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Buitendag 16 oktoberLezing NSB in Schoonebeek

Vragen over het bombardement op Berlijn 
op 6 maar 1944.

Tentoonstelling te 
Schooenbeek

Speciale zaal voor Albert T. 
Niccolai

Lezing over Operatie Amherst, de gevolgen 
en het nut ervan.

Contact en steun SLO Drenthe

Schoonebeek 194045

Van profielwerkstuk tot lezing

Vragen over de lezing 6 maart.

Kaarsjes op Kerstavond

Eindredactie: Peter van der Weide, secretaris SLO Drenthe

Remembrance Day 2021
Special Remembrance Day op 13 
november te Schoonebeek.



Wilt  u helpen?
Wij zi jn al bl i j  en dankbaar  voor  de k leinst e donat ie t er  
onderst euning van ons werk !

Heef t  u voorwerpen, fot o's of  andere m at er ialen uit  de 
oor log? Wij houden ons warm  aanbevolen!

Daarnaast  zoeken w ij vr i jw il l igers die bij Com m onwealt h 
oor logsgraven in hun direct e woonom geving op kerst avond 
een kaarsje w il len plaat sen.

St icht ing Lucht oor log Onderzoek  Drent he
IBAN: NL69 RABO 0359 4545 26
Aanm elden als vr i jw il l iger  of  voor  vragen, graag een em ail 
naar : info@slo-drent he.nl



SCHOONEBEEK 194045
In Schoonebeek werd deze her fst  een dubbele t ent oonst ell ing 
georganiseerd over  de Tweede Wereldoor log!
De St icht ing Onderzoek  Drent se Fam ilies en Huizen deed 
onderzoek  naar  de overval op 29 ju l i  1943 op het  gem eent ehuis 
in Schoonebeek. Daarbij werden door  het  verzet  u it  De Kr im  
dr ie personen doodgeschot en: NSB-burgem eest er  Geer t  
Bisschop, NSB-am bt enaar  Roelof  Oost indiën en 
dist r ibut ieleider  Piet er  de Boer . 
St icht ing Lucht oor log Onderzoek  Drent he organiseerde in t wee 
zalen een aant rekkeli jke t ent oonst ell ing over  de lucht oor log 
boven het  grensgebied van Schoonebeek, waarbij beide 
st icht ingen lezingen hielden in de weken dat  de t ent oonst ell ing 
geopend was voor  het  publiek .

SLO-Drent he probeer t  alt i jd een brug t e slaan in de verwerk ing 
en de herdenk ing van de oor log m et  onze Oost erburen.
De t ent oonst ell ing werd dan ook  geopend m et  een 
w isselint erview  t ussen de burgem eest er  van Em m en en 
genodigden uit  Neder land en Duit sland. Alle genodigden 
hadden één ding gem eenschappeli jk ; zi j  hadden het  leed van de 
oor log ervaren via hun ouders. Tweede generat ie slacht of fers.
Op Rem em brance Day legden de burgem eest ers van 
Em lichheim  en Em m en, de heren Duling en Oost erhout  sam en 
een k rans bij het  m onum ent  op de begraafplaat s van 
Schoonebeek. Op de acht ergrond waren t wee grot e fot o's 
geplaat st  van het  oor logsm onum ent  t e Em lichheim .
Met  deze gezam enli jke t ent oonst ell ing heef t  SLO-Drent he de 
k loof  van het  Oor logsver leden t ussen Neder land en Duit sland 
weer  een st uk je kunnen dicht t en.



LT. ALBERT T. NICCOLAI

Tijdens de expositie Schoonebeek 194045 had één ruimte  
extra aandacht gekregen; een zaal voor luitenant Albert T. 
Niccolai.

Tijdens grondwerkzaamheden in Duitsland stuitte SLO'er 
Harrie Peters op het wrak van Lt. Niccolai. Enkele maanden 
later las achterneef Luca Niccolai het artikel in de Engelse 
versie van onze Schijnwerper.
Er ontstond een warm contact tussen de SLO en de familie 
Niccolai waarbij veel informatie en beeldmateriaal gedeeld 
werd. 

Tijdens deze tentoonstelling stonden de medailles van lt. 
Niccolai centraal. Deze persoonlijke stukken zijn door de 
familie Niccolai uitgeleend voor deze tentoonstelling.
Een directe blikvanger was het motorblok zijn van zijn P-47, 
samen met brokstukken in een 1 op 1 diorama!



Originele wrakdelen van het toestel van 
luitenant Niccolai, omgeven door een decor, 
lijkend op de daadwerkelijke crashlocatie.

Het motorblok, gevonden door SLO-er Harrie 
Peters, met grote en kenmwerkende wrakdelen 

van het toestel.

Spraakmakende posters en panelen vertellen de 
vele verhalen van crashlocaties, bemanningen, 

Lost Wings en onze stichting.

Eén zaal stond speciaal in het teken van 
Albert Niccolai. Foto's, originele teksten en 
persoonlijke spullen brachten hem dichterbij.

