
Tijdens een gesprek dat ik begin 2008 met kapitein
A.H. Meijers van het Explosieven Opruimings

Commando had, kwamen zijdelings de twee WO2-
bombardementen op de wijk Trompenberg ter sprake.
Ik wees hem op het artikel van Theo de Jongh en diens
uitgebreide onderzoek hiernaar.1 De Jongh bracht
vooral de gevolgen van het eerste bombardement in
kaart – waarvan het zwaartepunt op het gebied direct
rond de watertoren aan de Jac. Pennweg lag. Hier viel
een aantal burgerslachtoffers te betreuren en werd
grote schade aangericht. Op basis van vele archief-
stukken en getuigenverklaringen kwam De Jongh tot
de conclusie dat de aanval van 29 december 1944 be-
doeld was geweest voor het aan de Rossinilaan gelegen
hoofdkwartier van luchtmachtgeneraal Christiansen2,
en dat de betrokken vliegers bij het bombarderen een
fout hadden gemaakt. Nu stond hij in dat denkbeeld
beslist niet alleen. Het in 1985 verschenen boek Hilver-
sum, onderdrukking en verzet, een uitgave van het voor-
malig verzet, meldt hierover: Het bombardement [op het
hoofdkwartier van Christiansen] mislukte echter doordat
de piloten zich vergisten in de doorgegeven aanvliegroute.3

Ook Bob de Geus, destijds lid van de spionagegroep
Albrecht en aanvrager van dit bombardement, vertelt
in dit boek: Op 29 december 1944, een onvergetelijke dag
voor mij, kwamen de Engelse vliegers en beschoten met raket-
ten de verkeerde huizen. […] Ik schrok me wild, ik controleer-
de direct of ik een fout had gemaakt in mijn opgave en schets.
Gelukkig was dat niet zo, de vliegers hadden een fout gemaakt.4

Later zou hij hetzelfde vertellen in een interview in
Eigen Perk.5

Wie schetst dus mijn verbazing toen kapitein Meijers
vertelde dat het gebied rondom de watertoren wel de-
gelijk een van tevoren aan de piloten opgegeven doel
was en dat hun dus geen fout verweten kan worden.
Kort en goed, hij stuurde mij een kopie van het Daily
Log van de 2nd Tactical Airforce voor beide data6, verge-

zeld van een kopie van het betreffende stuk van de En-
gelse stafkaart. Daaruit bleek tot mijn verrassing niet
alleen wie precies beide aanvallen hadden uitgevoerd,
maar ook op welke doelen (met de coördinaten op de
stafkaart), met welke wapens en met welk resultaat.
Voor de eerste luchtaanval op Trompenberg waren niet
minder dan vier verschillende doelen aangewezen,
voor die van 20 maart slechts een. Genoeg redenen
voor een nieuw onderzoek, waaruit blijkt dat het ver-
haal van de bombardementen op Trompenberg ge-
compliceerder is dan we tot nu toe dachten.

Trompenberg, eind 1944
Sinds Christiansen in april 1942 zijn hoofdkwartier
naar Hilversum verhuisde, hadden de Duitsers stukje
bij beetje de noordwestelijke villawijk in bezit geno-
men. De wijk bestond uit een groot aantal kapitale vil-
la’s en deze werden één voor één gevorderd om er troe-
pen en stafkantoren in onder te brengen. Eind 1944
was de wijk de bestuurlijke spil van de gehele
Wehrmacht in Nederland geworden. Men vond er be-
halve veel legerstaf ook kantoren van marine en lucht-
macht. De wijk, door de Duitsers Zitadelle Hilversum ge-
noemd, was goed verdedigd tegen luchtaanvallen
door grote aantallen FLAK’s (Flieger Abwehr Kanone)
rondom – onder andere bij de Crailoose brug, in het
Spanderswoud, Corversbos, op de ’s-Gravelandseweg
en bij de watertoren. Uit de spionageberichten van de
groep Albrecht7 valt te halen welke huizen en gebou-
wen (wisselend) gebruikt werden door de Duitsers.
Een en ander heb ik ingetekend op kaart 1.
Binnen de Zitadelle waren er twee echte ‘spergebieden’:
rondom het Rüdelsheimcomplex (hoek Verdilaan/
Rossinilaan, bij het ronde plantsoen) plus het Heide-
heuvelcomplex, en rondom het landgoed Wisseloord.
Beide gebieden waren door een prikkeldraadversper-
ring afgezet (aangegeven in de kaart). Rüdelsheim en
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De bombardementen op Trompenberg

Egbert Pelgrim
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Heideheuvel huisvestte de complete legertop, het Wis-
seloordterrein omvatte de gehele telecommunicatie-
groep. Hoewel het archief van de Groep Albrecht daar
geen uitsluitsel over geeft, mag worden aangenomen
dat er in beide spergebieden nog maar weinig burgers
verbleven.8 Daar stond tegenover dat in de huizen bui-
ten de spergebieden – voor zover niet gevorderd door
de Duitsers – nog wel burgers woonden. Behalve als
kantoren deden de gevorderde huizen en scholen ook
dienst als onderkomen van manschappen en een
groep “grijze muizen”, Duitse Luftwaffe Mädel die op
het Wisseloordterrein de zenders, telefooncentrale en
telegraafapparaten bedienden.9 In het gebied woon-
den en werkten zo gemiddeld 800 tot 1000 Duitse mi-
litairen, waaronder de gehele legertop voor bezet Ne-
derland. Voor het houden van conferenties was het
bovendien een komen en gaan van hoge militairen uit
andere delen van Nederland. Vanaf vliegveld Hilver-
sum werd regelmatig op Berlijn gevlogen en in geval
van nood was er op het weiland tussen de Bussumer-
grintweg en zwembad Crailoo een vliegstrip beschik-
baar.10 En opmerkelijk genoeg was het gebied Steijn-
laan en omgeving ook geheel bezet door de Duitsers.
Hier zaten voornamelijk de technici van de Luftwaffe
zenderdienst, die op Wisseloord werkten. Het is dus
niet verwonderlijk dat de Groep Albrecht (en mogelijk
ook andere spionagegroepen) het gehele gebied

nauwlettend in de gaten hield en alle inlichtingen zo
snel mogelijk naar Engeland verzond.11

