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1. lntroductie 

In deze scriptie gaan we in op de oorlogsvoering tegen burgers, toegespitst op de 
grote conflicten in de zoe eeuw, met de periode 1939-1945 in het bijzonder. De 
aanloop tot en het verloop van de Tweede Wereldoorlog waren cruciaal in de 
verandering van oorlogsvoering. Het op grote schaal (opzettelijk) aanvallen van 
burgers met als doel een nationale oorlogsvoering te ondermijnen kwam voorheen 
nauwelijks voor. De Spaanse burgeroorlog in de jaren '30 en de Tweede 
Wereldoorlog hebben het klassieke beeld van oorlogsvoering drastisch veranderd. 

Lange tijd is het onbespreekbaar geweest om de ondernomen (militaire) acties 
tegen burgerdoelen in de Tweede Wereldoorlog objectief te bekijken. ledereen 
kent uit de geschiedenislessen hoe verschrikkelijk het bombardement op Rotterdam 
in de meidagen van 1940 wel niet was. De tweede stad van Nederland was met de 
grond gelijk gemaakt en er waren honderden slachtoffers gevallen. Hoe 
afschuwelijk ook, dit bombardement valt in het niet bij de bombardementen op 
Duitse steden (vooral in de periode 1943-1945) waarbij duizenden tot soms zelfs 
tienduizenden doden vielen. In Duitsland en Japan wordt ook steeds meer 
gesproken over hoe erg de borbardementen op hun steden wel niet waren, het leed 
dat hun ouders en grootouders hebben doorstaan. Ze gaan zichzelf ook steeds meer 
als slachtoffer opstellen van de Tweede Wereld Oorlog [DC]. 

Oorlogsvoering tegen burgers is een zaak. Het nut ervan, een heel andere. Juist op 
dit punt gaan we in deze scriptie in. Wat was eigenlijk de reden voor dergelijke 
verwoestende acties? En wat was het uiteindelijke resultaat ervan? Hadden deze 
bombardementen enig nut ... moeilijke vragen, waarop geen pasklaar antwoord 
bestaat. Het is absoluut noodzakelijk om de historische context te recreeeren en 
ons daarbij te ontdoen van elke emotionele inmenging, hoe moeilijk dat ook is. 
Alleen op die manier kunnen we ons bezighouden met de kernvraag die het 
voorgaande omvat: "is het, en zoja hoe is dit ethisch te verantwoorden?". Het is 
natuurlijk lastig om de emotionele kant van het verhaal aan de kant te zetten, 
maar naar mate de tijd verstrijkt slaagt men daar wel steeds meer in. Het opnieuw 
bekijken van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog is daar een onderdeel 
van. 

Eveneens is het van groot belang reeds in de introductie te vermelden, dat ten 
tijde van de Tweede Wereldoorlog over het algemeen andere normen en waarden 
golden dan heden ten dage. Ook op dat vlak heeft de Tweede Wereldoorlog grote 
effecten teweeg gebracht. Na het zien of misschien zelfs persoonlijk ervaren van 
de gruweldaden in deze periode, kwam pas de maatschappelijke bewustwording 
naar boven dat bepaalde normen en waardenpatronen, politieke overtuigingen en 
ideologien kunnen uitgroeien tot zeer gevaarlijke of zelfs catastrofale situaties. 

In het geheel zoomen we in op de slachtoffers van oorlogsgeweld . We gaan dus 
nadrukkelijk niet in op genocide (volkerenmoord) zoals de holocaust gedurende 
dezelfde periode. Hoewel dit ook burgerslachtoffers zijn, is dit niet te vergelijken 
met slachtoffers van oorlogsgeweld, daar de aard een volledig andere is. 

Voorts kijken we naar de effecten van oorlogsvoering tegen burgers. Wat de impact 
precies ervan is en hoe dit kan bijdragen tot het nemen van de beslissing om dit 
strijdmiddel te gebruiken. In de periode van de Tweede Wereldoorlog tot nu, zijn 
legio aan nieuwe technologische ontwikkelingen gedaan die (wederom) bijdragen 
tot een geheel andere manier van oorlogsvoering. Met de opkomst van het 
terrorisme moeten we misschien niet meer denken in termen van naties tegen 
naties, maar eerder bevolkingsgroepen tegen bevolkingsgroepen, die de nationale 
grenzen niet respecteren. Een ding is echter zeker: de burger wordt meer en meer 
doelwit ... vandaar een afsluitende sectie over wat ons (mogelijk) te wachten staat 
in de toekomst, mocht het opnieuw komen tot gewapende conflicten. 
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2. Hoe werd de burger oorlogsdoelwit? 

"De wereld is de wereld niet meer", was de gedachte van menige burger toen de 
Tweede Wereldoorlog uitbrak op 1 september 1939 met de Duitse inval in Polen. 
Over de gehele wereld werd geschokt gereageerd op de meest gruwelijke beelden 
van complete Poolse dorpen die van de kaart waren geveegd. De Duitse Wehrmacht 
liet er letterlijk geen gras over groeien: geen enkele tegenstand (van hetzij 
militairen, hetzij burgers) werd getolereerd. 

In dit hoofdstuk kijken we waarom juist op dit moment in de geschiedenis de burger 
mededoelwit (of misschien zelfs hoofddoelwit) werd van het oorlogsgeweld. Dit 
heeft enerzijds te maken met technologische ontwikkelingen in de oorlogsvoering 
en anderzijds met het op dat moment geldende politieke en militaire 
establishment. 

2. 1 Technol<?gisch~_ont~ikk~li~-~~"---------------------- _________ _ 

Het begin van de 20e eeuw werd gekenmerkt door een hele reeks aan nieuwe 
technologische ontwikkelingen op het gebied van wapens. Het doel hierbij was 
voornamelijk om wapens te ontwikkelen die maximale schade deden veroorzaken 
en voer- en vliegtuigen te ontwikkelen die zoveel mogelijk van dergelijke 
explosieven konden meenemen. Vooral de wapenwedloop tussen Duitsland en 
Frankrijk is hier debet aan geweest. Duitsland wist echter steeds weer opnieuw een 
voorsprong te behalen. Toen de Eerste Wereldoorlog in 1914 uitbrak, was het 
Duitse leger in topconditie en voorzien van de nieuwste generatie (automatische) 
machinegeweren. De tegenpartij moest het doen met handmatig te laden wapens. 
Het resultaat van dit technologisch overwicht aan Duitse zijde was dan ook 
duidelijk te merken in de beginperiode. Het bleek echter dat de Duitse 
technologische voorsprong uiteindelijk niet opgewassen was tegen de gigantische 
overmacht in troepenaantallen aan geallieerde zijde. 

Na de Eerste Wereldoorlog, toen Duitsland zuchtte onder de herstelbetalingen en 
andere economievernietigende bepalingen uit het Verdrag van Versailles, wist 
Duitsland zich toch in het geheim bezig te houden met verdere ontwikkelingen op 
het gebied van wapens. Het Rijnland was officieel gedemilitariseerd, maar elders in 
het land gingen de ontwikkelingen door. Toen echter in de jaren dertig de NSDAP 
met Hitler aan het roer stukje bij beetje de macht overnam, kreeg dit meer 
structuur en kwam de wapenwedloop weer op gang. Onder leiding van Hermann 
Goring wist de Luftwaffe (de Duitse luchtmacht) een heel nieuw arsenaal van 
vliegtuigen te ontwikkelen die schuilgingen onder de naam Lufthansa (de primaire 
speler in de Duitse burgerluchtvaart). Dit knappe staaltje van geheimhouding leidde 
ertoe dat op het moment dat Hitler territoriale eisen begon te stellen, er voor de 
geallieerden opeens een hele luchtmacht uit de kast kwam. 

Het inlijven van het gedemilitariseerde Rijnland eind jaren '30 was de laatste stap 
in het herbewapeningsproces van Duitsland. Slechts enkele jaren later was het 
Duitse leger het grootste en best geoutilleerde ter wereld. De vaak met antiek 
oorlogstuig uitgeruste Poolse verweerders maakten geen schijn van kans en het land 
moest binnen twee weken capituleren. De aanval op Polen was echter tekenend 
voor het verdere verloop van de Tweede Wereldoorlog. Het gebruikte 
oorlogsgeweld was z6danig gewelddadig, dat het mogelijk werd om hele dorpen en 
wijken van steden met de grond gelijk te maken. 

In de Eerste Wereldoorlog werden voor het eerst bombardement uitgevoerd, maar 
deze waren qua omvang en effect erg beperkt vanwege de nog prille technologische 
middelen die voorhanden waren (veelal moesten bommen met de hand "over 
boord" gegooid worden). Echter in de Tweede Wereldoolog was de techniek ver 
genoeg gevorderd om grootschalig te kunnen worden ingezet. Voor het eerst 
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2.2 

werden burgers vanuit de lucht aangevallen om zo een capitulatie af te dwingen. 
Schuilkelders bestonden niet of nauwelijks, dus het oorlogsgeweld ontvluchten 
werd praktisch onmogelijk. Ook op het platteland was men niet veilig: 
laagvliegende jachtvliegtuigen waren uitgerust met meerdere mitrailleurs die korte 
metten konden maken met strijdende eenheden ... of burgers. 

De Poolse hoofdstad Warschau werd gebombardeerd. Er werd in het buitenland 
schande gesproken van deze aanvalstechniek. Helaas betrof het maar een nietige 
proloog op wat nog komen ging voor andere steden . In zijn geheel genomen, stortte 
de Duitse Wehrmacht zich op de zogenaamde 'Blitzkrieg' , ofwel de bliksemoorlog. 
Het idee was om met zwaar geschut de vijand in korte tijd z6veel schade toe te 
brengen, dat terugvechten onmogelijk werd en dat de tegenstander wegens interne 
of externe destabilisatie moest capituleren. Een strategie met een risico. Het risico 
is namelijk dat wanneer de bliksemaanval niet als een verrassing komt en niet sterk 
genoeg is, er dan een tegenaanval kan volgen met alle gevolgen van dien. Hoe 
groot dit risico is, werd echter pas duidelijk in 1941 met de operatie Barbarossa (de 
aanval op de Sowjetunie). 

Tekenend voor de technologische ontwikkelingen die een burgergerichte 
oorlogsvoering mogelijk maakten, zijn de ontwikkelingen van o.a.: 

o Zeer wendbare jachtvliegtuigen uitgerust met mitrailleurs; 
o Bommenwerpers; 
o Brand- en fosforbommen ; 
o Tanks; 
o Howitzers. 

Wat tanks betreft, is enige verduidelijking op zijn plaats. De tank vond zijn 
oorsprong in de Eerste Wereldoorlog. Het was toen echter nog een loodzwaar, groot 
log ding dat nauwelijks wendbaar was. Mede daardoor liep het regelmatig vast in de 
modder. Het was toentertijd niets meer dan een groot kanon met een stalen karkas 
er omheen. Echter in de jaren '20 en '30 werd dit concept (vooral aan Duitste 
zijde) steeds verder verfijnd. Heinz Guderian, het hoofd van de 
tankbewapeningsafdeling van de Duitse Wehrmacht , wist zeer goede resultaten te 
boeken met de Duitse tanks. De Panther tank, de eerste generatie waarmee 
Duitsland in 1939 en 1940 zijn belangrijkste successen boekte, valt in het niet bij 
het technisch vernuft dat allemaal verwerkt zat in de Tiger tank, de laatste 
generatie waarmee o.a. in 1944 het Ardennenoffensief werd ondernomen. Deze 
Tiger tank was een gevreesd wapen bij de geallieerden. Geen enkele tank aan 
geallieerde zijde kon het tegen een Tiger tank opnemen. Gelukkig voor de 
geallieerden, waren de brandstofreserves van het Duitse leger tot bijna niets 
gereduceerd, waardoor deze moordmonsters al snel stil tangs de weg stonden. 
Tanks werden echter ook tegen burgers gebruikt. Het "ausradieren" van Arnhem in 
1944 is daar een voorbeeld van. De hele stad werd systematisch met de grond gelijk 
gemaakt. Het geallieerde falen van de operatie Market Garden gaf de Duitsers de 
gelegenheid zich te wreken op de burgerbevolking. 

Politieke en militaire beslissingspatronen -- ---- - - -

Niet alleen de ontwikkeling van nieuw oorlogstuig maakte het mogelijk dat de 
burger een doelwit werd. Beschikken over de technologische middelen om een 
bepaalde actie uit te kunnen voeren, wil echter nog niet zeggen dat je dat dan ook 
moet doen . Er moet een zeker politiek en ethisch klimaat zijn waarin het mogelijk 
is, of beter: gepermitteerd is om een bepaalde actie te ondernemen. Waarbij we 
dan wel in beschouwing moeten nemen dat het niet altijd te voorzien is wat het 
effect zal zijn bij gebruik. 

In bijna alle voorgaande conflicten, was er sprake van de wil tot het heersen over 
een bepaald gebied. In de Tweede Wereldoorlog was dat beduidend anders, daar 
deze oorlog een heel andere basis kent. De Tweede Wereldoorlog was een conflict 
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dat voorvloeide uit ideologische stromingen. Daar Duitsland de initiator was van 
deze oorlog, is het belangrijk te begrijpen hoe toentertijd gedacht werd, met 
andere woorden: hoe het ideologische klimaat was in de jaren dertig die vooraf 
gingen aan het uitbreken van de oorlog. De Nazi-partij, de NSDAP (National 
Sozialistische ArbeitersPartei) bond er van beginsafaan geen doekjes om. De 
noordelijke subcategorie van het lndo-Europese ras gold voor hun als het enige 
"goede" ras. Zelf noemden zij dit het arische ras , in de volksmond vaak 
samengevat als "blanke huid, blauwe ogen en blond haar" (ook al waren deze 
kenmerken van "superioriteit" nauwelijks terug te vinden bij de belangrijke Nazi
leiders, niet in de laatste plaats Hitler zelf). Daarnaast had de NSDAP weinig op 
met religies. Het christendom werd getolereerd, maar was zeker niet geliefd. 
Aanhangers van andere religies werden eveneens gezien als "verkeerd". Het arische 
ras moest puur zijn en zonder enige "mislukkingen" : zwakbegaafden werden tot 
sterilisatie verplicht of vermoord, homosexuelen vervolgd. 

Dit denkpatroon werd de Duitse bevolking in de jaren dertig ingeprent. In een 
tijdsspanne van enkele jaren was de beveling dermate gehersenspoeld (wat 
overigens door de lokale NSDAP administraties tot in de details werd uitgedokterd 
in de zogenaamde Gauen), dat dit denkpatroon volledig normaal werd bevonden. 
Zij, die zich weerden tegen deze hersenspoeling werden vervolgd en belandden 
veelal in concentratiekampen waar zij hetzelfde lot ondergingen als later in grotere 
getalen joden, zigeuners, andersdenkenden, etc. 

We zien dus dater een duidelijke tweedeling ontstaat tussen hen die als waardevol 
(de zogenaamde Herrenmenschen) en waardeloos (de zogenaamde Untermenschen) 
werden bestempeld. Vijanden werden over het algemeen al snel onder de laatste 
categorie geveegd, waardoor een ander soort optreden werd "goedgekeurd" (of in 
ieder geval niet of nauwelijks werd afgekeurd). We zien dit bijvoorbeeld heel sterk 
terug aan de verschillen in de oorlogsvoering aan het westfront en het oostfront. 
Aan het oostfront, waar tegen voornamelijk Slavische volkeren werd gevochten, 
bediende de Wehrmacht zich van de meest gruwelijke acties zoals het vastbinden 
van krijgsgevangenen aan elkaar en aan stenen om ze vervolgens in een diepe rivier 
te werpen . De Conventie van Geneve, die onder andere voorziet in de "spelregels" 
van hoe men met krijgsgevangenen om dient te gaan, werd aan het oostfront op 
grote schaal geschonden. Aan het westfront was dit beduidend anders. De Duitse 
Wehrmacht trad veel milder op tegen de westelijke geallieerden. Massa-executies 
bleven aan het westfront uit (met het Ardennenoffensief uitgezonderd) . 