Zijn familie gaf zijn originele medailles in bruikleen.



"VAN 
PROFIEL-
WERKSTUK
TOT 
LEZING"

DOOR YANNIC WETHLY

?Van profielwerkstuk tot lezing? is de leus die wij, Coen 
ten Ham en Yannic Wethly, heden ten dage vaak 
gebruiken. Ons profielwerkstuk in VWO6 van de 
middelbare school (te EsdalCollege Oosterstraat) 
hebben wij gedaan over het succes, dan wel de 
noodzaak vanOperatie Amherst. Dit profielwerkstuk is 
verkozen tot beste van dat jaar, becijferd met een9,5. 
Hiermee dachten wij dat het klaar was betreffende 
Operatie Amherst, beiden gingen weeen andere kant 
op, zo?n 300 kilometer van elkaar verwijderd.Maar het 
lot tartte met ons. Wij werden gevraagd of we ook een 
lezing wilden verzorgen inde expositie van Stichting 
Luchtoorlog Onderzoek Drenthe en Stichting 
Onderzoek Drentse Families en Huizen. Hier stemden 
wij mee in, en zo kwam Operatie Amherst toch weer bij 
ons terug.Wij besloten ons te focussen op de 
gebeurtenissen in en rondom Westerbork tijdens deze 
operatie. Er werd gekozen om dit verhaal te vertellen 
aan de hand van drie personages: de Franse 
parachutist Kapitein Alexis Betbèze, de Nederlandse 
commando en geheim agent Willem van der Veer en de 
Duitse Generaal Karl Böttger.



In het kort: Kapitein Alexis Betbèze landt met zijn 
stick (groep parachutisten van 15 man) ten oosten 
van Garminge in de eerste uren van 8 april 1945. 
Zij vernemen van verschillende bronnen de 
aanwezigheid van een Duitse commandopost in 
Westerbork, welke onder
leiding stond van Generalmajor Karl Böttger. Een 
dag later komen zij in contact met Willem van der 
Veer, die ook weet van de commandopost. Samen 
besluiten zij nog diezelfde
middag een aanval uit te voeren op deze 
commandopost. 

Rond 16:00 uur, 8 april 1945, begint de aanval 
waarbij uiteindelijk drie Franse parachutisten 
sneuvelen en vier
parachutisten gewond raken, waarvan er twee 
gevangen worden genomen. Aan Duitse zijde is er 
een totaal van 36 gesneuvelden en gewonden. 
Onder hen was Generaal Karl Böttger, welke 
zwaargewond raakte door Franse kogels.
Bijna anderhalf uur later, rond 17:15 uur, trekken 
de parachutisten op bevel van Kapitein Alexis 
Betbèze zich terug. 
De volgende dag, nadat alle gewonden en 
gesneuvelden waren afgevoerd, wordt de 
commandopost ontruimd en vluchten de 
resterende Duitse troepen weg. 
Vervolgens wordt Westerbork op dinsdag 10 april 
1945 bevrijd door Poolse troepen.



Deze lezing was voor ons een mooie kans. 
Enerzijds om verdieping van ons profielwerkstuk 
te zoeken, en anderzijds vanwege de nieuwe 
contacten die het met zich meebracht. Mede de 
aanwezigheid van Erik Zwiggelaar met een 
aantal artefacten die betrekking hebben tot 
Operatie Amherst maakte dit een bijzondere 
lezing. Een aangename verrassing was de
aanwezigheid van Harold de Jong, schrijver van 
?Franse para?s in Drenthe, 8-12 april 1945?.
Zijn boek speelde - samen met zijn persoonlijke 
hulp - een grote rol in het ontstaan van ons 
profielwerkstuk, als dank hiervoor kreeg Harold 
de Jong van ons een kopie van het 
profielwerkstuk. Al met al was het dus een 
bijzondere ervaring!



De ?Combat Box? formatie, plaatste elke bommenwerper op een andere hoogte, met een 

maximale spreiding van 275 meter tussen het laagste en hoogste toestel en een maximale 

spreiding van 195 meter tussen het voorste en het laatste toestel.

De ?Combat Box? formatie behield de geringe onderlinge afstand die nodig was voor de 

nauwkeurigheid van een bombardement en voor de overlap van defensieve schootsvelden van 

boordwapens van de bommenwerpers.
De meest kwetsbare positie was de achterkant van het lage squadron, waar geen 

overlappend dekkingsvuur mogelijk was. 

De Amerikaanse luchtmacht USAAF (United States Army Air Force) gebruikte aanvankelijk 

Javelin formaties, formaties die een zigzag route naar hun doel vlogen. 

I n februari 1943 ging de formatiestijl over op een defensieve wig formatie, die zich later 

ontwikkelden tot de ?Combat Box? formatie, die vervolgens de rest van de oorlog zou worden 

gebruikt.

Hoe vlogen de bommenwerpers
samen naar hun doel toe?