De aanval van 29 december 1944
In november en december 1944 ontdekte de Groep Al-
brecht dat nogal wat topstukken van de Duitse
Wehrmacht zich in de Zitadelle ophielden. Onder hen,
behalve uiteraard Christiansen, de generaals Student
en Reinhardt. Zij hielden elke ochtend stafbesprekin-
gen op Rüdelsheim. Binnen het spergebied ging het er
streng en geheimzinnig aan toe. De Feldgendarmerie
patrouilleerde er constant en er was ook een afdeling
van de Sicherheitsdienst gekomen. Manschappen be-
neden de rang van officier mochten het gebied niet ver-
laten om de stad in te gaan.12 Albrecht vroeg dus in de-
cember een bombardement aan; hier kon de Duitse
legertop een grote slag worden toegebracht.
Dit bombardement13 kwám, op vrijdag 29 december,
en werd uitgevoerd door de squadrons 183, 198 en 609
van de 2nd Tactical Airforce (zie kader). Dertig Ty-
phoons vertrokken die dag van Gilze-Rijen, geladen
met in totaal 240 raketten om vier doelen in de Zitadel-
le Hilversum aan te vallen. Sqn 609 moest met 12 vlieg-
tuigen het gebied rond de watertoren aanvallen, Sqn
183 met tien vliegtuigen het zenderpark op het Wissel-
oordterrein rond Hoflaan 8 en de villa Eikenhoek op
Parklaan 2, terwijl acht piloten van Sqn 189 het hoofd-
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Op Gilze-Rijen krijgen vliegers van de 123 Wing

op 18 maart 1945 met behulp van luchtfoto’s,

documenten en een schaalmodel tekst en uitleg

ter voorbereiding van een luchtaanval op het

Duitse hoofdkwartier van generaal Blaskowitz bij

Deventer. Hoewel het onderkomen van Blaskowitz

veranderde in één rokende puinhoop, bleef hijzelf

ongedeerd. De aanval raakte ook in het Gooi be-

kend. Albrecht meldde op 20-3 in een opmerking

onder hun bericht: Naar aanleiding van geruchten dat

Gen. Blaskowitz in het Gooi zou verblijven, kunnen we

meedelen dat deze geruchten uit de lucht gegrepen zijn.

Radio Oranje maakte in haar uitzending van 19 maart

bekend dat 80 Taifoons het hoofdkwartier van Gen Blas-

kowitz aangevallen hadden. Deze aanval is niet in het

Gooi geweest, dus is hij hier niet. Opmerkelijk genoeg

was het hoofdkwartier van Blumentritt op Trom-

penberg diezelfde dag aan de beurt, door dezelf-

de vliegers. (foto: Imperial War Museum, UK)



gebouw van Rüdelsheim moesten beschieten.14 Van de
240 meegenomen raketten zouden er uiteindelijk ca
210 doel treffen. De resultaten waren per doel nogal
verschillend, maar daarover later meer.
Een dergelijke aanval was echter geen kwestie van “hit
and run”. De piloten werden van tevoren goed geïn-
strueerd met kaarten, luchtfoto’s en vaak ook een mo-
del van het doelgebied. Met een liaisonofficier van het
leger werd alle mogelijke informatie doorgesproken,
ook de informatie die door de ondergrondse was aan-
geleverd. De hele aanval duurde ongeveer 45-50 minu-
ten van take off tot landing. De heen- en terugvlucht
met de Typhoons (kruissnelheid ca 530 km/u) kan ge-
schat worden op ca 20 minuten plus 5 minuten om naar
operationele hoogte te klimmen, zodat er 20 minuten
boven het doelgebied overbleven. Die tijd gebruikten de
piloten om het doel te “identificeren”, dat wil zeggen
om zich ervan te overtuigen dat het juiste doel op de
korrel genomen werd, en vervolgens aan te vallen. Dit

gebeurde dan door vanaf twee kilometer hoogte in
duikvlucht te gaan (waarbij de snelheid opliep tot meer
dan 650 km/u) en de raketten op ongeveer 500 meter
hoogte af te schieten. Vaak volgde dan nog een tweede
“run” waarbij met de vier 20 mm boordkanonnen werd
geschoten. Tijdens de twintig minuten boven het doel-
gebied werden de vliegtuigen voortdurend beschoten
door luchtafweergeschut, wat gelukkig erg onnauw-
keurig gebeurde.15 De piloten hebben dus wel de tijd
genomen om nauwkeurig werk af te leveren.
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De na D-day oprukkende geallieerde troepen moesten in
hun opmars door Europa vanuit de lucht ondersteund
kunnen worden. In de voorbereidingen voor de bevrij-
ding van Europa was al begin 1943 besloten tot een spe-
ciale luchtmacht, de Allied Expeditionary Air Forces
(AEAF), samengesteld uit delen van zowel de Britse als
Amerikaanse luchtmacht. Het Britse deel ging de 2nd
Tactical Air Force (2nd TAF) heten, de Amerikaanse
component de 9th Air Force. Het 2nd TAF diende ter on-
dersteuning van de Britse en Canadese grondtroepen, de
9th Air Force ter ondersteuning van de Amerikaanse. 
Het 2nd TAF bestond uit 4 onderdelen: de 2, 83, 84 en
85-Group. 2 Group bestond voornamelijk uit lichte en
middelzware bommenwerpers, 83 en 84 Group voorna-
melijk uit jachtvliegtuigen, terwijl in 85 Group de Mos-
quito nachtjagers bijeengebracht waren. 
Een Group werd vervolgens weer onderverdeeld in
Wings, die elk zo hun specialiteit hadden. Zo was 123
Wing, onderdeel van 84 Group, gespecialiseerd in het
met raketten beschieten van gronddoelen. Daarom
voerden in december 1944 drie van de vier Squadrons
van het 123ste de aanval op Hilversum uit. 123 Wing be-
stond uit 164, 183, 198 en 609 Squadron. Elk squadron
bestond organiek uit twaalf  jagers plus een reserve, hoe-