We zien dus dat de Duitse overheid een klimaat schiep, dat een bepaald optreden 
rechtvaardigde. Wanneer men heden ten dage bijvoorbeeld toespraken van Hitler 
aanhoort of bekijkt die dienden ter aankondiging van een bepaalde militaire reactie 
(op bijvoorbeeld een bombardement), dan merkt men onmiddellijk dat eerst een 
heel klimaat wordt geschapen waarin een veelal sterk overdreven actie wordt 
gerechvaardigd. Een dergelijke actie deed zich voor in 1940 tijdens de Battle of 
Britain, waarin de Luftwaffe het tegen de RAF (de Britse luchtmacht) opnam. Na 
een vergissing aan Duitse zijde, waarbij enkele bommen op buitenwijken van 
Londen vielen, ontstond een bombardementswedloop tussen Londen en Berlijn die 
tot aan het einde van de oorlog zou duren. Beide steden werden bijna volledig in de 
as gelegd gedurende de Tweede Wereldoorlog. lronisch genoeg leidde deze 
bombardementenwedloop ertoe dat Duitsland deze Battle of Britain verloor. Door 
niet !anger militaire doelen aan te vallen maar de stad Londen, kon de RAF van 
eerdere bombardementen herstellen en zich tegen de Duitsers weren. Het resultaat 
was dat de Duitse invasieschepen die in Wissant (Noord-Frankrijk) gereed lagen om 
het Kanaal over te steken, onverrichter zake rechtsomkeert moesten maken. 

In een oorlog worden beslissingen natuurlijk ook afgewogen en vaak ook gekeken of 
een bepaalde aanval of tactiek etisch verantwoord is. Grayling schrijft hier het 
volgende over: 
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There were more conscientious objectors in the First than in the Second
World War for the good reason that the latter was, from the Allied point 
01 view_!_Elustified war_!_ and wide!¥_ understood to be so. 

Zoals Grayling tevens aangeeft werd er tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het 
maken van beslissingen weinig verschil gemaakt tussen het feit of een oorlog 
gerechtvaardigd is of niet. En als er al zoiets bestaat, of dan een bepaalde tactiek 
gerechtvaardigd was. 

In het volgende hoofdstuk gaan we in op de oorlogsvoering tegen burgers in de 
Tweede Wereldoorlog, die - zoals gezegd - zich voornamelijk concentreerde op 
aanvallen vanuit de Lucht. 
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3. Het ontstaan van de bommenoorlog 

De bommenoorlog, de gedachte dat er strategisch voordeel te winnen was door de 
vijand zo centraal mogelijk te raken, is een nieuw concept dat vorm kreeg tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Het idee was dat de "ver van mijn bed show" van de 
oorlog zou veranderen. In de Eerste Wereldoorlog hadden de Duitsers niet binnen 
de eigen landsgrenzen gevochten en derhalve had dus ook de burgerbevolking van 
de oorlog niets op directe wijze meegemaakt. Mede daardoor werd de capitulatie 
in 1918 dan ook als een enorm verraad gezien en een vernedering buiten elke 
proportie. Deze situatie zou gedurende de Tweede Wereldoorlog wel anders 
worden. De Totale Oorlog werd echt totaal in die zin dat de oorlog letterlijk bij de 
mensen thuis kwam. 

We volgen het ontstaan van deze verandering in de oorlogsvoering en de 
bijbehorende filosofie aan de hand van het boek " Der Brand" van Jorg Friedrich 
[DB]. In dit boek beschrijft hij uitgebreid het concept "Moral Bombing", dat 
Bomber Command - de afdeling van de Britse Luchtmacht die zich uitsluitend 
bezighield met het uitvoeren van bombardementen - wist uit te werken en de 
Duitse burgerbevolking direct in de oorlog moest betrekken. Daarnaast kijken we 
naar "Duitsers als Slachtoffers" [DS], van Dassen/Nijhuis/Thijs en Among the Dead 
Cities van A.C. Grayling waarin eveneens wordt gesproken over de creatie van de 
omstandigheden die de luchtoorlog mogelijk maakten. 

3. 1 De ~eg r1aar de bo~me_.!:'oo~log 

In [DS] wordt uitgebreid ingegaan op de omstandigheden die het mogelijk maakten 
om een bommenoorlog te beginnen . In de historische context geplaatst, lijkt het 
ook een logische keuze. Ten eerste moeten we beseffen dat aan het begin van de 
oorlog (in het jaar 1940) voornamelijk sprake was van Duitsland tegenover 
Engeland. Duitsland begon de oorlog en begon eveneens met het genadeloos 
bombarderen van burgerdoelen. Echter het grootschalig bombarderen van -
voornamelijk grote - steden kwam pas op gang in de Battle of Britain en op 
initiatief van de Britten (zoals aangegeven in de vorige sectie). De vraag die we ons 
kunnen stellen is "Waarom kozen de Britten juist dit middel?" Welnu, daar tracht 
[DS] een antwoord op te geven. 

In grote lijnen zijn er de volgende historische oorzaken te noemen: 

• De Bri tten hadden met het aanvallen van burgers vanuit de Lucht goede 
ervaringen in hun kolonies. Opstandige dorpen werden eenvoudigweg van de 
kaart geveegd, het probleem was dan vanzelf opgelost. 

• Groot-Brittannie was aan het begin van de oorlog sterk verzwakt op militair 
gebied. Het Leger stelde niet veel voor en de kwetsbaarheid van het Leger was 
op pijnlijke wijze aangetoond toen de expeditiekorpsen in Noord-Frankrijk die 
de Fransen moesten steunen in hun strijd tegen de Duitsers schijnbaar 
moeiteloos onder de voet werden gelopen. Zij hadden derhalve geen enkel 
ander middel om in de strijd werpen. 

• Groot-Brittannie moest de eigen burgers het idee geven dat ze ook echt iets 
konden doen tegen Duitsland om het moreel niet te gronde te laten gaan. 
Derhalve bleken beelden van vernietigde Duitse steden een goede dienst te 
verlenen . 

• Het Leger van de Duitsers was te sterk en moest derhalve van binnenuit worden 
ondermijnd zo was de gedachte. Door het aanvallen van de oorlogsindustrie zou 
het Leger vanzelf verzwakken en daardoor "aanvalbaar" worden. 
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3.2 

Daarnaast halen de auteurs een minder bekende reden aan: 

Naast de - mislukte - paging om de strijdlust van de Duitse bevolking te 
breken, was er voor Groot-Brittannie n6g een belangrijke (minder 
bekende) reden om Duitsland met bommen vanuit de /ucht te bestoken, 
name/ijk als compensatie voor het uitb/ijven van het "tweede front", waar 
Stalin al zo Lang om vroeg. Stalin wilde in het Westen een tweede front ter 
ontlasting van de strijdkrachten van de Sovjetunie. Churchill voe/de zich 
hierdoor in het nauw gedreven. Een tijd tang had hij Stalin doen geloven 
dat het tweede front in 1942 tot stand zou komen, maar hij wist dat de 
Britten daarvoor de middelen nog niet hadden. Stalin was woedend toen 
Churchill hem dat in ju/i 1942 kwam mededelen, en ontdooide pas weer 
toen de premier begon over een bommenoorlog. Deze bommenoorlog was 
voor Churchill, die na de vele nederlagen in 1941 en 1942 we/ wat 
successen kon gebruiken, een uitstekend alternatief om op die manier toch 
een Britse bijdrage aan de strijd te leveren en om de Sovjetunie in de 
oorlog te houden. Het is tekenend dat Churchill Stalin voortaan per 
telegram nauwgezet op de hoogte hield van de bombardementen en het 
aantal slachtoffers dat daarbij was gevallen. 

- - - - - -

Moral Bombing 
-~· - -

Om enige grip te hebben op de situatie en om een goed antwoord te kunnen geven 
op de vraag of burgerdoelen ethisch verantwoord zijn gaan we in dit deel dieper in 
op het taktisch voordeel van dergelijke aanvallen . En meer in het bijzonder het 
taktisch voordeel wat de geallieerden dachten te bereiken en of burgerdoelen 
daarbij noodzakelijk werden geacht. 

Reeds in de introductie schrijft Friedrich het volgende: 

Der Angriff auf die Zivilquartiere sollte den Krieg schne/ler beenden; weil 
die Durchhaltemoral angepeilt war, hief3 die Strategie ,moral bombing·. 
Zivilisten sind keine militiirischen Ziele; produzieren sie militiirischen 
Bedarf, wohnen sie nahe der Produktion, verhiilt es sich anders. Im 
industrialisierten Krieg ist alle lndustrie mittelbare Kriegsindustrie; wer in 
dem Umkreis arbeitet und lebt, ist Kriegsteilnehmer. Er produziert die 
Kampfeswaffen und den Kampfeswillen. 

(vertaling) 

- --
De aanval op burgerwijken zou de oorlog sneller beeindigen; omdat de 
doorzettingsmoraal werd aangetast, kreeg deze strategie de naam "Moree/ 
Bombarderen". Burgers zijn geen militaire doe/en; produceren zij echter 
militaire benodigdheden of wonen zij in de buurt van de productie, dan 
wordt dit al/es anders. In de industriele oorlog is a/le industrie in zekere 
zin oorlogsindustrie; wie in de directe omgeving woont en werkt, is 
oorlogsdeelnemer. Hij produceert _ievechts~cpens en de _ievechtswil. 

Dit is de filosofie die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gehanteerd aan 
geallieerde (en daarbij voornamelijk Britse) zijde. De moraal van de bevolking moet 
gebroken warden zodat men zich niet langer inzet voor een oorlog, die - in de 
geallieerde optiek - grotendeels door de industrie wordt mogelijk gemaakt. Men 
kan zich hierbij meteen de vraag stellen of deze optiek wel correct was, daar 
algemeen bekend is dat de rol van de Duitse burgerbevolking bij de oorlogsindustrie 
uiterst minimaal was. De industrieen stonden vaak onder militair gezag die vaak 
gebruik maakten van dwangarbeiders (meestal buitenlanders en op geringere schaal 
joden in de buurt van concentratiekampen). Daarnaast was het bombarderen van 
van industrie veel minder effectief dan aanvankelijk werd aangenomen. Vooral in 
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het Ruhrgebiet, de belangrijkste industriele zone van Duitsland, herstelde de 
industrie zich zeer snel na bombardementen waardoor het effect maar van korte 
duur was. 

Voor technische ontwikkelingen is kennis nodig en voor de productie zijn arbeiders 
nodig. Kortom als een stad wordt vernietigd, gaat er veel arbeidskracht en kennis 
verloren. Ook belangrijke gebouwen in deze ontwikkeling zoals scholen, 
universiteiten en bilbliotheken overleven een dergelijke aanval meestal niet. Tot 
slot komt ook de infrastructuur tussen en in steden van het betreffende land aardig 
onder druk te staan en economische systemen vallen veelal stil. Zo schrijft Grayling 
het volgende over de aanval op Keulen van 3 op 4 juli in 1943: 

i 
-------- -- - ---- -- -

One of the express aims of the campaign was to create paralyzing logistical 
difficulties for the Nazi authorities in having to deal with so many people 
dead, injured, bereft of homes, and the domestic resources - and of course 
to reduce the effectiveness of the survivors in their factory work. 
--- - -- - - - - --- - - -

Voorts is er het punt van verzwakking van de strijdmacht. Bijna alle staten ter 
wereld kennen een dienstplicht (wel dan niet op non-actief gezet zoals b.v. in 
Nederland het geval is). Die dienstplicht zorgt ervoor dat in geval van oorlog 
miljoenen mannen van de burgerbevolking onttrokken kunnen worden om oorlog te 
gaan voeren. Als je diezelfde mannen middels bombardementen ombrengt alvorens 
ze in het leger een rol kunnen gaan spelen, sluit je in ieder geval uit dat je deze 
mensen nog tegen je kunt krijgen. Deze opvatting werd ook (zij het in mindere 
mate) door de geallieerden opgevoerd, om zo de kracht van het aanvullen van 
militaire verliezen zou afnemen. 

Friedrich maakt korte metten met het idee dat de aanvallen van de Duitsers op 
Warschau en Rotterdam qua tactiek gelijk staan aan de aanvallen van de 
geallieerden later in de oorlog op Duitse steden. De aanvallen op Warschau en 
Rotterdam waren militaire aangelegenheden met het doel de vijandelijke partij tot 
capitulatie te dwingen. Er was dus sprake van een direct (en vooral ook haalbaar) 
doel waarvoor deze actie gerechtvaardigd zou zijn. 

De aanvallen op Duitse steden hadden echter geen direct militair doel. Zij hadden 
tot doel het moreel van de Duitse burgerbevolking te breken en de werking van de 
oorlogsindustrie te ondermijnen. Friedrich formuleert dit als volgt : 

( ... ) Beide Stiidte waren im luge von Bodenoperationen terrorisiert 
warden, um die Kapitulation eines bereits niedergekiimpften Gegners zu 
erzwingen. Friiher hiitte man sie eingeschlossen und mit Artillerie 
zerhiimmert, wie Moltke 1870 Paris. Das strategische Bombardement ist 
etwas vo/lig anderes, es will aus der Luft den ganzen Krieg gewinnen. (. .. ) 
Die Wende im Sommer 1940 suchte nicht eine Streitmacht gegen die 
andere, sondern gegen ein Zivilquartier, eine Stadt. Im Unterschied zu 
Warschau und Rotterdam war dies keine Maj3nahme im Krieg, sondern der 
'!_ebel zum Sieg, di~Strategie. 

(vertaling) 

( ... ) Beide steden (Warschau en Rotterdam) werden in het kader van 
landoperaties geterroriseerd om een capitulatie af te dwingen van een 
reeds neergestreden vijand. Voorheen had men hen ingesloten en met 
artillerie neergeslagen, zoa/s Moltke in 1870 deed met Parijs. Het 
strategische bombardement is heel wat anders: zo wit men vanuit de Lucht 
de hele oorlog winnen. ( ... ) De omslag in de zomer van 1940 zocht geen 
strijdmacht op tegen de andere, maar tegen een burgerwijk, een stad. Ten 
onderscheid met Warschau en Rotterdam was dit geen oorlogsmaatregel, 
maar het gereedscl!_cp tot de overwinning, de strategi!!_: 
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In [DC] wordt een vergli jking gemaakt tussen op korte afstand gericht doden van 
mensen en het doden van grote aantallen mensen op grote afstand: 

What is the moral difference between bombing women and children and 
shooting them with a pistol? Is it that when you bomb them you cannot see 
them - you did not intend that particular woman and that particular child 
to die - and anyway they might escape the bombing, perhaps by reaching a 
shelter? But if they are here against a wall just several feet away from the 
muzzle of your pistol they cannot escape: it is more personal; you can see 
their eyes. Is that the difference - the anonymity of the act of killing from 
20,000 feet? 

