landing te snel inzetten, waardoor
Fenaja op Gilze-Rijen
veel toestellen werden beschadigd of zelfs geheel
In juli '40 werden er met Junkers Ju-88 en Dorniers verloren gingen.
Do-17 Fenaja-oper&ties ondernomen vanaf Schip- Voor zijn grootse plannen met het oog op de uithol. Vanaf begin september ging de tweede Gruppe bouw van de Fernnachtjagd vond Kammhuber aanvan het eerste Nachtjagdgeschwader, dat speciaal vankelijk een gewillig oor bij Göring, doch wanwas belast met de Fernnachtjagd, opereren vanaf neer de General der Nachtjagd de daadwerkelijke
het door de Duitsers vergrote vliegveld Gilze- versterking van deze tak van „zijn" wapen te berde
Rijen, alwaar men de beschikking had over een bracht, kreeg hij telkenmale nul op het rekest. Het
eigen gevechtscentrale. Om organisatorische rede- Oberkommando der Luftwaffe (OKL), naarmate de
nen werd deze eenheid kort daarop omgevormd oorlog vorderde geplaagd door een sterk toenetot de eerste Gruppe van het tweede Nachtjagd- mend aantal verzoeken om versterking, weigerde
geschwader. Ofschoon de eenheid van Gilze-Rijen Kammhubers wensen te vervullen. In de optiek van
nooit over meer dan twintig inzetbare nachtjagers het OKL had een versterking van het luchtwapen
kon beschikken, wist ze na een start met zware ver- aan het Oostfront en in Noord-Afrika de hoogste
liezen, begin 1941 uit te groeien tot de meest effec- prioriteit. De Duitsers meenden in 1941 dat er voor
tieve nachtjagereenheid van de Luftwaffe. Eind juni wat betreft de gevolgen van de Britse bombardevan dat jaar claimde zij haar honderdste overwin- menten op het Reich nog geen sprake was van een
ning op de Britten.
al te grote bedreiging. Kammhuber, die de FernDe vliegtuigbemanningen van de Fernnachtjagd nachtjagd met grote aantallen Junkers Ju-88 wilde
werkten tijdens hun missies nauw samen met een uitrusten, merkte in '41 tot zijn ontsteltenis dat de
eigen gevechtscentrale te Gilze-Rijen. De hoogste produktie van deze toestellen in de verste verte niet
autoriteit op deze centrale, de Jagerleitoffizier, toereikend was om zijn plannen te realiseren.
stond op zijn beurt in nauw contact met een groei- Tot overmaat van ramp besloot de Führer medio
end aantal radiopeilstations. Deze stations maakten oktober '41 de lange afstandsvluchten van de Fern540
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nachtjagd geheel te verbieden. Hitler stond op het
standpunt dat het voor het Duitse moreel beter was
als de Engelse Terror Angriffe bij voorkeur in het
Duitse luchtruim zouden worden bestreden. De
Duitsers zouden dan immers met eigen ogen kunnen zien, wie er verantwoordelijk waren voor de aangerichte verwoestingen en hoe effectief de Reichsluftverteidigung functioneerde. De Führer had geen
enkel vertrouwen in de doeltreffendheid van Kammhubers geesteskind, omdat hij vaststelde dat ondanks alle genomen maatregelen - Britse bommenwerpers boven Duitsland bleven verschijnen.
Met Hitlers oekaze kwam een abrupt einde aan de
Fernnachtjagd en hoewel Kammhuber en later
diens opvolgers nog diverse pogingen ondernamen
om dit stiefkind van het nachtjachtwapen nieuw
leven in te blazen, bleven deze alle vruchteloos. Na
oktober 1941 opereerde de Fenaja nog slechts incidenteel; de georganiseerde lange-afstands-nachtjacht was van de baan. Kammhuber werd thans in
tegenstelling tot zijn eigen filosofie gedwongen
„...hinterjeder einzelnen Wespe herzujagen".