wel in de praktijk de squadrons vaak over meer dan twin-
tig vliegtuigen konden beschikken.
De ervaringen in Noord-Afrika hadden de Engelsen ge-
leerd dat nabije luchtsteun alleen gegeven kon worden
vanaf vliegvelden direct achter het front. Alleen bij een
korte aanvliegtijd kan luchtsteun voor de optrekkende
grondtroepen effectief zijn. De AEAF trok dus met het
front mee en moest kort achter het front telkens nieuwe
vliegvelden aanleggen. Waar mogelijk maakten ze daar-
bij gebruik van door de Duitsers verlaten vliegvelden, el-
ders legden ze tijdelijke vliegvelden aan. Na de Slag om
Arnhem kwam het front echter tot stilstand en konden de
geallieerden een groot aantal vliegvelden in Brabant en
Limburg in gebruik nemen. Zo was vliegveld Gilze-Rijen,
ooit een van de grootste Duitse vliegvelden in Nederland,
door de Duitsers bij hun vertrek nagenoeg geheel opge-
blazen. Het vliegveld werd door de RAF met behulp van
omwonenden snel weer opgeknapt en toegewezen aan
84 Group. Vanaf 26 november werd door 123 Wing van-
af deze basis een groot aantal aanvalsvluchten boven be-
zet gebied uitgevoerd. Op 20 en 21 maart 1945 verhuisde
de Wing naar Kluis, een landingsstrip ten zuiden van Nij-
megen. Het front was weer in beweging, en de 2nd TAF
trok weer mee, Duitsland in.16

De 2nd TAF

P. 57: Schadekaart 29-12-1944.
Op deze kaart is de schade – voor zover bekend – als gevolg van
de eerste luchtaanval weergegeven. In feite kijken we hier naar
de raketinslagen. Duidelijk is de concentratie rondom de wa-
tertoren. De aanval op Rüdelsheim is voor een deel te veel wes-
telijk gevallen, terwijl de aanval van het 183e squadron (Nim-
rod- en Diergaardepark) wel heel erg verspreid terecht kwam.
Gegevens uit De Jongh 1993, archief RAF, rapportage Albrecht
1-1-45 en archief Luchtbeschermingsdienst.
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Squadron 183 in de aanval
Het eerste aanvalsdoel voor de tien piloten van dit
squadron was het zenderpark rond Hoflaan 8 op het
Wisseloordterrein. Hier stonden de zenders waarmee
de legerleiding contact hield met onder andere Berlijn.
Rondom de villa (die overigens alleen dienst deed om
er manschappen in onder te brengen) stond een tien-
tal hoge antennes. Het doel werd geraakt met 32 ra-
ketten, maar er was maar weinig schade, waarschijn-
lijk omdat de meeste apparatuur in bunkers was
ondergebracht. Ook de villa zelf, sinds 1922 eigendom
van oud-koloniaal Ph.H.J.G. Jonckheer, kwam er goed
vanaf. Vrijwel direct na de bevrijding kon hij zijn pand
weer betrekken.
Het tweede doel was villa Eikenhoek schuin aan de

overkant aan de Parklaan, net voorbij de Nimrodlaan.
Hier woonde een burger, E. Bennink, directeur van de
Handels Vereeniging Amsterdam, een koloniaal be-
drijf met grote belangen (vnl. suikerplantages) in Ne-
derlands-Indië. De 47 raketten die op dit doel werden
afgeschoten richtten grote schade aan. Villa Eiken-
hoek werd volledig vernietigd en een man en een
vrouw raakten licht gewond.17 Minstens één salvo18

van 183 Sqn schoot echter zijn doel voorbij en raakte de
boerderij van Nieuwenhuizen aan de Oude Meentweg.
Er vielen daar twee doden en de boerderij raakte zeer
ernstig beschadigd. Een tweede salvo van acht raket-
ten, bedoeld voor de zenders bij Hoflaan 8, trof het
rusthuis Zonhoeve aan de ’s-Gravelandseweg 116. Hier
viel één dode en ook dit pand raakte onherstelbaar be-
schadigd. En tot slot kwamen twee raketten neer op de
hoek Wisseloordlaan/Wagnerlaan – overigens zonder
te ontploffen – en raakten panden in het Diergaarde-
park en langs de ’s-Gravelandseweg beschadigd.
Onduidelijk is, waarom de villa van Bennink als doel is
opgegeven. Albrecht berichtte direct na de aanval: Park -
laan 8: Hier woonde een graaf Bentinck. Totaal uitgebrand.
Geen doden (coord. 38,125-72,175) Nooit opgegeven voor
bombardement. Nooit Duitsers gezeten.19 NB: dit moet zijn:
Parklaan 2, “graaf Bentinck” moet gewoon meneer
Bennink zijn, en de coördinaten kloppen ook al niet; dit
moet zijn: 38,125-72,239. Over de coördinaten die de
groep Albrecht doorgaf dadelijk meer. Het Report 34
van de 2nd TAF geeft op dat het de bedoeling was, het
hoofdkwartier van generaal Student20 aan te vallen.21

Zijn aanwezigheid was meermalen door Albrecht ge-

Villa Eikenhoek aan de Park -

laan 2 werd in 1907 gebouwd

in opdracht van jonkvrouw

C.G. van Lennep-van Haeften.