Als aanvulling hierop geeft Grayling tevens aan dat de bombardementen zoals deze 
ondere andere uitgevoerd zijn op Dresden, Hiroshima en Nagasaki , zich afspeelden 
in een tijdvak waarbij strikt gezien de oorlog al beslist was (hoewel de aard en de 
reden voor de bombardementen een andere was, zie meer hierover in de 
paragrafen waar deze bombardementen worden behandeld) . Dus boven op het 
morele vraagstuk komt er bij deze aanvallen nog vraag bij. Grayling neemt dan ook 
de aanval op Hamburg als uitgangspunt in het vraagstuk of de geallieerden 
misschien ook acties hebben uitgevoerd die moreel niet te rechtvaardigen zijn . 
Tijdens de aanval op Hamburg was de oorlog namelijk helemaal nog niet bekeken, 
en mocht de aanval op Hamburg niet moreel rechtvaardig zijn dan zijn die andere 
aanvallen aan het einde van de oorlog dat zeker niet. 

De echte bommenoorlog begint met de zogenaamde Battle of Britain. Nadat Belgie, 
Nederland, Luxemburg en Frankrij k door de Duitse Wehrmacht zijn overrompeld en 
zij hebben moeten capituleren, evacueren de Britten in allerijl hun troepen die zij 
in Noord-Frankrijk hadden gelegerd om de Fransen en Belgen te helpen met de 
verdediging tegen Duitsland. Op het strand van Duinkerke (Dunquerque) laten ze 
alle militair materieel achter om zo nog levend Engeland te kunnen bereiken. 

Voor Hitler was toen eigenlijk zijn doel bereikt. De aartsvijand en de natie die 
Duitsland zo hard op zijn ziel had getrapt met het verdrag van Versailles, Frankrijk, 
was verslagen en had gecapituleerd. Hitler wilde Groot-Brittannie dan ook helemaal 
niet aanvallen en wilde zelfs vrede sluiten . Met deze vrede zou Groot-Brittannie 
Duitsland dan de vrije hand moeten geven op het vaste land van Europa. Zoals de 
Duitse afgezant zei : "Europe is ours, we are not asking for anything" . 

We zullen nooit weten of Hitler een dergelijke vrede dan ook echt had 
gerespecteerd (gezien het feit dat voor Hitler vredesverdragen en pacten weinig tot 
geen betekenis hadden, zie de Sudetenlandcrisis in Miinchen en de aanval op de 
Sovjetunie). De situatie verliep namelijk dusdanig dat Winston Churchill, de 
premier van Groot-Brittannie, helemaal geen vrede wilde sluiten met Hitler, op 
geen enkele voorwaarde. 

Een Duitse bommenwerper raakte op 26 augustus 1940 uit koers en bombardeerde 
per ongeluk een havengebied van Londen. Dit was de aanzet van de bommenoorlog 
tussen Groot-Brittannie en Duitsland, hetgeen Friedrich eveneens uiteenzet: 

Der Anlaj3 war eine Bagatelle, die im Tagebuch von Churchills 
Privatsekretiir Colville zwei Zeilen beansprucht. ,,Montag, 26. August. 
London wurde Sonnabendnacht von einem einzelnen deutschen Flugzeug 
bombardiert." Spiiter stellte sich heraus, daj3 es zwotf Verirrte waren, die 
den Anweisungen Hitlers und Gorings zuwider ein paar Bomben auf Docks 
abluden und dabei nur ,,ganz geringen Schaden" anrichteten. So meldete es 
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l die Times am Montag. ,,zur Verge/tung" , notiert Colville, ,,haben wir 89 
Masc!!_i!!_en_nach Berlin geschickt. " __ _ 

(vertaald) 

De aanleiding was een futiliteit, die in het dagboek van Churchil/s prive 
secretaris Colville twee regels betreft: ,, Maandag, 26 augustus. Landen 
werd in de nacht van zaterdag op zondag door een enkel Duits v/iegtuig 
gebombardeerd. " Later bleek, dat het twaalf Duitsers betrof die zich 
hadden vergist, die op aanwijzingen van Hitler en Goring een paar bommen 
op een havengebied afwierpen en daarbij slechts "zeer geringe schade" 1 

aangericht hadden. lo verme/dde de Times het de maandag erna. ,, Ats 
verge/ding " • zo noteerde Colville, ,, hebben wij 89 machines naar Berlijn 
gestuurd. " 

Zo began Groot-Brittannie met het bombarderen van Berlijn. Hitler en Goring (de 
maarschalk voor de luchtmacht en tevens een zeer hoog geplaatste Nazi) waren 
woedend. Toch bleef Hitler twijfelen over zijn reactie. Oat twijfelen duurde tot in 
september van datzelfde jaar. 

Friedrich haalt passages aan uit geschriften van Goebbels, de minister voor 
propaganda en Hitler's meest trouwe volgeling die dit twijfelen weergeven: 

- ------
Am Donnerstag, dem 5. September, ist noch nichts geschehen. ,,Der Fuhrer 
legt sich im Augenblick noch Reserve auf. Wie lange noch?" Das Volk 
rechnet mit dem Sieg im Herbst. ,,Dauert der Krieg den Winter uber an, 
dann werden wir Amerikas Kriegseintritt fast todsicher erleben. Roosevelt 
ist ein Judenknecht." An dem Tag redet Hitler im Sportpalast vom 
Bombenkrieg. Er wiihre nun ein Vierteljahr, und zwar des Nachts, weil kein 
Englander im Hellen uber den Kanai gelange. Die Bomben fie/en wahl/os 
und plan/as auf zivile Wohnviertel, auf Bahnhofe und Dorfer. Wo ein Licht 
/euchte, werde eine Bombe abgeworfen. Man habe dies eingesteckt, in der 
Hoffnung, dafi dieser Unfug aufhore. Das sei als Schwiiche mifiverstanden 
warden. Jetzt werde Nacht fur Nacht die Antwort erteilt. ,,LJnd wenn die , 
britische Luftwaffe zwei- oder drei- oder viertausend Kilogramm Bomben 
wirft, dann werfen wir jetzt in einer Nacht 150 000, 180 000, 230 000, 300 
000, 400 000, eine Million Kilogramm. Wenn sie erkliiren, sie werden 1 

unsere Stiidte in grofiem Ausmafi angreifen - wir werden ihre Stiidte 
ausradieren. Wir werden diesen Nachtpiraten das Handwerk /egen, so wahr 
uns Gott helfe. Es wird die Stunde kommen, da einer von uns beiden 
bricht, und das wird nicht das nationalsozialistische Deutsch/and sein. " 

(vertaling) 

~--------

Donderdag, de 5e september. Er is nog steeds niets gebeurd. ,, De Fuhrer 
houdt zich momenteel nog op de vlakte. Hoe tang nog? " Het vo/k rekent op 
een overwinning in de herfst. ,, Ats de oorlog de winter in gaat, dan zul/en 
we met absolute zekerheid de dee/name van Amerika in de oorlog gaan 
zien. Roosevelt is een Jodenknecht. " Op diezelfde dag spreekt Hitler in 
het Sportpaleis over de bommenoorlog. Het zou slechts een kwartaa/ duren 
en dan al/een maar 's nachts, daar geen Engelsman in daglicht het Kanoa/ 
over zou komen. De bommen vie/en zonder keuze en zonder planning op 
woonwijken, stations en dorpen. Waar een licht brandde, werd een bom 
geworpen. Men heeft dit aanvaard, in de hoop dat dit kattenkwaad op zou 
houden. Het werd echter een zwak misverstand. Nu wordt nacht na nacht 
het antwoord medegedeeld. ,, En als de Britse /uchtmacht twee- of drie- of 
vierduizend kilo bommen werpt, dan werpen wij nu in een nacht 150.000, 
180.000, 230.000, 300.000, 400.000, een miljoen kilo. Wanneer zij 
verklaren onze steden in grote formatie aan te zullen val/en - wij zullen 
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l hun steden uitgummen. We zullen deze nachtpiraten een halt toeroepen, 
zowaar God ons bijstaat. Er zal een uur komen dat een van ons beide 
bezw!l_kt en dat zal nooit het nationaals~ialistische Duitsland3ijn. " 

Een schijnbaar eindeloze reeks bombardementen op Landen en Berlijn door 
respectievelijk de Duitse Luftwaffe en de Royal Air Force is het gevolg. De een 
probeert de ander te overtreffen. Maar naast deze hoofddoelen begint men ook 
andere steden te bombarderen. Het is met het bombardement van Coventry dat te 
boek gaat als ,, wirklich ausradiert " dat de bommenoorlog wereldwijd bekend 
wordt. Hoezeer de stad ook beschadigd werd, het dodental viel, relatief gezien, erg 
mee. 

Hoewel het geen opzet was van de Britten, had deze bommenoorlog voor hun een 
doorslaggevend positief effect op de oorlog. Toen de Duitsers begonnen met het 
strategisch bombarderen van vliegvelden en andere militaire doelen, hield de Royal 
Air Force de oorlog voor zo goed als verloren. Doordat de vliegtuigen op de grond al 
werden vernietigd en vliegvelden onbruikbaar werden, werd het effect van de 
luchtmacht steeds verder ingedamd. Maar toen de Duitse Luftwaffe zich op Londen 
en andere steden ging concentreren, kregen de Britten de kans hun luchtmacht 
weer op te bouwen en de Duitsers grote verliezen in de lucht toe te brengen. Zo 
eindigt dan ook deze Battle of Britain zoals ook Friedrich schrijft: 

[

Im Oktober ziihlt die Luftwaffe 1733 seit Kampf-beginn im Juli verlorene 
Flugzeuge, die R.A.F. 915. Ende Dezember wird die Schlacht ergebnislos 
abgebrochen mit 23 000 Ziviltoten.!.. davon 14 000 in London. _ 

(vertaling) 

r 
In oktober telt de Luftwaffe 1733 verloren viiegtuigen sinds het begin van 
de strijd in juli en de Royal Air Force daarentegen 915. Einde december 
werd de slag zonder succes afgebroken met 23.000 burgerslachtoffers, 
waarvan 14.000 in Londen. 

- - -

Vanaf dit punt hadden Groot-Brittannie en Duitsland een patstelling bereikt. 
Duitsland kon zijn geplande landinvasie van Groot-Brittannie niet voortzetten 
wegens het ontbreken van luchtsuperioriteit en Groot-Brittannie kon Duitsland niet 
alleen aan. En dus was het wachten totdat een van beide een fout zou maken ... of 
zoals Friedrich dit verwoordt: 

i 
---· --- - - -

Weil er nichts Rechtes machen konnte, iiberlegte Churchill, ob Hitler 
vielleicht etwas Falsches machen konnte, " eine Invasion wagen, sich nach 
Osten wenden" . Im Grunde standen beide Staaten am toten Punkt, hiitten 
den Krieg Lassen sol/en, warteten aber statt dessen darauf, daf3 der andere 
einen Fehler machte. 

- - ~-

(vertaling) 

Omdat hij niks goed kon doen, vroeg Churchill zich af of Hitler misschien 

i 
- - - -- -- --- -

niet iets fout kon doen, " een invasie wagen of zich naar het oosten 
wenden "· In principe hadden beide staten een patstelling bereikt, hadden 
de oorlog moeten laten, wachtten het moment af dat de ander een fout 
maakte. - - -- ~ -
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3.4 De wraak 

Het duurde tot 1942 voordat de Royal Air Force naast de wit om wraak te nemen op 
de Duitsers ook de middelen daartoe bezat. Het begin van de 
bommenwerpoperaties was erg moeilijk. Er werden verscheidene tests gedaan die 
niet tot een bevredigend resultaat leidden. Het dodental was te laag (bleef in de 
honderden) en enig effect op de moraal en de werking van de oorlogsindustrie bleef 
uit. 

Dit begon langzaam te veranderen met de zogenaamde " Millennium ,, operaties die 
op Keulen, Essen en Bremen werden uitgevoerd. Het dodental liep op en de schade 
aan de steden werd ook groter. Vooral het eerste bombardement van deze orde op 
Keulen had een groot effect, waarvoor de Duitsers zich wreekten op Canterbury. 

Ondanks de tegenvallende resultaten bleef de wil bestaan, zoals Friedrich onder 
andere het volgende schrijft over een belofte van Churchil aan Stalin: 

Unterdessen versprach Churchill dem mij3mutigen Stalin im August 1942, 
als die 1. deutsche Panzerarmee den Nordkaukasus erreicht hatte und die 
4. Panzerarmee zur Wolga durchstiej3, um seine Namensstadt zu belagern, 
daj3 er ganz Deutschland belagern werde. England hoffe " nahezu jede 
Wohnung in fast jeder deutschen Stadt zu zerschlagen" . "Das wiire nicht 
schlecht" , antwortete Stalin. Churchills wissenschaftlicher Berater, 
Professor Cherwell, hatte niimlich ausgerechnet, daj3 man mit 10000 
Bombern 22 Millionen Deutsche obdachlos machen konne. Das heij3t, jeder 
Dritte sdj3e auf der Straj3e. Dann giibe es auch keinen Widerstandswillen 
mehr. 

(vertaling) 

- - - - -
Ondertussen beloofde Churchill de teneergeslagen Stalin in augustus 1942 
als het 1e Duitse Tankleger de Noordelijke Kaukasus bereikt had en het 4e 
Tankleger doorstootte naar de Wolga om Stalingrad te belegeren, dat hij 
heel Duitsland zou belegeren. Enge/and hoopte " om en nabij iedere 
woning in bijna elke Duitse stad te vernietigen "· Stalins antwoord was " 
Oat zou niet verkeerd zijn "· Churchills wetenschappelijk adviseur, 
Professor Cherwell, had namelijk uitgerekend dat men met 10.000 1 

bommenwerpers 22 miljoen Duitsers dakloos kon maken. In de praktijk 
komt dat neer op een derde van de burgerbevolking. Dan zou er nog maar 
weinig weerstandsw!.! overbl!l_ven. 

Met de oorlogsverklaring van Hitler aan de USA, kwamen de Britten en Amerikanen 
samen om de luchtoorlog tegen Duitsland beter te organiseren. In Casablanca 
werden afspraken gemaakt over hoe de luchtoorlog verder gestalte moest gaan 
krijgen. In grote lijnen kwam het neer op dat de Britten doorgingen met het 's 
nachts bombarderen van steden en dat de Amerikanen dagvluchten uitvoerden om 
militaire en industriele doelen te raken. 

Aldus Grayling werd in 1942 het volgende besluit genomen: 

-~-- ------- - - ------- - -
In 1942 a decision was taken by the War Cabinet and the Air Staff to 
destroy all of Germany's cities with populations over 100,000, and among 
the plans made for post-war Germany - a plan partially implemented by 
events - was one that saw a territorially divided and diminished Germany 
turned into a solely agricultural region, with neither the industries nor the 
economic structure (including the educational and cultural institutions 
required to service it) to permit to resurrection, as had happened after 

14 



l the First World War, of another powerful and warlike Germany intent upon 
9- European em_pi~. _ _ _ _ _ _ _ _ 

In de loop van 1943 worden de resultaten "beter" voor de Britten. Bomber 
Command bewerkstelligt meer en meer schade en het dodental per bombardement 
begint nu ook gestaag boven de 1000 uit te komen. Zo werden er bij het 
bombardement op Krefeld op 12 juni 1943 1450 mensen gedood en werd 47% van de 
stad verwoest. lnteressant is hoe Friedrich de denkwijze van de beleidsmakers op 
dit punt verwoordt: 

Niemand in dem Entscheidungszirkel machte sich 11/usionen iiber das Los 

i
- -- --- --
der Bewohner dieser Mauern. Das geht auch aus Churchills Bonmot hervor, 
die Deutschen brauchten nicht in ihren Stiidten zu Leben, sie sol/ten aufs 
Land gehen U'!_d von d~ Hiigeln zus0_a_!:!en~ie i'!!e Heime verbre~nen . _ 

(vertaling) 

r 
Niemanci in de kring van Cie beteidsmakers maak.te z ich illusies overliet tot 
van de bewoners van de getroffen gebieden. Ook voor Churchi/ is dit geen 
punt van aandacht, de Duitsers hoeven toch ook helemaa/ niet in hun 
steden te /even , ze zouden naar het platteland moeten gaan en vanaf de 
heuvels moeten toekijken hoe hun huizen verbranden. 