Vragen en antwoorden over Operatie Argument, 

door Rob Wethly



Het  was de bedoel i ng om een week l ang i eder e dag de 
i ndust r i e i n het  Der de Ri j k massaal  t e bombar der en.  
Een ander ,  bi j komend doel  was om met  de gr ot e st r oom 
aan bommenwer per s de j acht vl i egt ui gen van de Dui t se 
Luf t waf f e i n de l ucht  t e l okken.  De Amer i kaanse 8t h 
Ai r  For ce wi l de het  l ucht gevecht  met  de Luf t waf f e 
aangaan.  Hi er door  zou de kr acht  van de 
l ucht ver dedi gi ng van het  Der de Ri j k l angzaamaan 
ui t put t end wor den ver ni et i gd.

Vóór  de Bi g Week ( 20 -  25 f ebr uar i  1944)  wi l de het  
Amer i kaanse opper bevel  een di r ect e conf r ont at i e met  
de Dui t se Luf t waf f e ont l open.  
Van deze st r at egi e wer d t i j dens de Bi g Week 
( Oper at i on Ar gument )  af gest apt .  
Om de sl agkr acht  van de Dui t se Luf t waf f e t e br eken 
wer d de Dui t se l ucht ver dedi gi ng j ui st  ui t  de t ent  
gel okt ,  om bewust  de di r ect e conf r ont at i e met  de vel e 
zwaar bewapende bommenwer per s en j acht vl i egt ui gen van 
de USAAF aan t e gaan.

Door  doel en i n en om Ber l i j n aan t e val l en dwong de 
Amer i kaanse Lucht macht ,  de Luf t waf f e om een gr oot  
deel  van haar  j acht vl i egt ui gen i n t e zet t en.  
Op 4 maar t  1944 st ond de 
eer st e gr ot e aanval  over dag op 
Ber l i j n gepl and.  Maar  door  de 
sl echt e weer somst andi gheden 
konden t oen de doel wi t t en i n 
Ber l i j n echt er  ni et  wor den 
aangeval l en.  Ver vol gens wer den 
de al t er nat i eve doel en i n het  
Ruhr gebi ed gebombar deer d.

Wat  was "Bi g Week" ?



De Luftwaffe had 3 tact ieken die zi j het m eest gebruik ten:

De "The Tr iple Threat": De Luftwaffe jagers vl iegen naast de 
B-17 form atie, passeren de form atie en k iezen een posi t ie 
op 11, 12 en 1 uur. De jagers beginnen hun duikvlucht op 
2200 m eter  voor  en 400 m eter  boven de form atie en val len 
deze fr ontaal  aan. De eerste breek t m et een bocht naar  
boven weg op 730 m eter , de tweede doet ondersteboven 
Spl i t -S duik  op 500 m eter  en de derde breek t weg m et een 
om gekeerde duik  op 300 m eter.

H et belangr i jkste was het u i teen laten val len van de 
bom m enwerpersgroep.
Bem and door  een bem anning m et r elat ief wein ig tr ain ing 
in  tam el i jk  oncom for tabele geschutsposi t ies, was de 
m achinegeweerverdediging van slechts één enkele B-17 
nauwel i jks h inder l i jk  voor  een Duitse jager  die op een 
bom m enwerper  wi lde jagen. H et probleem  was echter  n iet 
zo eenvoudig. B-17 bom m enwerpers vlogen n iet in  al leen, 
m aar  in  grote gevechtsboxen m et m eer  dan honderd 
m achinegeweren in  een vr i j geconcentreerd gebied van de 
lucht, die op hun beur t verder  werden sam engevoegd tot 
aanval len van m instens t iental len vl iegtuigen. 

H adden Duitse jagers een 

tact iek  om  bom m enwerpers aan te val len?

Double Queue

De tweede tact iek  werd de 

"Double Queue" genoem d. 

De Luftwaffe jagers passeren 

aan beide kanten van de 

form atie tot ongeveer  2000 

m eter  voorui t . 

Dan duiken de jagers in  fei te 

door  de form atie, terwi jl  ze 

aanval len.

Tai l  gunners H eadache
De derde tact iek  werd "The Tai l  
Gunners H eadache" genoem d. 
H et laat zich raden dat di t  
vanwege de aanvl iegroute was. 
Deze aanval  werd van achteren 
gedaan, m et dezel fde ontsnappingstact ieken als in  de 

'The Tr iple Threat '-aanval .



KAARSJES OP 
KERSTAVOND

Ondanks alle coronamaatregelen, kon de traditie van lichtjes op oorlogsgraven gewoon 
doorgaan.

Dit jaar plaatste Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe weer kaarsjes op de 
oorlogsgraven te Schoonebeek en hielp dhr. Nijstad mee om kaarsjes te plaatsen in 
Ruinerwold.

Dit jaar werd er een kaarsje extra ontstoken. Bij het monument te Schoonebeek werd 
een kaarsje opgestroken voor luitenant A.T. Nicolai, omgekomen in Duitsland en 
begraven in de V.S.
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