Egbert Bennink, die in 1922

uit Soerabaja was gekomen,

kocht het pand in het jaar

daarop en woonde er tot eind

1944, toen de villa bij de lucht-

aanval geheel afbrandde. Het

op het landgoed aanwezige

koetshuis (Regentesselaan

24-26) bleef gespaard. Ben-

nink woonde na de oorlog op

Mozartlaan 10; Eikenhoek

werd nooit meer herbouwd. 

(foto: SAGV)

20 mm Flak-geschut. Van deze luchtdoelkanonnen stonden er

tientallen rondom de Zitadelle om deze tegen luchtaanvallen te

beschermen. Bij beide aanvallen op de Trompenberg werd er

echter onzuiver mee geschoten. (foto: Bundesarchiv)



rapporteerd, zijn hoofdkwartier had hij vanaf begin no-
vember22 in villa Sonneheerdt aan de Hertog Hendri-
klaan 8, slechts een paar honderd meter van de be-
schoten villa Eikenhoek. In het naast Sonneheerdt
gelegen pand, Hertog Hendriklaan 6, had hij zijn staf-
bureau. Beide panden raakten, voor zover bekend, zelfs
niet beschadigd bij de aanval. Bij de opgave van Sonne-
heerdt als mogelijk doel had Al-
brecht overigens wel de goede
coördinaten doorgegeven.
Samenvattend kan gesteld wor-
den dat 183 Sqn blijkbaar z’n dag
niet had. Weliswaar werd een van
de twee opgegeven doelen vernie-
tigd, maar aan het zenderpark
werd nauwelijks schade toege-
bracht. Hun raketten kwamen
echter wijd en zijd buiten de doel-
gebieden neer. Drie doden en twee
lichtgewonde burgers waren het
resultaat.

Aanval op Rüdelsheim
De acht piloten van 198 Squadron hadden de opdracht
gekregen het vijandelijk hoofdkwartier op Rüdelsheim
aan te vallen. Zij deden dit met 60 raketten, gevolgd
door een beschieting met de 20 mm boordkanonnen.
Het hoofdgebouw kreeg vier ‘direct hits’ te verwer-
ken23, terwijl de erachter gelegen commandobunker
van Christiansen door zeven raketten geraakt werd.24

In Rüdelsheim ontstond waarschijnlijk een begin van
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De RP-3’s (Rocket Projectiles met een stuwbuis van 3 inch Ø)  

worden hier door grondpersoneel klaargemaakt voor montage

onder een Typhoon. De warhead die er hier opgeschroefd wordt

is de 60 pound (27 kg) high explosive tegen gronddoelen. De tota-

le raket woog ruim 40 kg en was 2.10 meter lang. Elke Ty phoon

kon er acht van meenemen. (foto: Keystone Collection)Kurt Student (1890-1978), generaal van de luchtlandingstroe-

pen. Zijn hoofdkwartier was een van de doelen voor 183 Sqn.

Helaas lag dat aan de Hertog Hendriklaan 8 en niet Parklaan 2.

(foto: Bundesarchiv)

Een Hawker Typhoon van Squadron 183.



brand25, maar de bunker liep nagenoeg geen schade
op. Albrecht rapporteerde achteraf dan ook: Dit is de
grote bunker van het complex Rudelsheim. Hij is 92 meter lang
en 18 meter breed. De wanden zijn gemaakt van gewapend be-
ton, 2,5 meter dik. Bij het minste vliegtuiggeronk wordt reeds
luchtalarm gegeven en vliegt de hele santekraam, van Generaal
tot Bursche [knaap, oppasser], de schuilkelder in. Wil hier
wat bereikt worden, dan moet men bommen van het zwaarste

kaliber gebruiken, want raketprojectielen hebben niet de min-
ste uitwerking.26 De aanval van 198 Sqn lijkt dus wel
nauwkeurig te zijn geweest, maar te licht om enige
werkelijke schade aan te richten. Overigens raakten de
Duitsers door de aanval wel van de ernst van de zaak
doortrokken en werkten nog dezelfde avond de ca-
mouflage bij. Albrecht: Van vrijdag op zaterdag heeft men
de gehele situatie daar veranderd: De bunker is nu beplant met

hier en daar groepjes dennen;
verder is er een grasmat. Vanuit
de lucht gezien doet hij dus
enigszins denken aan een gazon
met boomgroepjes. Ook het ron-
de grasperk voor de Rudels-
heimstichting is door beplan-
ting weggewerkt.27