„wachtkamers" te pakken hadden, kwam de desbetreffende nachtjager uit zijn Warteraum om de
vijand neer te schieten. Dit tamelijk primitieve,
aanvankelijk geheel van zoeklichten afhankelijke,
verdedigingssysteem dat Helle Nachtjagd (Henaja)
werd genoemd, was, zoals gezegd, niet van meet af
aan succesvol.
De keten van Scheinwerfer - in eerste instantie bedoeld ter bescherming van het Ruhrgebied - liep
grofweg parallel aan de Duits-Nederlandse grens
en werd door de Britten de Kammhuberlinie gedoopt. De kern en het latere zwaartepunt van de
Kammhuberlinie lag ter hoogte van Nederland,
doch de linie zou zich uiteindelijk uitbreiden van
Denemarken tot voorbij Parijs. De Kammhuberlinie was onderverdeeld in negen zogeheten Nachtjagdrdume, die elk van noord naar zuid ongeveer
150 km maten. In de loop van 1941 kreeg de linie
een diepte van 30 a 35 km. Deze diepte was nodig
om de overvliegende bommenwerpers zo lang mogelijk te kunnen belichten. De nachtjager had zelfs
dan niet meer dan drie a vier minuten om een door
de zoeklichten beschenen „prooi" uit te schakelen.

Nahnachtjagd
Grondradarapparaten versterken de Nachtjagd
Tegenover de offensieve Fernnachtjagd stond de
gebonden, defensief ingestelde Nahnachtjagd. Daar
deze tak aanvankelijk elke vorm van grond- en
boordradar ontbeerde, was zij tot de herfst van 1940
volledig aangewezen op de beschikbare zoeklichten, die de overkomende vijandelijke toestellen in
hun lichtbundels dienden te „vangen", waarop de
nachtjagers konden toeslaan. De samenwerking van
nachtjagers, FLAK, zoeklichten en met akoestische
apparaten uitgeruste luisterposten, bracht evenwel
niet direct het gewenste resultaat. De gegevens die
de luisterposten verzamelden, kwamen in Nederland samen bij vier centrale meldingsposten van
de luchtwachtdienst van de Luftwaffe, de zogeheten
Flugwachkommandos (Fluko's). De Fluko's waren
gevestigd te Amsterdam, Breda, Groningen en
Zwolle.
Wanneer een van de Fluko's rapporteerde dat
Britse bommenwerpers in aantocht waren, stegen
de nachtjagers op. Elke nachtjager afzonderlijk
patrouilleerde in een toegewezen zone achter een
zoeklichtbatterij, die werd aangeduid als Warteraum. In principe bevond zich nooit meer dan één
nachtjager in zo'n Warterautn. Wanneer de Scheinwerfer een bommenwerper voor één van deze
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Een nadeel van de zoeklichtenlinie was dat deze
eigenlijk alleen effectief kon functioneren bij helder weer. Bovendien was een betrouwbaar systeem
waarmee de gevechtsleidingscentra vijandelijke
bommenwerpers konden onderscheiden van de eigen nachtjagers nog niet voor handen. Kammhuber
pleitte - op instigatie van Falck - voor de invoering
van radarsystemen, die op dat moment volop in
ontwikkeling waren. Hij hoopte dat de invoering
van de eerste generatie Duitse grondradar, de Freya
en de Würzburg, de balans meer in het voordeel van
de Helle Nachtjagd zou doen doorslaan. In eerste
instantie ontwikkeld voor maritieme doeleinden
bleek het Freya Rundsicht-Radargerdt, met een effectief bereik van circa 120 km, uiteindelijk beter
geschikt om de nadering van vliegtuigen vast te
stellen. Het relatief onnauwkeurige apparaat - het
bezat geen hoogtemeter - werd aanvankelijk
slechts gebruikt door de FLAK-batterijen en was
vooral een instrument dat een vroege waarschuwing voor naderende vijandelijke vliegtuigen kon
leveren. Vanaf mei 1940 werden Freya's langs de
gehele Nederlandse kust opgesteld. De aanzienlijk
accuratere Würzburg was een Prazisionsradar541

gerat, ook wel Nah-Flugmeldegerat genoemd. De
Gerauschsalat
Wiirzburg had een kortere reikwijdte van ongeveer
30 km en zorgde in combinatie met de Freya voor Tegelijkertijd ontvingen enkele Scheinwerferabteieen completer luchtbeeld, mede omdat het Wiirz- lungen in de Kammhuberlinie de eerste WürzburgfewA-g-apparaat beter in staat was de exacte hoogte, radars, waardoor de Helle Nachtjagd een ander
richting en afstand van een naderend vliegtuig vast karakter kreeg. Na de komst van de grondradar
te stellen.