- -

Van een heel ander kaliber worden de bombardementen die op een vuurstorm 
uitlopen. Dat gebeurt voor het eerst in Hamburg, in juli 1943. Naast Hamburg zijn 
Kassel, Darmstadt, Swinemiinde en Dresden hier de bekendste voorbeelden van. 
Maar de meest weerzinwekkende uitwerking van een vuurstorm werd op de stad 
Pforzheim bewerkstelligd. Van de 65.000 inwoners van deze stad, kwamen er 
17.600 om (cijfer van [PZ], welke de meest nauwkeurige schatting betreft). 
Procentueel (circa 27%) een veel hoger dodental dan de nucleaire aanval op 
Nagasaki (circa 14%). De aanval op Pforzheim en ook die op Dresden gelden in het 
algemeen als pure vergeldingsacties, daar beide in 1945 plaatsvinden op een 
moment in de oorlog dat de Duitsland deze toch al verloren heeft en de gekozen 
doelen van geen tot weinig militaire betekenis zijn. Vooral Dresden was daarbij een 
extra trieste gebeurtenis aangezien de stad was overspoeld met vluchtelingen die 
hoopten in de stad veilig zijn. 

~,' ' . " ·-J, • --

--~ 

. '··-·- ~ 
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De effecten van een vuurstorm worden door Friedrich als volgt vertolkt: 

- - - - -
Der Feuersturm erzeugt eine andere Atmosphiire; sie ist dem Leben 
dreifach feindlich. Erstens durch eine Erhitzung, die im Bereich 
brennender Blocks auf achthundert Grad ansteigt. Zweitens durch eine 
Windgeschwindigkeit von fiinfzehn Metern pro Sekunde in einem Umkreis 
von vier Kilometern zur Heij3/uftsiiule. Die Heftigkeit dieses Luftstroms 
erlaubt kein Gehen; der Passant stemmt sich, wird niedergerissen und 
ungliicklichstenfalls in den Brandherd eingesogen. Drittens durch den 
Sauerstoffentzug: die gliihende, jagende Luft ist nicht mehr zu atmen. 

--- - - - -- -- -

(vertaling) 

De vuurstorm vormt een andere atmosfeer; zij is het Leven driemaa/ 
vijandig. Ten eerste door een verhitting, die in het bereik van brandende 
bouwblokken tot 800 graden oploopt. Ten tweede door een windsne/heden 
van 15 meter per seconde in een bereik van 4 km random de 
heteluchtkolom. Er is geen ontsnappen aan de hevigheid van deze storm: 
de passant verweert zich, wordt omverblazen en in het ongelukkigste geva/ 
in de brandhaard gezogen. Ten derde door de zuurstofonttrekking van de 
~randhaard_:_ de ~o~~ende.!_j_agr:nde .!_ucht maakt adem_hal!n onmogel!l_k. 

Normale toestand Eerste fase : bombardement met explosieven 

Tweede fase : bombardement met brandbommen Derde fase : vuurstorm 

Figuur 2: de fasen van de opbouw van een vuurstorm 

De ramp was vanzelfsprekend enorm voor de mensen die het trof. De beleidsmakers 
(voornamelijk Churchill en Harris van Bomber Command) waren hier volledig van op 
de hoogte. Deze wetenschap weerhield hun er echter niet van te spreken in termen 
van "hamburgiseren" (als referentie naar de eerste geslaagde vuurstorm in 
Hamburg). Tot aan het einde van de oorlog probeerde men tevergeefs dit effect 
ook op Berlijn klaar te spelen. Het lukte niet, daar Berlijn niet goed genoeg 
brandde. 
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De vuurstormen hadden een speciaal effect. De vernietigende werking werd de 
Duitse bevolking snel gewaar en zaaide veel angst. Het beangstigende van de 
vuurstorm is dat er geen ontkomen aan is. Wanneer je je in de stad bevindt en het 
bombardement losbarst, ben je nergens meer veilig. Vanaf dat moment weet je dat 
gemiddeld 1 op de 3 mensen het !even laat. Dit nieuws drong ook door tot de 
NSDAP top, waar Friedrich het volgende over schrijft: 

- ----·-
Die NSDAP gewiirtigte wie Harris einen Zusammenbruch nach grellen 
Massakern wie Hamburg. Am 1. August sagte Speer zu Hitler, noch sechs 
solcher Angriffe, und der Krieg sei zu Ende. Feldmarschall Milch, der 
Generalinspekteur der Luftwaffe, glaubte: »Wir haben den Krieg verloren! 
Endgi.iltig verloren." Der So/dat im Feld grabe sein Loch und verschwinde 
darin, bis der Stah/hage/ aufhOrt. Der Feuersturm kenne kein Loch, " das, 
was die Heimat erleidet, das ist nicht mehr zu ertragen" . Churchills Waffe 
gelang es aber nicht, sechs Hamburgs zu veranstalten, sondern tausend 
Gelsenkirchen. 

(vertaling) 

-
De NSDAP alsmede Harris vreesden voor een (sociale) ineenstorting na 
bloedbaden a/s die in Hamburg. Op 1 augustus zei Speer tegen Hitler, nog 
zes van zulke aanvallen en de oor/og is ten einde. Veldmaarschalk Milch, 
de generaalinspecteur van de /uchtmacht geloofde " We hebben de oorlog 
verloren! Beslist verloren. " De soldaat in het veld graaf t een gat en 
verdwijnt daarin totdat de koge/regen ophoudt. De vuurstorm kent geen 
gat, " dat wat het vaderland ondergaat, is niet meer de dragen " · Het 
/ukte echter Churchills wapen niet zes maal een Hamburg teweeg te 
brengen, maar we/ duizend maal Gelsenkirchen {Gelsenkirchen refereert 
naar de " klassieke" methode] 

Bij een vuurstorm liepen de dodentallen altijd in de tienduizenden. Toch betreffen 
de doden als gevolg van bombardementen die op een vuurstorm uitliepen "slechts" 
een derde van het totale aantal doden als gevolg van alle bombardementen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. 
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4. Burgerdoelwitten in de Tweede Wereldoorlog 

De oorlogsvoering op burgerdoelwitten in de Tweede Wereldoorlog bestond 
voornamelijk in de vorm van aanvallen vanuit de lucht. In eerste instantie met 
bommenregens, later tevens met raketten en atoomwapens. Een overzicht van de 
belangrijkste en meest dodelijke aanvallen uitgevoerd in het tijdvak 1939-1945. 

~~ ! ____ 8.~_'!lbarde~en_!_~_p Warschau in_!939 ___ _ 

Het bombardement op Warschau in september 1939 was het eerste echte 
bombardement van de Tweede Wereldoorlog. De wereld maakte kennis met het 
ware gezicht van Duitsland als aanvallende strijdmacht. Er vielen naar schatting 
20.000 duizend doden en 50.000 gewonden tijdens dit bombardement en de stad 
ondervond vergaande vernielingen. Het bombardement op Warschau en andere 
Poolse steden en dorpen gaf andere landen die op het verlanglijstje van de Nazi's 
stonden te denken. De aanval was niets ontziend, zeker niet in het laatste geval 
weerloze burgers. Uiteraard kon Polen zich slecht tot niet verdedigen tegen het 
oorlogsgeweld dat Duitsland tegenover haar stelde. Cavalerie-eenheden die het 
proberen op te nemen tegen tanks, vertellen dat meestal niet na. Lokale 
verzetsgroepen die zich ophouden in kleine dorpen met veelal houten huizen 
vertellen een bombardement over het algemeen eveneens niet na. Alleen een goed 
georganiseerd, degelijk geoutilleerd leger zou het kunnen opnemen tegen deze 
Blitzkrieg. Andere Europese landen zouden dat in de loop van 1940 eveneens 
ontdekken. 

In [DS] wordt nader ingegaan op dit bombardement, waar de schrijvers aangeven 
dat tijdens de aanval van 1939 vooral ook gericht was op het uittesten van nieuwe 
wapens en aanvalstechnieken . Zo werd het stadje Wielun tijdens de eerste dagen 
van de veldtocht van de kaart geveegd, omdat de Duitse Luftwaffe zonodig hun 
nieuwe Stuka's moesten testen (een nieuw type duikvliegtuig) . 
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De Duitste Wehrmacht had in het westelijke aanvalsplan Fall Gelb twee dagen 
uitgetrokken om Nederland te bezetten ; meer t ijd werd niet nodig geacht gezien 
de staat van het Nederlandse Leger. Het werd al snel duidelijk dat dit niet ging 
lukken, doordat de Duitse opmars werd tegengehouden door het onder water laten 
lopen van stukken land. Tanks kunnen nou eenmaal niet zwemmen , waardoor de 
Blitzkrieg hier stokte. De provincies Noord· en Zuid-Holland bleven zo in eerste 
instantie buiten het bereik van de Duitsers. Ook parachutisten in Holland kregen 
geen vaste voet aan de grond. Zij werden eenvoudig geYdentificeerd door de taal 
(de beroemde vraag "zeg Scheveningen" werd hier veelvuldig voor gebruikt). Toen 
het Hitler te tang began te duren, probeerde hij op alternatieve wijze Nederland 
tot capituleren te dwingen. Hij beval het bombardement van Rotterdam op 14 mei 
1940. De stad, gekozen vanwege zijn belangrijke economische functie (de haven), 
werd met de grand gelijk gemaakt. Onder het dreigement soortgelijke 
bombardementen uit te voeren op andere grate Nederlandse steden die nog niet 
waren bezet, capituleerde het Nederlandse leger enkele dagen later. 

Figuur 4: beeld op het verwoeste Rotter am. Alleen e spoortraverse en de 
Laurenskerk zijn nog herkenbaar; 825 mensen kwam om het leven . 

Vaak wordt het bombardement op Rotterdam in geschiedenisboeken beschreven als 
een laf bombardement om burgers mee uit te moorden. Toch strookt dat beeld niet 
met de werkelijkheid. Het bombardement op Rotterdam wordt door militaire 
historici zelfs als volledig legitiem beschouwd. De stad was namelijk goed 
verdedigd en lag aan de frontlinie op dat moment. Daarnaast hadden de piloten 
getracht militair relevante doelen te treffen. Hoe dan ook kostte het 
bombardement aan 825 mensen het Leven . [FS] 

Ook interessant om hier te vermelden, is dat het bombardement op Rotterdam door 
de Briste premier Winston Churchil l werd aangegrepen als morele rechtvaardiging 
voor massale bombardementen op Duitse steden. [FS] Dit argument werd 
gedurende de Tweede Wereldoorlog dan ook veelvuldig naar voren gehaald. 

4. 3 Bombardement op Coventry in 1940 
- - -~ 

Het bombardement op Coventry in 1940 heeft voornamelijk een historische 
importantie. De ui tgebrande, half verwoeste kathedraal van de stad was 
voorpaginanieuws over de gehele wereld. De propagandamachine aan de 
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geallieerde zijde draaide overuren en deelde de wereld mede hoe barbaars de 
Duitsers wel niet te werk gingen. Hoe verschrikkelijk ook voor de slachtoffers en 
het verloren gegane cultureel erfgoed, valt dit bombardement eveneens in het niet 
bij de komende bombardementen op Duitse steden. Deze aanval werd naast het 
bombardement op Rotterdam veelvuldig gebruikt om later de verwoestende 
bombardementen op Duitse steden mee te kunnen rechtvaardigen ten aanzien van 
de geallieerde burgerbevolking. 

Figuur 3: de verwoeste cathedraal van Coventry heden. Er werd dergelijk historisch 
belang gehecht aan het bombardement van Coventry dat de cathedraal niet werd 

herbouwd/hersteld. Met een gelijksoortige foto probeerde de Britse propaganda de 
Duitse strijdkrachten als goddeloos te betitelen. 

4.4 Bombardementen op Londen en Berlijn 
·- --

Londen en Berlijn bleven vanaf juni 1940 tot aan de vooravond van de Duitse 
capitulatie in mei 1945, de primaire doelen van bombardementen aan beide zijden. 
Echt grootschalige bombardementen , met catastrofale gevolgen in een enkel 
bombardement bleven bij deze steden uit. Voornamelijk, omdat beide steden 
gelijdelijk in de as werden gelegd. 
Om Londen werd nooit gevochten op de grond, vandaar dat een totale vernietiging 
van deze stad uitbleef. Voor Berlijn lag dat anders. Hitler's bevel "stehen oder 
untergehen" had een catastrofale uitwerking op de stad, die vooral in het 
eindgevecht in april en mei 1945 plaatsvond. De verwoestingsgraad van Berlijn was 
z6 enorm dat er bijna geen ongeschonden straat meer te vinden was in de Duitse 
metropool. Het centrum van Berlijn had meer weg van een maanlandschap. Alleen 
de Brandenburger Tor en de Reichstag waren - weliswaar zwaar beschadigd - nog 
herkenbaar. Als we kijken naar de vernietigingsgraad van Berlijn later in dit 
document (37%) zou men bijna denken dat het wel mee viel. Het feit dat de 
verwoestingsgraad vrij laag uitviel, was voornamelijk het gevolg van de grote 
residentiele buitenwijken van Berlijn die minder werden aangevallen. De 
vernietigingsgraad wordt immers berekend over het gehele stadsoppervlak. 

De uitwerking van deze vernietiging op de burgerbevolking had een onbeschrijflijke 
ellende tot gevolg. Zij die niet omkwamen bij een bombardement, waren verre van 
veilig. In veel gevallen waren de huizen waarin zij woonden met de grond gelijk 
gemaakt en moesten dus elders een veilig heenkomen zoeken, dat in veel gevallen 
moeilijk, zoniet onmogelijk was. 
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4.5 

In Landen werden de burgers later in de oorlog geconfronteerd met een nog 
afschrikwekkender wapen: het Vergeltungswaffen, ook wel bekend onder de naam 
V1 en V2. Werner von Braun, een getalendeerd Duits ingenieur hield zich bezig met 
het ontwikkelen van raketten. De V1 leek sterk op een klein, onbemand vliegtuig 
dat zich met hoge snelheid door het luchtruim verplaatste. Het was een uiterst 
onbetrouwbaar wapen waarvan er meer tijdens hun vlucht naar het doel 
neerstortten, dan dater hun doel bereikten. 
Voor de V2 was dit anders. De V2 die er uitziet als een echte raket (en overigens 
dienst deed als inspiratiebron voor de "Kuifje Raket" in de stripserie) was veel 
doeltreffender. Daarnaast was de explosieve lading veel grater en dus het effect 
van inslag veel vernietigender. Hele huizenblokken werden met een inslag 
weggevaagd. Vanuit de Duitste hoofdraketbasis te Peenemi.inde aan de Oostzee 
werden vele V2 raketten op mobiele platforms naar het front gereden om van 
daaruit Britse steden te bestoken. Het erge van deze wapens voor de 
burgerbevolking was dat deze wapens insloegen zonder waarschuwing. De V2 vloog 
sneller dan het geluid en kon daarom niet gehoord warden. Ook het geven van 
luchtalarm was in veel gevallen te laat (of de raketten werden geheel over het 
hoofd gezien). Het moge duidelijk zijn dat deze nieuwe wapens, die Hitler te pas 
en te onpas aanduidde met de term 'Wunderwaffen' , zeer veel angst zaaiden bij de 
burgerbevolking van grate Britse steden. 