Vermeld moet nog worden
dat een deel van de raketten
iets ten westen van het doel
terecht kwamen; een huis
aan de Sweelincklaan 16 en
een garage op nr 18 werden
geraakt. Het huis werd ook
nog eens getroffen door de
boordkanonnen van een
van de Typhoons, terwijl er
later nog enkele blindgan-
gers werden gevonden in de
naastgelegen tuinen. Beide
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De Typhoon was als eenpersoons gevechtsvliegtuig be-
doeld als opvolger voor de Hawker Hurricane. Het vrij
grote vliegtuig was als jachtvliegtuig echter geen succes.
Het bleek nauwelijks opgewassen tegen de Duitse Focke-
Wulf FW 190. Met zijn grote, watergekoelde motor van
2250 pk was het toestel voor die taak veel te log, maar
het bleek op lagere hoogten een snel en stabiel toestel,
waarmee uitstekend gronddoelen aangevallen konden
worden. In die rol zou het toestel, vooral na D-Day,
naam maken.
Het vliegtuig kon worden voorzien van twee bommen
van elk 1000 pond (454 kg), dan wel van acht raketten
(RP’s, Rocket Projectiles). Daarbij beschikte het toestel
over vier 20 mm-kanonnen met elk 140 patronen. Het

had met volle belading een kruissnelheid van rond de
530 km/uur, maar kon in de aanvalsduik 650 km/u be-
reiken. Dit gaf de raketten een aanvangssnelheid waar-
mee ze vrij nauwkeurig op het doel geschoten konden
worden. Ze bereikten na het afvuren een snelheid van
ruim 1700 km/u. De raketten, waarop diverse soorten la-
dingen gemonteerd konden worden, waren niet alleen
uiterst effectief tegen gronddoelen als tanks, locomo-
tieven, gebouwen en allerlei soorten voertuigen, maar
werden ook gebruikt tegen schepen en duikboten. Te-
gen bunkers en andere betonnen verdedigingswerken
hadden de raketten echter minder effect. Daarvoor was
de explosieve lading te klein en kwamen de raketten te
weinig geconcentreerd op het doel.

De Hawker Typhoon

Het rusthuis “Zonhoeve” aan
de ’s-Gravelandseweg werd
tijdens het eerste bombarde-
ment vol geraakt en brandde
geheel af. Op deze plaats viel 1
dode te betreuren. (foto uit De
’s-Gravelandseweg en zijn bewo-
ners, p. 361)

Het rusthuis “Zonhoeve” aan
de ’s-Gravelandseweg werd
tijdens het eerste bombarde-
ment vol geraakt en brandde
geheel af. Op deze plaats viel 1
dode te betreuren. (foto uit De
’s-Gravelandseweg en zijn bewo-
ners, p. 361)



panden waren in gebruik
bij de Duitsers.

Doelwit Jacobus Pennweg
Het doelgebied rond de wa-
tertoren aan de Jac. Penn-
weg werd toegewezen aan
de volledige sterkte van het
609e squadron. Twaalf Ty-
phoons beschoten met in
totaal een kleine honderd
raketten het pinpoint
Z242071, om precies te zijn
het huis Jac. Pennweg 9-11,
maar in de praktijk a group
of five houses in a crescent,
waarvan gedacht werd dat
zich daar een vijandelijk
hoofdkwartier bevond.28 De aanval was redelijk nauw-
keurig. Hij werd uitgevoerd in vier secties (groepjes
van elk drie vliegtuigen) en het ORB meldt: Direct hits
were observed on the two southerly houses of the crescent at
Z242071 and a column of smoke rising to 2000 ft was left
hanging over the target. De laatste sectie die aanviel had
raketten met fosforkoppen aan boord.29 Met name
hieraan moet de enorme schade en het grote aantal
slachtoffers van deze aanval worden toegeschreven.30

Fosfor veroorzaakt felle en moeilijk blusbare branden.
De Jongh: De brandweer was na het bombardement vele uren
volledig in actie met twee automotorspuiten en twee motor-
spuiten. Men wist de brand tot de getroffen percelen te beper-
ken. Vijf villa’s gingen totaal verloren evenals een boxengarage,
terwijl vele gebouwen brand- of bomschade hadden opgelo-
pen.31

De vraag rijst nu, waarom dit punt tot doel is gekozen.
Garage Murk (naast de watertoren) komt nauwelijks
als tactisch doel in aanmerking. Wel werden daar Duit-
se voertuigen gerepareerd, maar het terrein van Hei-
deheuvel (waar een groot deel van het Duitse wagen-
park was ondergebracht32) ligt dan meer voor de hand.
Ook de drie FLAKtorens rondom de watertoren kun-
nen het doel niet zijn geweest. Niet alleen waren die
niet langer voorzien van geschut (een feit dat Albrecht
al op 11 november had gemeld), ook waren er genoeg
andere FLAKtorens in de omgeving te vinden die niet
tussen door gewone burgers bewoonde huizen ston-

den. En dat laatste was wel degelijk bij de geallieerden
bekend, zelfs bij de betrokken piloten van het 609e
squadron. In het ORB werd genoteerd: They [de pilo-
ten] sympathise with any civilians that got in the way.33 Bo-
vendien lijkt de zwaarte van de aanval te duiden op een
veel belangrijker doel; de heren ment business. Van een
Duits hoofdkwartier kan in het gebied rond de water-
toren echter geen sprake zijn geweest. Een onderzoek
van de beschikbare adresboeken voor de getroffen
panden heeft geen aanwijzingen in die richting opge-
leverd.34 Zij lijken bewoond geweest door onschuldige
Hilversumse burgers – in twee van de panden woon-
den de gezinnen van advocaten – terwijl ook het ge-
troffen weeshuis en pension niet bewoond lijken te
zijn geweest door Duitsers. Ook de aanwezigheid van
een onderduiker in het huis van de familie Grootte,
Jac. Pennweg 19, lijkt erop te duiden dat er van Duitse
activiteiten in de directe omgeving geen sprake was.35

Toch waren de geallieerden van het tegendeel over-
tuigd. Gebaseerd op verkeerde inlichtingen van de on-
dergrondse? Dat moet haast wel, want het is niet goed
voorstelbaar dat de planners bij de RAF bij twee van de
vier aanvalsdoelen een vergissing maakten bij het uit-
zetten van de coördinaten. Het doel Parklaan 2 zat er
immers ook behoorlijk naast. De Groep Albrecht
heeft, voor zover na is te gaan, geen van beide doelen
ooit voor een bombardement opgegeven. Ik vermoed
dus dat, ondanks dat De Geus dacht de enige spionage-
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De Typhoon was bedoeld als opvolger

van de Hurricane, maar was wel een

flink stuk groter. Het toestel bleek een

uitstekende jachtbommenwerper.