functioneerde de Henaja als volgt. De nachtjager
In een later stadium van de oorlog verschenen er wachtte in de hem toegewezen „wachtkamer", die
bovendien betere en grotere Frühwarnradars van thans temidden van de keten van zoeklichten was
het type Wassermann en Mammut. Met deze impo- gesitueerd (en niet meer erachter). Via zijn boordsant uitziende lange-afstandsradars was het zelfs radio, bediend door de Bordfunker die in contact
mogelijk opstijgende toestellen in het oosten van stond met de gevechtsleiding op de grond, werd de
Engeland te peilen (Afb. 4).
jager aan de hand van door de Wiirzburg verstrekte
De Freya en Wiirzburg grondradarapparaten die gegevens naar een vijandelijke bommenwerper gevoor de nachtjacht waren bestemd, werden vanaf leid. De nachtjager vloog zijn opponent tegemoet
de herfst van '40 ingevoerd, aanvankelijk nog op en poogde al vóórdat de bommenwerper de zoekzeer beperkte schaal. De bedoeling was dat deze lichtketen zou doorkruisen contact te maken. Tijapparaten, gekoppeld aan één of meer zoeklichten, dens de daadwerkelijke onderscheppingsmanoeuzodanige gegevens zouden leverden dat de lichtbun- vre zou de tegenstander dan zo lang mogelijk bedels effectief op de doelen konen worden gericht. licht kunnen worden.
Vervolgens moesten de nachtjagers het karwei dan Dat deze interceptie-methode niet optimaal funcafmaken. Kammhuber liet in september '40 in de tioneerde was vooral te wijten aan de (vaak onervabuurt van Arnhem een experiment uitvoeren, waar- ren) bemanning van de luisterapparaten, die voor
bij zoeklichten werden „gestuurd" door Freya- de zoeklichtketen waren opgesteld. Zij had immers
apparatuur.
dikwijls grote moeite het motorgeronk van de eigen
De koppeling tussen radar en zoeklicht werd de Pa- jagers en vijandelijke bommenwerpers uit elkaar te
rasit-Anlage genoemd en bleek te werken. Begin houden. Door de kakofonie van motorgeluiden oktober kon een geallieerd toestel in de omgeving Gerauschsalat genoemd - werden de eigen jagers
van Zutphen met behulp van dit gekoppelde sys- regelmatig voor de vijand aangezien en stuurde de
teem worden neergehaald.
gevechtsleiding op de grond de jagers achter zichzelf aan. Een oplossing voor dit probleem was niet
direct voorhanden, mede omdat de Duitsers nog
niet over een systeem beschikten dat vanaf de
grond het verschil tussen een eigen en een vijandelijk vliegtuig kon vaststellen (Freund-Feind-Kennung).

Afb. 4 Reichsmarschafl Göring bekijkt luchtdoelgeschut tijdens een troepeninspectie. De FLAK speelde
een belangrijke rol in de Duitse luchtverdediging.