Zowel in Landen als in Berlijn, kwamen als gevolg van continue bombardementen in 
het gehele verloop van de oorlog naar schatting zo'n 30.000 mensen om het leven. 
Honderdduizenden inwoners raakten dakloos en verloren al hun bezittingen. 

Bombardement op en slag om Sta_l_!!lgr~- ·----------

De slag om Stalingrad/Cra1111HrpaA (het huidige Volgograd/Bo11rorpaA) is wellicht de 
meest bekende uit de Tweede Wereldoorlog. ledereen weet hoe beslissend deze 
slag was voor het verdere verloop van de oorlog. Het markeerde het keerpunt van 
de opmars in het oosten en luidde een langdurige ineenstorting in aan het 
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oostfront. Wat echter vaak vergeten wordt bij deze slag, is het effect op de stad en 
zijn burgers. 

Vechten in een stad, waarbij om elk huis gevochten moet worden, is de 
nachtmerrie van elke soldaat. De slag om Stalingrad had exact dit karakter. 
Sluipschutters lagen werkelijk overal op de loer en een straathoek die nu veilig 
leek, kon vijf minuten later het toneel zijn van een dodelijk vuurgevecht. De slag 
om Stalingrad duurde maanden; het slachtofferaantal aan militaire en civiele zijde 
bij elkaar opgeteld liep tot in de honderdduizenden. Van de stad zelf bleef 
nagenoeg niets meer over. De stad, die voornamelijk op de westoever van de Wolga 
was gebouwd, werd door de Duitse Wehrmacht systematisch vernietigd. Om het 
enorme risico van deze guerilla-achtige slag in te dammen, werd beslist om 
woonblok voor woonblok met explosieven op te blazen. Echter ook dit mocht niet 
baten: de slag en het wederzijds moorden ging onverminderd door; vooral in 
ondergrondse ruimten en industriewerken. 

De trieste balans aan het einde van slag om Stalingrad was een totaal vernietigde 
stad en circa 40.000 burgerslachtoffers. De reden voor het hoge aantal slachtoffers 
is tweeledig. Ten eerste, zoals reeds eerder is opgemerkt, ging het Duitse leger op 
een andere manier te werk aan het oostfront dan aan het westfront. Hitler 
verklaarde niet alleen de staat de oorlog, maar het hele volk. Burgervluchtelingen 
die op het pad kwamen van oprukkende Duitse troepen, konden dit vaak niet 
navertellen. Daarnaast ging ook de Russische overheid heel anders met hun burgers 
om. Stalin, een wellicht nog ergere dictator dan Hitler, interesseerde het totaal 
niet hoe het met zijn burgers ging. Het Russische leger trof derhalve ook geen 
enkele maatregelen tot evacuatie van burgers voordat de slag plaatsvond, laat 
staan enige begeleiding van op de vlucht geslagen burgers. De burgerbevolking 
werd vaak geheel aan zijn lot overgelaten met alle gevolgen van dien. 

4.6 __ Operatie Gomorrha: ~omb~rd~~ent o_e ~a"!!_bl:!_rg in 1943 

De operatie Gomorrha werd vernoemd naar het bijbelverhaal 'Sodom en 
Gomorrha', twee steden die God vernietigde wegens het verderfelijke !even dat de 
inwoners ervan leefden. Hamburg was in de zomer van 1943 "aan de beurt om 
vernietigd te worden". In de nacht van 27 op 28 juli 1943 werd voor het eerst een 
geslaagd bombardement uitgevoerd op een grote Duitse stad met het doel deze 
totaal te vernietigen. Het idee voor deze aanval kwam rechtstreeks van de Britse 
premier Winston Churchill. 

Om er zeker van te zijn dat zoveel mogelijk vliegtuigen aankwamen op de plaats 
van bestemming werd een nieuw systeem ge'introduceerd om er voor te zorgen 
radar beelden te misleiden. De Luftwaffe zag ze nog maar net aankomen en terwijl 
ze begonnen met bepalen wat het doel zou zijn van de aanval en uitzetten van 
mogelijke interceptie veranderde het radar beeld in een sneeuwstorm. Volgens de 
radar was de toch al groot lijkende aanval meer dan 100 keren vermenigvuldigd en 
verspreidde zich in alle richtingen. 

Dit systeem, genaamd "Window", werd bewerkstelligd door dunne reepjes tinfolie. 
De lengte dient afhankelijk te zijn van de golflengte van de radars die gebruikt 
werden, in dit geval de radars van de Duitsers. Zo veel mogelijk radargolven 
moesten gereflecteerd warden. Een systeem dat heden ten dage nog altijd in 
gebruik is, al is de waarde ervan drastisch verminderd door de opkomst van het het 
zogenaamde "Dopplereffect" op moderne radars waarmee de snelheid van een 
object gemeten kan worden en het mogelijk is deze verstorende elementen 
electronisch eruit te filteren (objecten met verschillende snelheden kenmerken 
zich door een andere graad in het Dopplereffect). 

En met het afgaan van het luchtalarm werd operatie Gomorrha een feit, zoals A.C. 
Grayling het verwoordt: 
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[ 
"This was Operation Gomorrah, mountedby RAF Bomber Command with 
t!!_e aim of_ wiping Hamburg fr!!_'!!_ the mcp oJ Europe" _ 

De bevolking van Hamburg was in het verloop van de oorlog al bekend geraakt aan 
bombardementen , maar het begin van het bombardement in de late avond van die 
27" juli was toch beduidend anders dan voorheen. Er werden zogenaamde karpetten 
van vuur aangelegd: bommenwerpers vliegen in formatie over vooraf bepaalde 
delen van de stad om zo een aaneengesloten strook van vuur aan te leggen. Het 
doel is deze zodanig aan te leggen dat deze vanzelf naar elkaar toegroeien door 
grote massa's Lucht naar zich toe te zuigen. 

In nog geen half uur t ijd is de brand aangestoken op de grond zo intensief, dat het 
personeel van de bommenwerpers geen licht meer nodig heeft om in hun 
vliegtuigen kaarten en instrumenten af te kunnen lezen. De hitte en de rook dringt 
ook in hun toestellen door. Maar het ergste voor de mensen op de grond moet nog 
beginnen . Zij , die nu nog relatief veilig in schuilkelders hun toevlucht hebben 
gezocht, worden spoedig het slachtoffer van de eerste vuurstorm in de Tweede 
Wereldoorlog. Deze vuurstorm was overigens ook de bedoeling van de aanval, 
hoewel de uitwerking veel omvangrijker was dan aanvankelijk gepland. 

Flguur 7: typlsch aangezicht van menige wijk in Hamburg na de operatie Gomorrha. 
Alles wat brandbaar Is aan de huizen Is weg: meestal typisch het dak en vloeren. Hier 

en daar heeft een gebouw het helemaal begeven als gevolg van de hitte. Veelal zijn de 
gebouwen op deze foto nlet geraakt door inslaande bommen. 

Deze vuurstorm begint c.a. 20 minuten na aanvang van het bombardement. Door 
het tekort aan zuurstof op de plaats van de brand, wordt zuurstofrijke Lucht van 
buiten de stad aangezogen. Deze Lucht wordt opgewarmd en van gloedvlokken 
voorzien die vervolgens met meer dan orkaankracht, tot 270 km/h door de straten 
van Hamburg raast. Letterlijk alles wat op het pad komt van deze storm ontbrant 
spontaan. Huizen, bomen, mens en dier, alles brandt in deze nacht. Op sommige 
plaatsen bereikt de storm temperaturen tot boven de 1000 graden. ledereen die 
zich buiten waagt, sterft een afschuwelijke dood. De mensen in de schuilkelders 
worden echter op een gegeven moment wel gedwongen hun schuilplek te verlaten, 
vanwege de oplopende temperatuur en het toenemende gebrek aan zuurstof. Zij 
weten niet welke hel hun buiten opwacht en eenmaal als de deuren zijn geopend, 
is het te laat. Door de hete Lucht verbranden huid en ogen onmiddelijk. Gebouwen 
zakken als zandkastelen in elkaar door het verdampen en soms zelfs exploderen van 
het nog aanwezige water in de stenen en cement. Door het opstijgen van de warme 
Lucht ter hoogte van het stadscentrum wordt de storm in stand gehouden . Wolken 

23 



van rook en stof bereikten hoogten van 7 km. In [DC] vinden we de volgende 
omschrijving: 

The victims of the first attack were either blown up, suffocated in their 

r
. - -

air-raid shelters from which the air had been sucked away, or cremated 
instantly in the raging fires outside. Many bodies were found so shriveled 
b.x_ the heat Ehat adult copses had s!!_r'!_nk to !!}e size oj_ ~'![ants. 

Hetgeen opvallend is aan de operatie is dat de RAF werd bijgestaan door de 
Amerikaanse "United States Eighth Army Air Force" maar ze verschillende doelen 
hadden. De Amerikanen namen de scheepswerven en fabrieken voor hun rekening 
terwijl de Britten zich meer deden storten op de woonwijken van de stad. 
Desondanks hebben de Amerikanen de meeste verliezen geleden onder hun 
luchtmacht. 

Alleen diegenen die door puur geluk erin slaagden tussen de hete luchtwervels door 
te onsnappen aan de vuurstorm, overleefden. De humanitaire ramp was enorm. 
Meer dan 30.000 mensen stierven in de vlammenzee, bijna 1 miljoen mensen 
sloegen op de vlucht. In totaliteit, met eerdere en latere bombardementen op 
Hamburg opgeteld, stierven circa 55.000 mensen in deze stad tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Van de grote Duitse steden, geldt Hamburg als de meest vernietigde 
stad. 

Na het bombardement gaf Harris het volgende commentaar [DC] : 

"/ had always wanted to have a real dead set at Hamburg. It was the [ 
·- - ·· -- -

~':_cond 1l_igg~t city in_Germany and I wanted t~ make a trem':_ndous show." 

Oat laatste is zonder enige twijfel gelukt, de vraag is of het een moreel 
verantwoorde "show" was. 

Figuur 8: slachtoffers van de vuurstorm in Hamburg 
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4. 7 Bombardement op Dresden in 1945 
-- --- -- - - - -

Dresden, het Florence aan de Elbe, komt tot aan het einde van Tweede 
Wereldoorlog zo goed als ongeschonden de oorlog door. Ook wel logisch voor een 
stad die strategisch van generlei belang was en geen militaire doelen kende. De 
stad is dan ook aan het einde van de oorlog een geliefd oort voor vluchtelingen uit 
Oost·Pruisen, een stuk Duitsland dat heden ten dage Pools grondgebied is. 
Daarnaast geldt Dresden als een van de historisch meest waardevolle steden uit het 
tijdperk van de Barok. Vooral de Semperoper en de Frauenkirche gelden als 
wereldwijd bekende pronkstukken van uiterst hoge architectonische waarde. Begin 
1945, toen al lang duidelijk was dat Duitsland de oorlog zou verliezen, kwam 
Bomber Command, verantwoordelijk voor bombardementen op Duitse steden, op 
het idee om de rekening met Duitsland verder te vereffenen door Dresden middels 
een vuurstorm van de kaart te vegen. In de nacht van 13 op 14 februari 1945 werd 
de stad aangevallen en op gelijke wijze als in Hamburg in de as gelegd. Dresden 
was een veel kleinere stad dan Hamburg, maar helemaal volgepakt met 
vluchtelingen uit het oosten. Vandaar dat de slachtofferaantallen nagenoeg gelijk 
zijn . Meer dan 30.000 mensen verloren het leven in de vlammenzee, waaronder het 
merendeel bestond uit weerloze vluchtelingen die nergens beschutting konden 
zoeken . De temperatuur in de barokke binnenstad liep z6 hoog op dat alle 
gebouwen, die nog niet door bommen waren getroffen, als gevolg van de hitte als 
kaartenhuizen in elkaar zakten. De gehele binnenstad werd met de grond gelijk 
gemaakt. Naast de 30.000 doden, waren er aan het einde van het bombardement 
250.000 daklozen. 

Ffguur 9: de Frauenkirche van Dresden. Pas in 2006 
werden de werkzaamheden tot heropbouw van deze 
prachtige Barokke kerk afgerond. Oft archftectonisch 
hoogstandje ging ten onder in de vuurstorm van het 
bombardement in 1945, tesamen met de rest van de 

historische binnenstad. 

Het bombardement op Dresden is het meest omstreden bombardement van 
geallieerde zijde in de Tweede Wereldoorlog. Het diende geen enkel militair nut en 
de slachtoffers hadden geen enkele kans op enige verdediging. Daarnaast is het 
verloren gegane cultureel erfgoed enorm. Grote delen van de historische 
binnenstad werden in de jaren na de oorlog met Russische overheidssteun 
herbouwd. Het laatste pronkstuk, de Marienkirche werd in 2006 afgerond. Echter 
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4.8 

wie Dresden heden ten dage bezoekt, ziet nog steeds duidelijk de impact van dit 
bombardement, dat wanneer een actie aan geallieerde kant voor een 
oorlogsmisdaad in aanmerking komt, het zeker dit bombardement op Dresden 
betreft. 

Sams wordt het idee geschetst dat de stad Dresden had kunnen warden uitgebouwd 
tot vesting om de Russische opmars te doen stuiten, zoals o.m. het geval was 
geweest bij het niet ver weg gelegen Breslau· (het huidige Wroclaw in West-Polen). 
Echter het idee dat Hitler een vestingsbevel zou uitvaardigen voor Dresden is 
overtrokken. Zoals aangegeven werden deze bevelen voornamelijk gegeven om de 
Russische opmars naar Berlijn te doen stilstaan of op zijn minst serieus te 
vertragen. Dresden lag helemaal niet in een dergelijke positie. Dresden lag 
volstrekt buiten de koers van de Russische Legers in 1945. De verwoeste stad is zelfs 
pas bezet geworden na de capitulatie op 8 mei 1945. Daarnaast was Dresden ook als 
doorvoerstation voor goederen van weinig belang. De stad was overspoeld met 
vluchtelingen uit Oost-Pruisen, hetgeen elke vorm van transport van en naar de 
stad ongetwijfeld erg moet hebben bemoeilijkt. 

Wat het Europese oorlogstoneel van de Tweede Wereldoorlog betreft, was er 
weinig tot geen Amerikaanse inmenging wat betreft massabombardementen op 
Duitse steden. Amerikaanse bommenwerpers beperkten zich tot het overdag 
bombarderen van militaire doelen boven Duitsland of door de Duitsers bezet 
gebied. De beschreven bombardementen op Duitse steden zijn grotendeels voor 
rekening van Engeland. Toch hebben de Amerikanen op hun manier ook deel 
uitgemaakt van massabombardementen in de Tweede Wereldoorlog met gigantische 
humanitaire gevolgen. Hier zit echter wel een diepgaandere filosofie achter die een 
dergelijke actie zou rechtvaardigen. Ook was in de VS veel meer discussie op dit 
punt. Amerika had een lange en moeilijke strijd achter de rug in de Stille Oceaan 
en het einddoel, de Japanse hoofdeilanden, was nu in zicht. Berekeningen van het 
Amerikaanse Leger gaven aan dat een invasie op de hoofdeilanden van Japan wel 
tot 1 miljoen Amerikaanse soldaten het Leven zou kosten en de nodige miljoenen 
aan Japanse zijde. Anders dan Duitsland dat op het vasteland van Europa ligt, was 
Japan veel moeilijker te bereiken vanwege zijn ligging op eilanden. Deze prijs werd 
dusdanig hoog geacht, dat men op zoek ging naar alternatieve methoden om Japan 
tot capituleren te dwingen. Het Amerikaanse atoomprogramma, the Manhattan 
Project, boekte gestaag vordering en de legerleiding van de VS wilden graag weten 
wat het effect zou zijn van een grootschalig bombardement op een grote Japanse 
stad. Tokio werd derhalve in 1945 uitgekozen als doelwit om met conventionele 
bommen in de as te leggen. Men pastte dezelfde techniek toe als de Engelsen op 
Duitse steden hadden gedaan en het bombardement wakkerde inderdaad een 
vuurstorm aan die de oude houten huizen van de stad volledig in de as legde. Het 
slachtofferaantal was extreem hoog: van 88.000 doden volgens Amerikaanse 
bronnen tot 97.000 volgens Japanse bronnen. De ontregeling van het Japanse 
sociale Leven was dusdanig, dat de Amerikaanse legerleiding er wel heil in zag om 
te proberen de oorlog op een dergelijke manier te beeindigen. 