(foto: www.aeropedia.be)



groep in dit gebied te zijn geweest36, er toch ook an-
dere groepen in het Gooi actief waren. Er zijn aanwij-
zingen dat onder andere de Ordedienst37 en de Gehei-
me Dienst Nederland38 zich interesseerden voor
militaire activiteiten in en rond Hilversum.39 Mogelijk
hebben zij de vergissing gemaakt, maar doordat deze
groepen nauwelijks archief hebben nagelaten, valt dit
waarschijnlijk niet meer na te gaan.

Albrecht en de coördinaten
De Groep Albrecht (en mogelijk ook andere spionage-
groepen) gebruikten een coördinatensysteem om de
precieze ligging van een bepaald aanvalsdoel aan de

geallieerden door te geven. Dat behoorde zelfs tot de
opleiding van de Albrechtmedewerkers en wordt
nauwkeurig beschreven in het instructieboek dat de
landelijke top van Albrecht eind 1943 uitgaf.41 Een be-
paald object werd aangetekend op een stafkaart, waar-
op een patroon van genummerde horizontale en verti-
cale lijnen afgedrukt is. Deze lijnen vormen een
coördinatenstelsel met vierkanten van 1 x 1 km. Tussen
twee lijnen werd een positie met een liniaal opgemeten
en in honderdsten weergegeven. Zo werd de coördi-
naat van Rüdelsheim 38,75-72,45. Uiteraard moest er-
bij opgegeven worden, welke kaart was gebruikt. Het
instructieboek schreef voor dat er gebruikgemaakt
moest worden van de topografische kaarten 1:25.000
en 1:50.000. De Gooise Albrechtgroep heeft altijd ge-
bruik gemaakt van de 1:50.000-kaarten. Kaarten op die
schaal hebben echter wel het nadeel dat er al snel fou-
ten in de opgaven van de posities gemaakt kunnen
worden. Elke fout gemeten millimeter op de kaart be-
tekent dat de opgave er in werkelijkheid 50 meter naast
zit. Voor een bombardementsaanvraag voor een fa-
briek maakt dat niet zoveel uit, maar de pinpoint-aan-
vallen van eind 1944, begin 1945 vragen eigenlijk om
een grotere nauwkeurigheid. Aan de andere kant zijn
de meeste huizen op Trompenberg en het noordwes-
telijke villagebied niet bepaald klein en liggen ze bo-
vendien op comfortabele afstand van elkaar,42 zodat de
opgegeven doelen toch wel duidelijk te identificeren
zijn. In het herinneringsboek dat de Groep Albrecht na
de oorlog uitgaf, wordt de Gooise groep dan ook ge-
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De Steijnlaan en omgeving

Vanaf oktober 1944 werden villa’s in de driehoek
Tromplaan/Steijnlaan/’s-Gravelandseweg in toene-
mende mate door de Duitsers gevorderd. Ze dienden
hoofdzakelijk als onderkomen voor manschappen die
bij de Nachrichtendienst op het Wisseloordcomplex
werkzaam waren. De Duitse aanwezigheid rond de
Steijnlaan kan dus ook geen reden zijn geweest voor
de aanval op de watertoren. Pas na die aanval gingen
de Duitsers ertoe over grote aantallen mobiele zend-
installaties, peilwagens, vrachtwagens en autobussen
in de tuinen van de Steijnlaan en omgeving onder te
brengen. Op 10 februari en 16 maart (toen er geen bur-
gers meer in het gebied woonden) vroeg Albrecht een
bombardement aan op het gebied. Beide verzoeken
werden niet gehonoreerd.40

De huizen rondom de waterto-

ren, ca 1920. De villa’s aan de

linkerkant die bij de luchtaan-

val verwoest werden, moesten

nog gebouwd worden (zij da-

teerden uit 1925). De garage

op de voorgrond werd geheel

vernield, evenals het achter de

toren zichtbare weeshuis

d’Oranjeappel en het daarach-

ter liggende pension Casa

Cara. (foto: coll. SAGV)



roemd om zijn nauwkeurige opgave van bombardementsdoe-
len, waarvan met succes gebruik is gemaakt, en om de interes-
sante bijzonderheden over sommige stafbijeenkomsten, zoals
die ter gelegenheid van het afscheid van Christiansen.43 De
door De Geus opgegeven coördinaten (vele tientallen
van allerlei Duitse objecten en gebouwen) bleken er in-
derdaad meestal niet meer dan enkele tientallen tot
een honderd meter naast te zitten, met twee markante
uitzonderingen. De Geus heeft tot twee keer toe een
luchtaanval op munitieschepen in de Nieuwe Haven
aangevraagd, op 13 november 1944 en 10 april 1945. In
beide gevallen gaf hij echter de coördinaten door van
een huis halverwege de Hermelijnlaan, ongeveer 500
meter naar het zuidoosten. Het bombardement werd
11 april daadwerkelijk uitgevoerd, gelukkig op de mu-
nitieschepen en niet de Hermelijnlaan. Een havenarm
is vanuit de lucht natuurlijk ook makkelijk te herken-
nen. Een identieke fout werd op 5 maart 1945 ge-
maakt, toen een bombardement op hotel Gooiland
werd aangevraagd, waar diezelfde dag minstens 30
hoge Duitse officieren zouden vergaderen. Ook hier
lag het opgegeven coördinaat 5 à 600 meter naar het
zuidoosten. Waarschijnlijk was het te kort dag om nog