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Ter verbetering van de werking van de Henaja
werden de aantallen grondradars per sector uitgebreid. Elke Scheinwerferstellung kreeg in de loop
van 1941 de beschikking over meerdere Würzburgapparaten. Een sector kreeg idealiter drie Würzburgs die in het midden, aan de voor- en aan de
achterkant van een zoeklichtstelling werden opgesteld. Met deze apparaten - latere versies werden
bovendien steeds nauwkeuriger - konden dan zowel de vijandelijke bommenwerper als de nachtjager bij het in- en uitvliegen van de zogeheten
helle Gürtel worden gevolgd. De grondradarstations kwamen op 30 a 40 km afstand van elkaar te
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liggen zodat het luchtruim boven de Kammhuberlinie volledig kon worden bestreken. De zogenaamde radar-gaps waarvan de Britten konden
profiteren, verdwenen aldus meer en meer uit het
Duitse luchtverdedigingssysteem.
Ofschoon de kansen op interceptie zeker stegen,
bleven er in de praktijk aan de radargeleide Henaja
vele nadelen kleven. Zoals vermeld, was helder
weer een vereiste voor een effectief gebruik van de
zoeklichten. Bewolking en industriële smog gooiden dikwijls roet in het eten. Voorts bleef de haperende samenwerking tussen de gevechtsleiding,
luisterposten en nachtjagerpiloten een voortdurende bron van zorg. De gebruikte radarapparatuur had
tot de invoering van de Würzburg-Riese in de herfst
van 1941 slechts een relatief beperkt bereik. Het
kwam in '40-'41 bovendien nog vaak voor dat om
de nog niet voltooide Kammhuberlinie heen werd
gevlogen.
Om afbreuk te doen aan het concept van de Henaja
ontwikkelden de RAF-bommenwerperbemanningen in het dodelijke kat-en-muis-spel met de Duitse
luchtverdediging enkele nieuwe technieken. Zo was
de snelste manier om de verlichte gevarenzone te
doorkruisen het met maximale snelheid inzetten
van een duikvlucht, vlak voor het invliegen van de
zoeklichtengordel.
Op hun beurt bleven de Duitsers ook steeds zoeken
naar manieren om hun luchtverdedigingssysteem
verder te perfectioneren. Een belangrijke verbetering was de ontwikkeling van de Seeburg-Tisch,
die radargegevens afkomstig van meerdere Würzburgs bruikbaarder maakte voor de gevechtsleiding. Op een doorzichtige matglazen piottaf el in de
diverse gevechtsleidingscentra werden verschillende kleuren geprojecteerd, die de nachtjager (groen,
blauw of wit) en de Britse bommenwerper (altijd
rood) voorstelden. Via de projecties werd de koers
van de vliegtuigen weergegeven en op grond van
het aldus ontstane Luftbild kon de nachtjager naar
de bommenwerper worden geleid. De projecties op
de Seeburg-Tisch werden aanvankelijk handmatig
verzorgd, later elektrisch. De bediening van de radar- en plotapparatuur werd in toenemende mate
verzorgd door vrouwelijk personeel.
Vrouwen in dienst van de verbindingsdienst van de
Luftwaffe, de zogeheten Luftnachrichtenhelferinnen,
namen de plaatsen in van hun mannelijke collega's,
die steeds vaker werden bestemd voor gevechtsfuncties.
MS 163(1994)(12)

Pauke! Pauke!