Temidden van alle oorlogsellende, overleed de Amerikaanse president Franklin 
Delano Roosevelt aan een beroerte. Harry Truman, de vice-president werd op deze 
manier verantwoordelijk gesteld voor de moeilijke taak om zijn land door de 
laatste fase van de oorlog te leiden. Tijdens besprekingen te Potsdam bij Berlijn 
om het na-oorlogse Europa te bepalen, kreeg Truman de resultaten binnen van de 
eerste test van een nucleaire explosie nabij Los Alamos, de ontwikkelplaats van de 
atoombom in de woestijn van Nevada in de VS. De resultaten waren opzienbarend. 
De discussie barstte nu los bij militaire en politieke !eiders in de VS of de 
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atoombom nu wel of niet tegen Japan zou moeten warden gebruikt. Enerzijds was 
de opinie dat Japan de oorlog toch al verloren had en dat het gebruik van de born 
niet legitiem zou zijn . Anderen waren van mening dat juist door het gebruik van 
deze born het totale aantal slachtoffers van een invasie van de Japanse 
hoofdeilanden drastisch kon warden teruggebracht. 
Harry Truman, als president en als Commander in Chief, nam de officiele beslissing 
om de born in te zetten tegen Japan. Op 6 augustus 1945 viel de eerste born op 
Hiroshima met 140.000 doden tot gevolg, 3 dagen later was het de beurt aan 
Nagasaki met 40.000 doden tot gevolg. Na het afwerpen van de tweede born ging 
Japan akkoord met de capitulatie die op 14 augustus 1945 volgde. De Tweede 
Wereldoorlog was toen definitief en op mondiaal niveau afgelopen . 

. ... .. .. 
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Figuur 10: het donkergekleurde gebied binnen de cirkel geeft de zone van totale 
destructie aan voor Hiroshima na afwerping van de atoombom. Men wilde het 

effect van atoomwapens testen op een grote stad .. . de balans: 140.000 doden. 

Uiteindelijk, wanneer we ook de slachtoffers meetellen die later stierven als gevolg 
van hun verwondingen van deze aanval en de stralingsslachtoffers, dan komen we 
uit op 240.000 voor Hiroshima en 80.000 voor Nagasaki. 

4.10 Totalen 

Een tabel ter vergelijking met de slachtofferaantallen en vernietigingsgraden van 
grate steden, internationaal tijdens de Tweede Wereldoorlog (data: [FS]) : 

Stad Datum/'aar 
Warschau 1939 
Rotterdam 14-05-1940 
Covent 1940 
Londen 1940-1945 
Berlijn 1940-1945 
Stalingrad 1942 
Hamburg 1943 

Dresden 1945 
Tokio 1945 
Hiroshima 1945 
Nagasaki 1945 

Vernietigin s raad 
Hoo 
Middelmatig 
Middelmatig 
Zeer hoog 
Totaal 
Totaal 
Totaal 

Totaal 
Totaal 
Totaal 
Totaal 

Aantaldoden 
20.000 

825 
550 

30.000 
30.000 
40.000 

35.000 (55 .000 
totaal) 
30.000 
88.000 

140.000 
40.000 
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Totaal op basis van tabellen in [FS] voor het gehele bombardementsverloop op 
Duitse bodem: 268.578 doden. Het werkelijke aantal ligt hoger, daar alleen de 
grote bombardementen in deze calculatie zijn opgenomen. Waarschijnlijk ligt het 
werkelijke aantal ergens rond de 300.000 Duitse burgerslachtoffers als gevolg van 
bombardementen in de gehele Tweede Wereldoorlog. 

Duitsland teed het ergst onder de bombardementen ui tgevoerd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De volgende tabel geeft voor Dui tsland weer hoe het afliep voor de 
grote en middelgrote steden (data: [KB]): 

Steden van meer dan 500.000 inwoners 
Berlin 37% 
Essen 51 % 
Dresden 60% 
Hamburg 54% 
Ki:iln 70% 
Leipzig 30% 
Munchen 33% 
Nurnberg 49% 

Steden van 250.000 tot 500.000 inwoners 
Aachen 48% 
Augsburg 24% 
Bielefeld 26% 
Bonn 47% 
Braunschweig 52% 
Bremen 52% 
Bremerhaven 36% 
Breslau (huidige Wroclaw) 60% 
Chemnitz 25% 
Danzig (huidige Gdansk) 60% 
Dortmund 66% 
Duisburg 65% 
Dusseldorf 51 % 
Flensburg 5% 
Frankfurt 45% 
Hannover 51 % 
Karlsruhe 25% 
Kassel 68% 
Konigsberg 75% 
(huidige Ka111-1HHHrpaA) 
Kiel 58% 
Krefeld 50% 
Lubeck 20% 
Ludwigshafen 55% 
Magdeburg 50% 
Mannheim 48% 
Munster 39% 
Oldenburg 1% 
Stuttgart 30% 

In rood zijn verwoestingsgraden van 50% of meer aangegeven. Daarnaast waren er 
ook een aantal kleine steden die enorme verwoestingen over zich heen kregen. Een 
trieste "top-13 " van de meest vernietigde Duitse steden: 

Duren 99% 
Paderborn 96% 
Glogau 90% 
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Kustrin 90% 
Bocholt 89% 
Han au 87% 
Gumbinnen 80% 
Elbing 80% 
Moers 76% 
GieBen 76% 
Siegen 75% 
Konigsberg 75% 
Emden 74% 
Wurzburg 74% 

Wanneer we deze gegevens visualiseren op een kaart van Duitsland (met zijn 
omvang tijdens het GroBdeutschlandtijdperk) dan krijgen we het volgende beeld te 
zien van concentraties van bombardementen: 

Figuur 11: visueel beeld van eerder gegeven tabel met verwoestingsgraden Duitse steden. 
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Figuur 12: US Army kaart met invasie plan Overlord, met aangave van primaire en secundaire 
bombardementszones in Duitsland. 

I 

Ook in [DS] wordt een aardige vergelijking aangehaald aan de hand van de 
intensiteit van de operaties aan Duitse en geallieerde zijde: 

In totaal zouden gedurende de Tweede Wereldoorlog zo'n 160 Duitse 
steden het doe/wit vormen van bombardementen door de geal/ieerden. 
Alleen al in een maand - maart 1945 - werden er evenveel bommen op 
Duitsland gegooid (130.000 ton) als de Luftwaffe zelf in de hele oorlog bij 
elkaar naar beneden wierp. In totaal kwamen bij de bombardementen in 
Duitsland tussen de 420.000 en 570.000 mensen om het /even, ongeveer 1,5 
procent van de stede/ijke bevolking. Ter verge/ijking: bij de Blitz tegen 
Groot·Brittannie in 1940-1941 werden zo 'n 40.000 burgers gedood. 
Daarnaast sneuvelde van de Royal Air Force (RAF) een hoog aantal 
bemannin_~leden, namel!l_k 41__Erocent J_c_a. 55.0001:_ 

Aan de hand van deze vergelijking op basis van harde cijfers kan men zich eens te 
meer afvragen in hoeverre het optreden van de geallieerden wel in verhouding 
stond met het optreden van de Duitsers in het begin van de oorlog - het centrale 
argument dat de geallieerden keer op keer gebruikten als rechtvaardiging voor hun 
militaire acties tegen Duitsland (en dan tegen zijn burgers in het bijzonder). 
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5. De impact van vernietiging van steden 

5.2 

De vernietiging van een stad spreekt heel erg tot de verbazing en is ook in de 
literatuur vaak het kernonderwerp voor het ultieme rampscenario (vaak verwoordt 
onder het latijnse gezegde urbs antiqua ruit ofwel de aloude stad gaat ten gronde). 
Zoals een huis een veilige thuishaven is voor een persoon of gezin, zo is een stad de 
veilige thuishaven van een hele bevolkingsgroep. In een stad wordt geleefd in alle 
opzichten. Een vernieting van een stad staat derhalve gelijk aan de vernietiging van 
leven (in letterlijke, maar ook in figuurlijke zin). Een ultiemer rampscenario is 
ondenkbaar. De vernietiging van een stad is zo ongeveer het ergste wat maar 
denkbaar is. In dit hoofdstuk gaan we derhalve in op de effecten van het 
vernietigen of "van de kaart vegen" van een stad. 

Het eerste probleem dat zich aandient na een massabombardement (of dat nu door 
een bombardement vanuit de lucht of vanaf de grond gebeurt doet er niet eens 
toe) , is het directe gebrek aan voorzieningen. Als bijvoorbeeld een vuurstorm heeft 
gewoed, is letterlijk alles stuk. Een gigantisch gebrek aan woonruimte is zo'n direct 
gevolg. Dit was ook het beoogde effect van de Engelse legerleiding: door de 
dehousing zouden grote stromen vluchtelingen ontstaan, die het politieke 
establishment in Duitsland zouden ondermijnen. In werkelijkheid was de 
propaganda van Goebbels dusdanig geraffineerd, dat de bombardementen eerder 
een averechts effect hadden. Daarnaast deed de Duitse overheid zijn best om 
Ausgebombten bij te staan. 

Maar bij het verliezen van woonruimte blijft het niet. Een ander direct gevolg is dat 
de levensmiddelenlogistiek is vernield. Zeker in een oorlog waarin het voedsel al 
schaars is, zijn dergelijke aanvallen deste catastrofaal. Ook een groot gebrek aan 
schoon drinkwater leidt al snel tot problemen. Openbare wateren zijn vaak door 
giftige stoffen die vrijgekomen zijn tijdens het bombardement onbruikbaar. 

En dan is er nog de problematiek van de gewonden . Deze hebben vaak intensieve 
medische verzorging nodig die in veel gevallen niet (meer) geleverd kan worden . 
Het dodental loopt op deze wijze in de eerste dagen na een bombardement nog 
verder op. In een later stadium komt hier nog een ander soort problematiek bij: 
door de grote schaal van de vernielingen kunnen lijken vaak niet snel geborgen 
worden. Het resultaat is dat deze gaan rotten en ongedierte aantrekken. Een 
gigantisch besmettingsgevaar is het gevolg dat in de eerste dagen na een 
bombardement direct ingedamd dient te worden. Voordat het normale stedelijke 
leven weer enigszinds op gang kan komen, is men maanden tot zelfs jaren verder. 

Uiteraard onttrekt de behoefte aan manschappen die ondersteuning moeten 
verlenen aan overlevenden en herbouw van primaire voorzieningen in de stad, 
enorme hoeveelheden aan militair personeel van hun "eigenlijke" oorlogstaken. Dit 
was dan ook een reden die vaak als motivatie werd gebruikt om tot dergelijke 
bombardementen over te gaan. 

Destructi~ van cultureel erfgoed 

Met het in de as leggen van een stad, gaan massa's aan gebouwen verloren, 
waaronder gebouwen die ooit zijn gebouwd voor bepaalde (culturele) 
aangelegenheden. Vooral in Duitsland was dit het geval met de vele historische 
stadscentra die het land rijk was. Duitsland was v66r de Tweede Wereldoorlog een 
groot openluchtmuseum. Na de oorlog was daar nagenoeg niets meer van over. 
Honderden, tot in sommige gevallen zelfs duizenden jaren aan geschiedenis werden 
op tijd van enkele uren uitgeveegd; de getuigen van beschaving in de as gelegd. 
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De geallieerden hielden zich in veel gevallen aan de adviesen van wat later de 
UNESCO is geworden, de tak van de VN die zich bezig houdt met het beschermen 
van cultureel erfgoed. Zo heeft bijvoorbeeld de kathedraal van Keulen de oorlog 
bijna ongeschonden overleefd. Maar de Royal Air Force (RAF) ging bij lange na niet 
overal zo voorzichtig en ethisch te werk. Bij de bombardementen op Hamburg en 
Dresden werden bijvoorbeeld hele historische, uiterst waardevolle stadscentra met 
de grond gelijk gemaakt. 

Maar dit punt geldt even goed voor de Duitse oorlogshandelingen tijdens de 
bezetting en vaak ook nog tijdens de aftocht uit bezet gebied. De enorme 
verwoestingen die voornamelijk aan het oostfront werden aangericht, hebben nog 
tot op heden hun indruk achter gelaten in de stedelijke gebieden. 

Ook Londen, Coventry - of nog dichter bij huis: Rotterdam - hebben een 
verschrikkelijk verlies te verwerken gehad. Ook hier geldt dat honderden tot zelfs 
duizenden jaren geschiedenis en cultureel erfgoed in korte tijd werd weggevaagd. 

Echter over een ding bestaat geen twijfel: de omvang van dergelijke verwoestingen 
was het grootst in Duitsland. 

5.3 Heropbouw 

Heropbouw is niet altijd een risicoloze onderneming. Op het moment dat het 
conflict nog bestaat, is het risico dat met heropbouw de behoefte kan ontstaan om 
het doel opnieuw te bombarderen. Aan de andere kant echter, kan men de 
herstelwerkzaamheden niet eindeloos uitstellen. De primaire voorzieningen zoals 
de waterleiding, gas en voedsellogistiek moeten zo snel mogelijk hersteld worden. 
Ook het bergen van lijken is van groot belang tegen het besmettingsgevaar, 
alsmede het opruimen van niet afgegane explosieven en achtergebleven giftige 
stoffen van bomresten . 

Van echte, structurele heropbouw kan pas weer sprake zijn wanneer het conflict is 
afgelopen, aan het einde van de oorlog. Ook dan blijft het een moeizame 
onderneming, vanwege het feit dat de benodigde apparatuur en materialen vaak 
niet beschikbaar zijn. Ook wordt het bergingswerk bemoeilijkt door de niet 
afgegane explosieven, bomresten, giftige substanties en instortingsgevaar. 

Het creeren van woonruimte heeft na het herstellen van de primaire voorzieningen 
de hoogste prioriteit. Vervolgens komt de vraag bovendrijven op welke manier de 
nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Kunnen van de oude, beschadigde 
gebouwen nog stukken worden hergebruikt? Moet worden vastgehouden aan het 
oude stratenpatroon? Moeten bepaalde markante punten worden hersteld in hun 
oude vorm? Deze stedenbouwkundige vraagstukken hebben miljoenen mensen bezig 
gehouden na de oorlog tijdens de heropbouw. Niet alleen in Duitsland, maar ook 
daarbuiten waar de oorlog had gewoed. 