een aanval te organiseren en is de aanval gelukkig niet
doorgegaan; we hadden anders geen café het Tolhuis
(splitsing Soestdijkerstraatweg-Utrechtseweg) meer
gehad. Deze vergissingen zijn echter niet goed te ver-
klaren; de positiebepalingen bij een bombardements-
aanvraag op het station (waar een troepentrein stond)
en op een benzineopslagplaats bij het vliegveld waren
wél goed.44

De tweede aanval van 20 maart 1945
De luchtaanval op dinsdag 20 maart werd uitgevoerd
door twaalf vliegtuigen van 198 en 12 van 183 Sqn, op-
nieuw vanaf Gilze-Rijen. Het 609e squadron was we-
gens een op handen zijnde verhuizing van 123 Wing in
oostelijke richting niet meer beschikbaar. De vliegtui-
gen stegen tussen 13.35 en 13.40 uur op en verschenen
kort voor 14.00 uur boven Hilversum. Voor deze aan-
val was maar één doel opgegeven: het Rüdelsheim-
complex. De aanval leek veel op die van 29 december,
ware het niet dat een kwart van de toestellen (behorend
tot 183 Sqn) bewapend was met bommen in plaats van
raketten.45 Blijkbaar had de 2nd TAF de suggestie van
De Geus46 om bij een volgende gelegenheid het maar
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Een foto vanaf ongeveer hetzelfde standpunt, na de luchtaanval. (coll. Museum Hilversum)



eens met bommen te proberen op de bunker, ter har-
te genomen. Dit maal was de aanval goed raak; er
sneuvelden naar schatting 200 Duitsers, terwijl een
ongeveer gelijk aantal Duitsers gewond raakte.47

Op het bijgaande kaartje van de aangerichte schade is
goed te zien dat de aanval redelijk geconcentreerd op
en rond het Rüdelsheimcomplex terecht kwam. Het
complex kreeg 134 raketten voor de kiezen, waarvan
minstens 32 direct hits waren. Tussen de gebouwen vie-
len minstens vijf 1000 ponds bommen, wat zeker bij-
gedragen zal hebben aan de enorme ravage. Enige col-
lateral damage werd veroorzaakt door (weer!) het 183e
squadron. Zij noteerden in hun ORB: A house north of the
target building unfortunately got in the way and was left
smoking.48 Het pand Bachlaan 45 raakte hierdoor zwaar
beschadigd. En ook op de hoek Kroonlaan/Witte
Kruislaan raakten twee panden zwaar beschadigd. Met
name voor het pand Witte Kruislaan 4 had dit nare
gevolgen: In dit prachtige huis was het officierscasino geves-

tigd. Het is totaal vernield. In dit huis, dat in 1942 is ingericht
met de inventaris uit verschillende koninklijke kabinetten, be-
vonden zich op het tijdstip van het bombardement veel officie-
ren. Velen hiervan zijn gedood of gewond.48

Rond 15.30 uur stonden de toestellen van beide squa-
drons weer veilig50 aan de grond in Gilze-Rijen en kon-
den de piloten melden: Target destroyed and houses W. of
target hit and seen smoking.51 Die huizen ten westen van
het doel zijn op bijgaand kaartje goed te herkennen. Ze
stonden aan de Boslaan/Regentesselaan/Hertog Hen-
driklaan. Vooral Regentesselaan 23, op de hoek met de
Hertog Hendriklaan, was zwaar getroffen en daar is
ook het enige burgerslachtoffer tijdens de aanval
gevallen: de 66-jarige heer Sander van der Hoeven, een
oud-koloniaal die zich hier na zijn pensionering in
1935 vanuit Batavia had gevestigd.52 Omliggende pan-
den raakten ook min of meer beschadigd, waaronder
een transformatorhuisje op de Doodweg. Duidelijk zal
zijn dat de piloten hier het verkeerde doel bestookten.
Mogelijk hebben ze de halfronde vorm van de Hertog
Hendriklaan aangezien voor de halfronde vorm van de
Rüdelsheimcomplex, tussen de Rossini- en Verdilaan.
De door De Jongh beschreven verwondingen van Van
der Hoeven53 doen bovendien vermoeden dat die
eerder het gevolg waren van een bomexplosie dan van
een raketinslag. Zouden de piloten van het 183e
squadron ook hier een fout hebben gemaakt?
Om 15.35 uur kwamen nog twee geallieerde toestellen
al schietend over het aanvalsgebied. Dit waren de
flightsergeant Madgett van het 198e en flightlieu-
tenant Wallet van het 183e squadron, die rond 15.20
uur van Gilze waren opgestegen voor een fotovlucht.

Conclusies
Uit het bovenstaande ontstaat een veel genuanceerder
beeld van de beide luchtaanvallen op Trompenberg dan
we tot nu toe hadden. De eerste aanval blijkt veel ge-
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P. 65: Schadekaart 20-3-1945.