De Seeburg-Tisch die van onder af werd verlicht,
toonde binnen een geëtst en in kwadraten verdeeld
raamwerk (schaal l : 50.000) het cirkelvormige geografische gebied waarvan het radarstation het middelpunt vormde. De Seeburg-Tisch had een actieradius van ongeveer 36 km rond het station. Indien
de toestellen van RAF Bomber Command 's nachts
sorties vlogen door het luchtruim boven ons land,
werd de koers met behulp van door de grondradar
verstrekte gegevens via een rode projectie op de
Seeburg-Tisch weergegeven. Vervolgens werd een
nachtjager - weergegeven door een andere kleur door middel van zijn boordradio naar het doel
„gepraat". Het radiocontact tussen de jager en de
gevechtsleiding op de grond verliep grotendeels in
code, terwijl de gesprekstoon zo relaxed mogelijk
werd gehouden, als ware er sprake van keuvelarij
aan de Stammtisch. Enkele dikwijls gebruikte codewoorden in dit verband waren: Dicke Autos (vijandelijke viermotorige bommenwerpers), Durst
haben (kampen met brandstof gebrek), Postkutsche
(koers naar vijandelijk doelwit), Zucker (ijsafzetting op vliegtuig), Indianer (vijandelijke jagers),
Falschmünzer (vijandelijke stoorzender) en Siegheil (bij neerhalen van de tegenstander).
Totdat de twee kleurenprojecties op de plottafel
samenkwamen, werd de jager volledig vanaf de
grond geleid. Op het moment dat de nachtjager
visueel contact maakte met zijn opponent, moest de
vlieger het initiatief overnemen. Nadat het aanvalsbevel Pauke! Pauke! (het „tromgeroffel" van de
boordwapens) was gegeven, kon de nachtjager zijn
tegenstander elimineren. Indien de bommenwerper
werd afgeschoten, verdween er één van de rode
stippen van de plottafel...

Ounkle Nachtjagd
Het gebruik van de Seeburg-Tisch was niet alleen
van belang voor de Helle Nachtjagd, doch kon ook
zonder het gebruik van zoeklichten zijn vruchten
afwerpen. Deze vorm van nachtjacht zonder zoeklichten, die verder op dezelfde wijze intercepties
uitvoerde als de Henaja, zou zich ontwikkelen tot
de Dunkle Nachtjagd (Dunajd). Deze vorm van
nachtjacht was geënt op onderschepping in nachtelijke duisternis. De Seeburg-Tisch, de Freya-radar
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maar bovenal de introductie van de Würzburg-Riese
(een nauwkeuriger radarapparaat met een grotere
reikwijdte van ca. 80 km), maakten het mogelijk
dat de //eno/a-gordel in de laatste maanden van '41
werd uitgebreid met Dunaja-zones van ongeveer
35 km diepte, gesitueerd voor de keten van zoeklichten in de Kammhuberlinie. Zoals gezegd, lag
het zwaartepunt van de linie, ter bescherming van
het voor de nazi-oorlogsindustrie zo cruciale Ruhrgebied, in Nederland. De Dunkle Nachtjagd, die aldus vooral werd gepraktiseerd in het Nederlandse
luchtruim, was actief in de fase voorafgaand aan
het moment dat de vijandelijke bommenwerpers de
drempel van licht overschreden. De wijze van opereren in de Dunaja-zones legde de grondslag voor
het zogenaamde Himmelbett-systeem dat in de loop
van 1942 zou worden ontwikkeld. De totstandkoming en werking van deze meer geavanceerde
onderscheppingsmethode zal in het volgende artikel worden uiteengezet.
De Dunaja kon zich vanaf eind '41 verheugen in
een grotere populariteit onder nachtjagerbemanningen, daar zij de eigen veiligheid bij deze onderscheppingsmethode groter achtten. Bij een Dunajainterceptie ontweek de nachtjager immers de
Scheinwerfer-zone en bleef zo voor zijn Britse opponenten praktisch altijd onzichtbaar. De Dunkle
Nachtjagd werd overigens niet alleen direct vóór de
Kammhuberlinie uitgeoefend, maar tevens in een
aantal Dunkelnachtjagdgebiete, die rond het IJsselmeer en langs de Nederlandse kust werden ingericht. In deze gebieden werden radarpeilstations
gebouwd, die specifieke gegevens ten behoeve van
de Dunaja leverden. Deze stations - aanvankelijk
uitgerust met Würzburgs, doch later alle voorzien
van de Würzburg-Riese - kregen doorgaans dierennamen. De eerste stations werden operationeel bij
Domburg (Hamster), Medemblik (Hering), Den
Helder (Salzhering), Terschelling (Tigef), Marum
(Löwe) en Harderwijk (Hase). Deze na 1941 sterk
in aantal uitgebreide radarpeilstations werden later
opgenomen in het hierboven reeds even aangestipte
Himmelbett-systeem.