In Duitsland was er vaak weinig keuze in de latere jaren '40. Met de aangeleverde 
materialen van de geallieerden onder de noemer van het Marshall Plan, moest men 
het maar doen. Het resultaat is heden ten dage nog steeds zichtbaar: in bijna alle 
grote Duitse steden treft men dezelfde sobere bouw aan die als woonruimte moest 
fungeren na de oorlog. Hier en daar zijn oude gebouwen hersteld, maar de 
littekens van de bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn nog overal 
zichtbaar. Het herstellen van gebouwen in hun oorspronkelijke stijl is vaak om 
praktische redenen ondoenlijk of simpelweg te duur. 
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6. Bescherming van burgers 

6.1 

In de Tweede Wereldoorlog hebben we gezien dat de oorlog tot in de huiskamer 
doordrong. Niemand kon zich meer verbergen voor het oorlogsgeweld. De oorlog 
was niet langer een zaak aan het front voor de soldaat, maar iedereen werd erin 
betrokken; ook (en misschien zelfs vooral) burgers. Door de burger in conflicten te 
betrekken, is men een hele nieuwe weg ingeslagen wat de oorlogsvoering betreft. 
Vandaar dat bescherming van de burger een steeds belangrijker issue wordt. Er 
worden bondgenootschappen afgesloten en internationale afspraken gemaakt om 
een herhaling van situaties uit de periode 1939-1945 te voorkomen. 

Internationale afspraken - - -- -

Meteen na de Tweede Wereldoorlog kwam de gedachte op gang dat er "iets" moest 
veranderen. De fouten die gemaakt waren na de Eerste Wereldoorlog in 1918 met 
het Verdrag van Versailles mochten geen herhaling krijgen. Men koos na de Tweede 
Wereldoorlog voor openheid van zaken. De achterafkamertjespolitiek van 1918 
moest vermeden worden. De wereld moest te weten krijgen wat zich nou precies 
had afgespeeld, waarom en wie daarvoor verantwoordelijk waren geweest. Tijdens 
de Neurenbergse processen werd duidelijk welke oorlogsmisdaden allemaal begaan 
waren met als absoluut dieptepunt in de menselijke beschaving het optreden tegen 
de joden in Duitse concentratiekampen . 

Het vasteland van Europa was omgetoverd tot een maanlandschap. Frankrijk's ooit 
zo rijke agrarische sector was verwoest. Het hele Europe wegen- en 
spoorwegennetwerk was onbegaanbaar en menige stad was omgetoverd tot een 
ru'ine. "Dit nooit meer". De westelijke geallieerden riepen derhalve op tot de 
vorming van een machtsblok met strenge interne afspraken. Deze organisatie 
bestaat tot op heden onder de naam NAVO (Noord Atlantische VerdragsOrganisatie). 
Aan de oostzijde, onder leiding van de toenmalige Sowjetunie werd een 
soortgelijke organisatie opgezet onder de naam het Warschaupact. Van deze 
bondsstructuur werden voornamelijk de landen lid onder de Russische 
invloedssfeer. 

Ook werden de Verenigde Naties (VN) opgericht als voortborduursel op de 
Volkenbond, een geflopte poging die door niemand anders dan Hitler zelve onderuit 
was gehaald. De VN is heden ten dage het belangrijkste internationale orgaan dat 
zich bezig houdt met internationale afspraken in allerhande opzichten. Zo is er de 
dependance UNESCO die zich buigt over het cultureel erfgoed. 

Ook ontwikkelingen als de oprichting (en uitbreiding) van de Europese Unie dragen 
bij aan een betere veiligheid en saamhorigheid tussen verschillende volkeren. 
Wederzijds respect voor levensstijl en opvattingen van de ander vormen de 
belangrijkste basis om conflicten te voorkomen. lnformeren is daarbij de sleutel tot 
succes. Met de huidige mediatechnieken wordt dit informeren een peuleschil. 

Met de beeindiging van de Koude Oorlog rond 1990, zijn in ieder geval voor Europa 
en Noord-Amerika de gevaren (voorlopig) geweken voor grootschalige, 
internationale conflicten. Heden ten dage komt de dreiging van gevaar voor burgers 
uit een heel andere hoek: terrorisme. Aanslagen als op 11 /09 in New York laten 
zien dat een kleine groep extremisten in staat is om enorme schade te berokkenen 
aan het dagelijkse !even van een metropool en daarmee duizenden doden te 
veroorzaken. 
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Wederom is hier sprake van een ideologische oorsprong. Het terrorisme dat we nu 
kennen heeft vaak zijn oorsprong in sterk verbogen islamitische opvattingen over 
"het westen" . Het grote probleem met terrorisme is dat het ongrijpbaar is. 
Terroristen kun je in principe overal aantreffen; in elk land, in elke 
bevolkingsgroep. En door de nog steeds doorgaande ontwikkeling van steeds 
doeltreffendere - en vooral kleinere en hanteerbaardere - wapens, wordt die 
dreiging steeds groter. Atoombommen in kofferformaat voorspellen weinig heil voor 
de toekomst wanneer deze in verkeerde handen terecht komen. 

Maar het grootste risico voor burgers bestaat wellicht in de Derde Wereld, om 
precieser te zijn in Afrika, Zuid-Amerika en stukken van Azie. Daar waar armoede 
heerst en de misdaad floreert, zijn burgers het minst zeker van hun toekomst. Het 
zijn vaak vergeten conflicten waar "wij" in de ontwikkelde landen maar al te graag 
onze ogen voor sluiten. Maar het zou geen slechte zaak zijn om zich van tijd tot 
tijd te realiseren dat zo'n 60 jaar geleden hier soortgelijke toestanden zich 
voordeden met alle ellende van dien. 
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7. Bescherming vanuit verdragen 

Veel verdragen dienen ter bescherming van de burger tegen oorlogsgeweld in het 
algemeen. Echter de vraag is of dit ook altijd wordt bereikt, en erger nog, maakt 
het soms de situatie niet juist alleen maar erger? Hiervoor duiken we in enkele 
verdragen, het ontstaan hiervan en de gevolgen. 

7. 1 Het nut van internationale afspraken 
. -- --- -~-·· - - - -----

Er valt te twisten over het nut van internationale afspraken tijdens een gewapend 
conflict. Wellicht kunnen ze een uitgangspunt zijn bij het bepalen van strategieen 
of een soort van spelregels vormen hoe het "spel" gespeeld dient te worden. Echter 
een gewapend conflict is alles behalve een spel en de vraag is dan ook, wie gaat 
zich houden aan "spelregels"? 

Ten eerste is de vraag: welke afspraken zijn van belang bij een gewapend conflict? 
Wanneer we ons aan alle verdragen en wijze lessen uit geloofsovertuigingen zouden 
houden kon er helemaal niet zo iets bestaan als een "gewapend conflict". Wanneer 
we bijvoorbeeld gaan kijken naar het EVRM, Europees Verdrag tot bescherming van 
de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, komen we direct het 
artikel 2 "Recht op leven" tegen. Hier staat het volgende in beschreven [EC]: 

• Het recht van eenieder op leven wordt beschermd door de wet. Niemand mag 
opzettelijk van het Leven worden beroofd, behoudens door de tenuitvoerlegging 
van een gerechtelijk vonnis wegens een misdrijf waarvoor de wet in de 
doodstraf voorziet; 

• De beroving van het leven wordt niet in strijd geacht met dit artikel te zijn 
geschied ingeval zij het gevolg is van het gebruik van geweld, dat absoluut 
noodzakelijk is: 

(a) ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld; 
(b) teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het 
ontsnappen van iemand die op rechtmatige wijze is gedetineerd, te 
voorkomen; 
(c) teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te 
onderdrukken. 

Daarnaast komen we in veel geloofsovertuigingen zaken tegen zoals bijvoorbeeld in 
het Christendom "Gij zult niet doden". Dit zou een gewapend conflict zelfs 
onmogelijk maken! 

Ten tweede is de vraag ook nog of bepaalde verdragen niet juist een conflict in de 
hand werken doordat bijvoorbeeld staten zich onderdrukt voelen en/of hun vrijheid 
beperkt wordt door internationale afspraken. Zo is bijvoorbeeld het verdrag van 
Versailles een prima voorbeeld. Voor Duitsland was dit meer een "dictaat van 
Versailles". Dit heeft een Tweede Wereldoorlog alleen maar in de hand gewerkt. 
Het is bovendien een prima voorbeeld van hoe regels geschonden worden 
gedurende een conflictsituatie als de Tweede Wereldoorlog. In het verdrag van 
Versailles stond onder andere beschreven dat Duitsland geen wapens mocht 
produceren en geen Leger mocht hebben. De meer exacte reden waarom dit 
verdrag voor Duitsland meer overkwam als een dictaat was teneerste omdat de 
Duitsers geen inspraak kregen bij de onderhandelingen over het verdrag, ze hebben 
het alleen maar mogen accepteren en ondertekenen. Bovendien waren de eisen z6 
zwaar voor Duitsland dat het een zeer ongezond economisch klimaat veroorzaakte 
in Duitsland. Er werden namelijk extreem hoge herstelbetaling geeist (269 miljard 
goudmark te betalen in 42 jaar) welke Duitsland onmogelijk kon opbrengen. De 
economische crisis zorgde ervoor dat de Nazi's aan de macht konden komen en 
waardoor politici die het verdrag hadden moeten ondertekenen werden beticht van 
landverraad. 
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Humanitair oorlogsrecht bevat regels omtrent de wijze van oorlogsvoering en hoe 
personen die in handen zijn gevallen van de vijand behandeld dienen te worden. 
Die eerste echte verklaring die staten beperkingen oplegde wat betreft 
oorlogsvoering is de "Verklaring van Sint-Petersburg". Deze verklaring ging 
voornamelijk over het gebruik van ontvlambare projectielen van meer dan 400 
gram die door deze verklaring werden verboden. Er wordt beweerd dat bij de 
totstandkoming van dit document ook meegespeeld heeft dat de Russen bang waren 
dat ze de Europese technische ontwikkelingen niet bij konden benen . Een gevolg 
van deze verklaring zijn de vredesconferenties van Den Haag waarvan de eerste 
heeft plaats gevonden 1899 en een tweede in 1907. Het vredespaleis in Den Haag is 
hier een symbool van. Tijdens de tweede bespreking kwamen ondermeer de 
volgende zaken aan bod: 

• De vreedzame regeling van internationale geschillen; 
• Beperking op het gebruik van geweld bij de recuperatie van aangegane 

schulden; 
• Het openen van de vijandelijkheden; 
• De wetten en gewoontes bij oorlogvoering te land; 
• Rechten en plichten van neutrale mogendheden en personen bij oorlogvoering te 

land; 
• Status van vijandelijke koopvaardijschepen bij het uitbreken van de 

vijandelijkheden; 
• Conversie van koopvaardijschepen in oorlogsschepen; 
• Het leggen van automatische contactzeemijnen; 
• Bombardering van zeestrijdkrachten; 
• Aanpassing van oorlog ter zee aan de beginselen van de Conventie van Geneve; 
• Bepaalde beperking met betrekking tot het uitvoeren van het recht op 

gevangenneming bij oorlogvoering ter zee; 
• De oprichting van een internationaal hof voor buitgemaakte vrachtschepen (niet 

geratificeerd); 
• Rechten en plichten van neutrale Landen bij oorlogvoering ter zee. 

Centraal hierbij stond ook dat er zoveel mogelijk onderscheid gemaakt diende te 
worden tussen strijdkrachten en burgerbevolking en dat bij aanvallen de 
burgerbevolking zoveel mogelijk ontzien diende te worden. Echter ironisch genoeg 
kon de derde vredesconferentie, die gepland stond voor 1915, geen doorgang 
vinden vanwege het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Hierbij kan dus 
getwijfeld worden over het nut van vredesconferenties. Sluiten we met dergelijke 
conferenties ons niet de ogen voor de werkelijkheid? "Als ik geen oorlog zal 
beginnen zal iemand anders dan ook geen oorlog met mij beginnen?" Bovendien is 
de vraag of het uitsluiten van bepaalde wapens nut heeft voor het reguleren van de 
oorlogsvoering. Nodigt het juist niet uit naar het zoeken naar andere, wellicht veel 
effectievere wapens (bijvoorbeeld de atoombom tijdens de tweede wereldoorlog)? 
Deze hebben dan immers veel meer effect, omdat de tegenpartij er toch vanuit 
gaat dat deze niet gebruikt zouden worden ... 

Op het schenden van verdragen wordt in conflictsituaties vaak helemaal niet meer 
gelet. Wanneer de middelen er niet zijn om een doel te behalen binnen de 
ondertekende verdragen dan wordt er al snel gehandeld op een wijze waarop er 
niet wordt gelet op de verdragen. In conflictsituaties is het de primaire taak om 
een bepaald doel te behalen, waarbij vaak letterlijk over lijken wordt gegaan. Een 
verdrag dat bijvoorbeeld meermaals flink geschonden is in de Tweede Wereldoorlog 
is de Conventie van Geneve. Deze conventie geeft vooral richtlijnen waarop 
oorlogsslachtoffers en soldaten in handen van de vijand behandeld dienen te 
worden. Vooral Duitsland, de Sovjetunie en Japan hebben zich niet gehouden aan 
dit verdrag. Zo hebben van de ongeveer 5,7 miljoen soldaten die gevangen waren 
genomen door de nazi's 3,3 miljoen gevangen het niet overleefd (voornamelijk 
Sovjetgevangenen). Rond de 500.000 wisten te ontsnappen, 1 miljoen soldaten 
werden vrijgelaten tijdens de oorlog en 930.000 soldaten werden levend 
aangetroffen na de oorlog. Ongeveer 58% van deze gevangenen overleefden het dus 
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niet. De Britse en Amerikaanse gevangenen in Duitsland kwamen er veel beter van 
af, "slechts" 3,5% van hen overleefden het niet. 
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8. Morele afwegingen 

We begonnen deze scriptie met de vraag: "is het, en zoja hoe is het ethisch te 
verantwoorden om burgers als doelwit te gebruiken in conflictsituaties?". In deze 
laatste sectie proberen we een gefundeerde conclusie te trekken en deze vraag te 
beantwoorden waarbij we al het bovenstaande in onze overweging meenemen. 

Oorlogsvoering tegen burgers is, hoe je het oak wendt of keert, een ongelijke 
strijd. De militair is opgeleid en uitgerust met de nodige hulpmiddelen om zijn 
missie te doen slagen. Burgers zijn ongetraind, onvoorbereid en slecht of niet 
uitgerust om zich te verdedigen. Het voeren van oorlog of strijd tegen 
ongewapende mensen is te alien tijde in de geschiedenis afgedaan als een ethisch 
onverantwoorde actie. Wij steunen dit standpunt en keuren derhalve eveneens 
acties tegen weerloze burgers a priori af. Een oorlog is in veel gevallen al misdadig 
en onmenselijk, waardoor wij expliciete acties tegen burgers in oorlogssituaties dan 
oak als oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid willen bestempelen. 

Grayling geeft in [DC] aan dat we niet moeten proberen de acties van de 
geallieerden af te wegen tegen de acties van de Duitsers en Japanners. Oak gaat 
het er niet zozeer om of de oorlog op zichzelf gerechtvaardigd was want dit 
betekent nag niet dat je zo maar de toevlucht kunt zoeken tot extreme middelen. 
Het opzettelijk uitmoorden van mensen zonder dat ze enig kwaad in de zin hadden 
is moreel onverantwoord. In die zin is het oak van groat belang dat een volk 
gemachtigd is om zichzelf te verdedigen tegen dit soort praktijken ondanks dat we 
van mening zijn dat het doden an sich reeds een uiterst verwerpelijke zaak is. We 
zijn ans echter bewust van het feit dat er in sommige gevallen geen andere 
mogelijkheid voor handen is. ledereen heeft recht op leven en we hebben elkaar te 
respecteren zoals we zijn. En hoewel de daden en ideeen van Duitsland op sommige 
punten echt afschuwelijk waren en in die zin de oorlog dus ethisch eenzijdig 
verantwoord werd verklaard, betekent dit nag niet dat de daden van de 
geallieerden dit oak zijn. 