Op deze kaart is de schade – voor zover bekend – als gevolg van

de luchtaanval van 20 maart 1945 weergegeven. Ook hier is

sprake van een duidelijke concentratie, ditmaal rondom Rü-

delsheim. Rond de panden van de Regentesselaan/Hertog 

Hendriklaan is een tweede concentratie te zien. Gegevens uit 

De Jongh 1993, archief RAF, rapportage Albrecht 22-3-45 en 

archief Luchtbeschermingsdienst.

Infanteriegeneraal Günther Blumentritt (1892-1967) was in

maart 1945 bevelhebber van het Duitse 25ste legerkorps en als

zodanig verantwoordelijk voor de verdediging van de Festung

Holland. Als zodanig bracht hij veel tijd door op Rüdelsheim.

Begin april zou hij worden vervangen door Blaskowitz.
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compliceerder te zijn geweest dan een enkele aanval op
het gebied rond de watertoren. De beschieting van de
Jacobus Pennweg kan niet langer worden afgedaan als
“pilot error”. Van de vier doelen die voor de 29e de-
cember waren aangewezen, hadden juist de piloten van
het 609e squadron hun opdracht het beste uitgevoerd.
De acht piloten van het 198e waren te gering in aantal
en hadden te weinig vuurkracht om ernstige schade aan
Rüdelsheim of de er achter liggende bunker toe te bren-
gen. En de piloten van het 183e brachten het er het
slechtst vanaf door met twee slecht geplaatste aanval-
len een hoop onnodige schade en een aantal burger-
slachtoffers in het Nimrodpark en omgeving te veroor-
zaken. Blijft voor twee van de vier doelen nog de vraag:
waarom? Van de villa Parklaan 2 is nu duidelijk dat dit
pand werd aangezien voor het hoofdkwartier van ge-
neraal Student (wat niet het geval was), maar voor de Ja-
cobus Pennweg valt vooralsnog geen reden voor een
luchtaanval aan te wijzen. De meest logische verklaring
is, dat een van de in het gebied opererende spionage-
diensten onjuiste informatie naar Londen heeft ge-
stuurd. Dit onderzoek heeft echter aangetoond dat dat
niet de Groep Albrecht is geweest.
Van de tweede aanval, op 20 maart, is nu duidelijk dat
een deel ervan in het verkeerde gebied viel. De aanval
mag dan een enorme schade rond Rüdelsheim aange-
richt hebben, van een precisie-bombardement53 kan zeker
niet gesproken worden. De bronnen wijzen erop dat
de piloten van het 183e squadron ook dit keer steken
hebben laten vallen. In elk geval viel er onnodig een
burgerslachtoffer te betreuren. Fortunes of war, noemen
de Engelsen dat.
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39. Vliegvelden in oorlogstijd, pp. 453 noot 43.
40. NIOD 190a / 8g, 10-2-45: Verder verzoeke voor piano door te geven:

alle huizen driehoek ’s-Gravelandseweg-Steinlaan-Trompenbergerweg
zit WL bruin en belangrijke bureaux, vooral op de hoek Steinlaan-
Trompenbergerweg. In de tuinen staan minstens 15 zendauto’s en een
zeer groot aantal vrachtauto’s. Er wonen hier geen burgers meer; en
idem, 16-3-45, kenmerk HH55: speciaal rapport Steijnlaan
en omgeving en bijbehorende kaart HH57.

41. NIOD 190a / 1g, ongedateerd instructieboek voor de uitvoe-
ring van spionageactiviteiten voor de Groep Albrecht [eind
1943]. Zie over de opleiding van De Geus ook ‘Spionage in
Hilversum’, Eigen Perk 1999/2, p. 53-54.

42. Hetgeen natuurlijk een van de redenen was waarom de Duit-
sers dit gebied uitkozen om het complete opperbevel van de
Wehrmacht in Nederland te huisvesten.

43. Albrecht meldt zich (Wageningen s.a. [ca 1950]), p. 136. De ver-
wijzing naar de bijeenkomst van Christiansen slaat op het be-
richt van 10 februari 1945: Vannacht is nachtfuif gegeven op Rü-
delsheim wegens vertrek Christiansen. Diverse hoge officieren zijn hier
nu nog aanwezig. Aanvraag bombardement coord. 38,75-72,45 op
kaart topogr. dienst. NIOD 190a / 8g. Albrecht hield inderdaad
alle activiteiten van de Duitsers nauwlettend in de gaten.

44. NIOD 190a / 8g, 5-1-1945 en 15-1-1945.
45. TNA, AIR27/1170 en 1171, ORB 198 Sqn.: At least four salvos of

rockets were observed to be direct hits and after being bombed by 183
Sqn, the target was seen to be completely destroyed.

46. In het eerder geciteerde Albrecht-rapport over dat bombar-
dement, NIOD 190a / 8g, 1-1-1945.

46. De Jongh 1993, p. 63.
47. TNA, AIR27/1137, ORB 183 Sqn, 20/3/45.
49. NIOD 190a / 8g, 22-3-1945.
50. Ook nu was de FLAK boven het doelgebied erg inaccuraat ge-

weest. TNA, AIR27/1170 en 1171, ORB 198 Sqn.
51. TNA, AIR37/718, Daily Log 2nd TAF, 20-3-1945.
52. SAGV, Bev.reg. Hilversum, gezinskaart. Merkwaardig is, dat

Albrecht  op 21 november meldde dat “een generaal Vander
Hoeven” zijn intrek had genomen in Regentesselaan 25, de
garage die bij nummer 23 hoorde. NIOD 190a / 8g, 21-12-
1944.

53. De Jongh 1993, p. 62: De heer Van der Hoeven […] werd door de
luchtdruk gedood. Zijn echtgenote kon het totaal verminkte lijk aan de
kleding herkennen.

54. De Jongh 1993, p. 60 e.v.
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