Door het toegenomen bereik van de gebruikte
apparatuur ontstonden er na verloop van tijd grote
en onnodige overlappingen in het bestreken luchtruim. Zo kon het voorkomen dat stations van het
eerste uur als Hering en Löwe eind 1943 werden
opgedoekt en hun operationele functie werd overgenomen door bestaande en nieuwe stations als
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Afb. 5 Hitler, omringd door zijn paladijnen Keitel,
Göring en Udet, besloot in 1942 de zoeklichten naar
Duitsland terug te trekken.

Eisbar bij Sondel in Gaasterland, Schlei op Schiermonnikoog en Gazelle bij Veendam. De Dunaja
bleek - zeker na invoering van de Würzburg-Riese
- relatief succesvol: zij kreeg in het laatste kwartaal
van 1941 tweemaal zoveel onderscheppingen op
haar conto als de Helle Nachtjagd.
De Henaja-gordel met de daaraan gekoppelde
Dunaja-zones bereikte begin '42 zijn hoogste staat
van perfectie. De resultaten van het nachtjachtwapen waren steeds beter geworden. Het totaal aantal door de Nachtjagd neergehaalde vijandelijke
toestellen, bedroeg eind 1940, een half jaar na de
oprichting van het wapen, ruim 40 (ten opzichte
van zo'n 30 door de PLAK neergeschoten vliegtuigen). Het volgende jaar, 1941, gaf voor de Nachtjagd een ruime vertienvoudiging van het totale aantal Abschüsse te zien. Het inmiddels steeds meer
verfijnde samenspel van nachtjagers, zoeklichten
en de andere onderdelen van de grondorganisatie
had ontegenzeglijk tot betere onderscheppingsresultaten geleid. Kammhuber wenste dan ook in
1942 een verdere krachtige uitbouw van zijn nachtelijke luchtverdedigingssysteem. Die wens zou, althans voor wat het de Helle Nachtjagd betrof, niet
in vervulling gaan (Afb. 5).
De Fiihrer grijpt in
Evenals in oktober '41 met de Fernnachtjagd was
gebeurd, was het Hitler zelf die de Helle Nachtjagd
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de genadeslag zou toebrengen. In het voorjaar van
1942 bepaalde de Führer dat vrijwel alle in de
Kammhuberlinie gestationeerde zoeklichten onverwijld dienden te worden teruggetrokken naar
Duitsland. Hij was tot dit besluit gekomen, nadat
verschillende van zijn Gauleiter (regionale Nazibestuursfunctionarissen met vergaande bevoegdheden) hadden aangedrongen op de plaatsing van
Scheinwerfer in de nabijheid van de grotere Duitse
steden. Omdat de bevolkings- en industriële centra
in de Heimat meer werden getroffen door massale

nachtelijke bombardementen, pleitte de plaatselijke
leiding aanhoudend voor meer zoeklichten om de
aanwezige FLAK-batterijen te ondersteunen. Met
de terugtrekking van de Scheinwerfer verloor de
Henaja haar belangrijkste angel. Een gering aantal
bleef weliswaar in de buurt van Venlo achter, doch
van een feitelijke Helle Nachtjagd kon geen sprake
meer zijn. Andermaal moest Kammhuber omzien
naar nieuwe onderscheppingsmiddelen en -tactieken. In een volgend artikel zullen deze aan bod
komen.
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