Militaire acties primair gemunt op burgers met als doel zo veel mogelijk 
slachtoffers te maken, zien wij als grove oorlogsmisdaden. Gelukkig voor hen, 
hebben de geallieerden de oorlog gewonnen, waardoor figuren als Harris, de 
hoofdverantwoordelijke van Bomber Command, de dans ontsprongen om zich voor 
hun acties te moeten verantwoorden. Wij zijn van mening dat heden ten dage, 
wanneer dergelijke figuren voor het internationale strafhof in Den Haag zouden 
warden voorgeleid, zij er niet meer zo gemakkelijk vanaf zouden komen. Op zijn 
minst frappant is het dan wel dat Goring, de Duitse opperbevelhebber van de 
luchtmacht wel voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid werd 
aangeklaagd (en veroordeeld) in Neurenberg voor het leiden van bombardementen 
op stedelijke doelen. Harris, zijn ambtsgenoot aan Britse zijde hoefde zich niet te 
verantwoorden. In die zin kan men stellen dat aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog met twee maten is gemeten. Maar zo gaat dat nu eenmaal met 
oorlogen. De overwinnaar hoeft zich zelden tot nooit te verantwoorden voor zijn 
daden. 

De burgerbevolking moet tot elke prijs warden ontzien . Burgers hebben er in de 
meeste gevallen niet voor gekozen om betrokken te raken in een conflict (ook al 
wordt soms op propagandische wijze een ander idee geschept). Het is in onze 
opinie dan ook niet meer dan normaal dat wanneer dit onverhoopt toch gebeurt, 
dat alle partijen zich dan tot het uiterste inspannen het leed voor de 
burgerbevolking tot een absoluut minimum te beperken. Het probleem wordt van 
een andere aard als een bevolking daadwerkelijk willens en wetens kiest voor een 
regering die hun (op termijn) zal opzadelen met afschuwelijk oorlogsgeweld. In dat 
geval zou je op morele gronden kunnen concluderen dat de burgerbevolking willens 
en wetens een offensieve houding aanneemt en zich daarmee dus ook bewust tot 
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doel maakt. Wij achten echter de kans op een dergelijke situatie zo goed als niet 
bestaand. Sowieso is het lastig de creatie van een klimaat door een politieke 
danwel religieuze ideologie uit te sluiten bij die "bewuste keuze". 

Daarnaast zagen we in het vorige hoofdstuk dat internationale verdragen die om dit 
thema worden gecreeerd, in de praktijk een slechte reputatie hebben. Van een 
kant slaat het natuurlijk ook nergens op. Waarom zou iemand zich in een 
oorlogssituatie nog aan regels gaan houden? Een oorlog is immers de hoogste vorm 
van escalatie in een conflict, waarbij men op de laatste plaats behoefte heeft aan 
spelregels die nota bene in veel gevallen juist door de vijand worden 
voorgeschreven. Internationale verdragen zijn leuk in vredestijd en kenmerken de 
goede verhoudingen tussen staten en bevolkingsgroepen. Echter op het moment van 
oorlog is de waarde van deze verdragen meestal tot een minimum gereduceerd. 
Verdragen bieden derhalve slechts een minimale garantie waarbij de constante 
toetsing van het gedrag van staten een grote rot speelt om op die manier enige 
escalatie zo vroeg mogelijk te kunnen identiceren en verdere gevolgen zo veel 
mogelijk te voorkomen. 

Wat betreft technische ontwikkelingen maken we naar ons idee een relatief 
positieve ontwikkeling door want het primaire doel lijkt niet meer te zijn wapens te 
bouwen die zo destructief mogelijk zijn , maar eerder hoe we kunnen voorkomen 
dat dergelijke bommen iiberhaupt aankomen. Ook zijn er andere ontwikkelingen 
om zoveel mogelijk levens te besparen zoals long range radars, infrarood scanners, 
speciale pakken waar een kogel nauwelijks meer effect op heeft en zelfs 
ontwikkelingen waarbij de mens helemaal niet meer een risico loopt zoals robotica 
en dergelijke. Het grote gevaar loert echter dat de mens op zichzelf steeds 
kwetsbaarder wordt. Daar waar in de Tweede Wereldoorlog een goed gebouwde 
schuilkelder voldoende bescherming kon bieden , zijn de noodzakelijke 
beschermingen voor de burgerbevolking in een mogelijk toekomstig conflict haast 
niet voor te stellen. Wapens worden steeds destructiever en ook steeds mobieler. 
En als gevolg van steeds verdergaande automatisering wordt het ook steeds meer 
mogelijk een oorlog te voeren "vanuit de luie stoel". 

Als reflectie op de onderzochte literatuur, zien we dat de meningen nogal uiteen 
lopen. In [DB] geeft Friedrich een nogal emotioneel geladen uiteenzetting waarbij 
hij duidelijk naar voren laat komen dat in zijn beleving de aanvallen op Duitse 
steden vanuit de lucht misdaden waren. In [DS] gaan de auteurs niet zover, zij 
beti telen de acties eerder als "grote fouten" in een situatie waar het erom draaide 
de "oorlog te winnen met zo min mogelijk slachtoffers aan eigen zijde". Tenslotte 
wordt in [DC] al snel een vraagteken geplaatst of er niet andere oplossingen waren 
dan deze en in de conclusie noemt Grayling ze net als Friedrich wet degelijk een 
misdaad en niet "zo maar fout" maar "heel erg fout" , aldus Grayling. 

Over een ding zijn historici en filosofen het in ieder geval wet eens: nadat Duitsland 
het grootste deel van zijn strijdvaardigheid had verloren waren de grootschalige 
bombardementen op Duitse steden (hoofdzakelijk in de periode einde 1944 tot 
medio 1945, het einde van de oorlog) disproportioneel en voornamelijk ingegeven 
door wraakgevoelens en dienden derhalve weinig tot geen militair nut. 

Tot slot willen wij benadrukken dat op het punt van het wet dan niet identifieren 
van een militaire actie als oorlogsmisdaad, niet afhangt van welke partij of welk 
middel daartoe werd gebruikt en in welke context. In deze scriptie kan de lezer het 
idee krijgen dat wij vooral de geallieerden ter verantwoording roepen. Dit is echter 
niet de i ntentie. De reden waarom de geallieerden hier het meeste aan bod zijn 
gekomen is dat zij relatief gezien de zwaarste operaties hebben uitgevoerd van het 
kaliber "oorlog voeren tegen burgers". Daarnaast hebben zij zich ook nooit hoeven 
verantwoorden voor hun daden, terwijl dit aan Duitse zijde wet het geval is 
geweest. Daardoor leeft nog altijd bij velen het idee dat de geallieerden niets te 
verwijten valt wat hun militaire acties in de Tweede Wereldoorlog betreft . Wij 
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willen dit beeld wegnemen en de lezer op de feiten wijzen. En ja, natuurlijk 
hebben de geallieerden hoofdzakelijk datgene tot uitvoer gebracht wat hun op dat 
moment het beste leek. De zaken achteraf bekijken is altijd makkelijk wanneer de 
uitkomst er reeds ligt. 

8. 1 W~t als h~t~og een ~~i:r mis_ g~at~ __ _ 

De dreiging komt tegenwoordig, zoals we reeds al tegen kwamen , steeds meer ui t 
een andere hoek: het terrorisme. Desondanks helpen massavernietigingswapens ook 
in het voorkomen van oorlog, hoewel dit tot grote spanningen kan leiden uiteraard, 
kennen we allemaal de gevolgen als we met bommen gaan gooien naar elkaar. 

Mocht ooit een Derde Wereldoorlog uitbreken in dezelfde omgang en schaal als de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog, waarbij dus sprake is van een oorlog tussen staten 
of groepen van staten, dan is de kans dat ook maar iemand dit overleeft, zeer 
gering. De atoomarsenalen van alle kernmachten bij elkaar opgeteld zijn voldoende 
om de gehele wereldbevolking meerdere malen om te brengen. De intentie om het 
aantal kernwapens te verminderen ligt nu weer onder vuur door het opzeggen van 
het ABM-verdrag door de VS. Daarnaast provoceert Bush Rusland met het installeren 
van anti-kernraketten in Dost-Europa onder de noemer " bescherming tegen 
schurkenstaten". 

Ditsoort acties komt de wereldvrede niet ten goede. Het is aan ons, het volk dat in 
de democratieen de dienst uitmaakt, te waken over de wereldvrede. We weten 
waar we het voor doen, in de geschiedenis hebben we meer dan voldoende 
voorbeelden gezien waar het toe leidt als we niet opletten. De Tweede 
Wereldoorlog was in dat opzicht een laatste waarschuwing. Een Derde Wereldoorlog 
is het einde van de mensheid. Een gewapend conflict zal in een dergelijke situatie 
te alien tijde vroeg of laat uitlopen op nucleaire oorlogsvoering. Burgers (en 
overigens ook militairen) kunnen zich (tenminste heden ten dage) onmogelijk tegen 
dergelijke wapens verdedigen . 

Door te informeren en gebruik te maken van de huidige mediatechnieken kunnen 
we veel doen aan preventie. Mensen moeten overal ter wereld bewust warden 
gemaakt van de bestaande gevaren en welke wegen er over het algemeen warden 
bewandeld richting een gewapend conflict. Het identificeren van een dergelijke 
richting en het ombuigen ervan door vanuit de kern van de samenleving hieraan te 
werken, biedt volgens ons het beste (virtuele en vreedzame) wapen tegen oorlog. 

Het gaat in west en centraal Europa nu al meer dan 60 jaar goed en dat is in de 
geschiedenis van ons continent een topscore. Daar mogen we met zijn alien trots 
op zijn , maar dat wil niet zeggen dat alle gevaar geweken is. Het gevaar voor 
burgers in conflictsituaties evolueert voortdurend. Aan ons alien om te waken over 
de techniek, vrede en de veiligheid om een herhaling te voorkomen die 
ongetwijfeld nog gruwelijker zal zijn dan hetgeen we ons heden ten dage kunnen 
voorstellen. 
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9. Conclusie 

Sinds het militaire optreden tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn burgers een zeer 
centrale rol gaan spelen in gewapende conflicten. Daar voorheen militaire acties 
zelden het militaire slagveld verlieten, werden burgers in de periode 1939-1945 
actief betrokken in het oorlogsgeweld. De technologische ontwikkelingen in vooral 
de eerste helft van de 21e eeuw maakten het mogelijk dat tot ver achter de 
frontlinies gerichte aanvallen konden plaatsvinden op burgerdoelen, vaak niet in de 
laatste plaats om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. 

We zagen dat de rechtvaardiging voor dit optreden veelal een ideologische 
oorsprong kent die bepaalde beslissingspatronen mogelijk maakt. Maar ook de 
opvatting van de ge·industrialiseerde oorlog speelde hierin een rol. ledereen is 
oorlogsdeelnemer, zoniet in het leger (al dan niet reservist) danwel in de 
oorlogsindustrie. 

De bommenoorlog was een nieuw concept dat werd "geprototypeerd" in de Spaanse 
burgeroorlog in de jaren dertig om uiteindelijk als doeltreffend wapen ingezet te 
worden in de Tweede Wereldoorlog. Het effect was zowel voor de slachtoffers als 
ook voor de verantwoordelijken verbijsterend. De op het Europese toneel 
betrokkene hoofdkampen - Duitsland en de geallieerden - maakten zich 
meermaals schuldig aan bombardementen gericht op burgers die geen directe 
bijdrage leverden aan de strijd. We zagen dat in het begin van de Tweede 
Wereldoorlog nog hoofdzakelijk strategisch werd gebombardeerd; met doel er 
militair voordeel uit te putten. Echter in de zomer van 1940, tijdens de slag om 
Engeland veranderde dit beeld naar een situatie waarin het militaire belang steeds 
vager werd en het meer ging lijken op doelloos zoveel mogelijk slachtoffers maken. 

Vooral aan Engelse zijde werd het concept "vuurstorm" grondig uitgewerkt. Voor 
het eerst werd het toegepast op Hamburg in 1943 waarbij meer dan 30.000 mensen 
om het leven kwamen. De vuurstorm kenmerkt zich vooral doordat schuilkelders 
geen bescherming meer bieden aan de burgers. We zagen bij de bespreking van 
verscheidene bombardementen aan beide zijden dat wat burgerdoelen betreft, de 
verhouding tussen Duitse en Britse operaties behoorlijk uit balans is. De 
(voornamelijk) Britse acties worden afgerond met het meer dan controversieel 
bombardement in 1945 op Dresden waarbij eveneens om en nabij 30.000 doden 
vielen en een enorme hoeveelheid aan cultureel erfgoed verloren ging; in de 
wetenschap dat het bombardement geen enkel militair nut diende. 

Internationale afspraken in de vorm van verdragen bieden enige bescherming, maar 
het effect ervan loopt sterk terug wanneer spanningen tussen staten escaleren. Het 
is daarom zaak de grenzen van het toelaatbare gedrag van staten nauwlettend te 
controleren zodat in een zo vroeg mogelijk stadium van een mogelijke escalatie kan 
worden ingegrepen. 

Op het morele vlak en de eigenlijke beantwoording van de initiele stelling of het 
aanvallen van burgerdoelen in conflictsituaties te rechtvaardigen valt, zagen we 
een moeilijke opgave met uiteenlopende meningen. Eensgezindheid wordt echter 
wel bereikt op het punt dat daar waar nodeloos slachtoffers worden gemaakt en 
men daar op voorhand van op de hoogte is, dit moreel niet verantwoordelijk is. Zelf 
gaven wij aan een oorlog in ieder geval al als misdadig te bestempelen. Acties, die 
dan nodeloos nog meer slachtoffers maken dan nodig, zijn dan zeker niet meer 
moreel te verantwoorden. Tenslotte willen wij vooral aanduiden dat het 
wijdverbreide idee dat de geallieerden alleen maar "goed" hebben gedaan tijdens 
de oorlog wellicht genuanceerd dient te worden, zeker op het punt van de 
massabombardementen die willens en wetens op een vuurstorm uitliepen. 
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Een groot deel van tekst van deze scriptie is gebaseerd op opgedane kennis over dit 
onderwerp in de loop van vele jaren. Hieronder een lijst van aanbevelenswaardige 
literatuur en media die een zo objectief mogelijk beeld schetsen van de ellende in 
de Tweede Wereldoorlog wat burgers betreft en de voortvloeisels hiervan in de 
moderne tijd. 

Aanbevolen literatuur & media 

(1] The Colour of War 
Documentaire over de Tweede Wereldoorlog uit burgerperspectief, met 
veel uniek beeldmateriaal geheel in kleur. 

[2] Der Untergang 
Zeer realistisch vormgegeven film over de laatste dagen en ondergang van 
het Derde Rijk in Berlijn. Zeer gedetailleerde weergave van de ondergang 
van een stad en de onmenselijke aspecten die daarbij een rol spelen. 
Gebaseerd op het gelijknamige boek van Joachim Fest. 

[3] DE TWEEDE WERELDOORLOG 
Nederlandstalige reeks van het gehele verloop van de Tweede Wereldoorlog 
Lekturama Uitgeverij 

(4] War and Remembrance 
Enigszinds geromantiseerde en partijdige weergave van de gebeurtenissen 
in de Tweede Wereldoorlog, echter wet van grote waarde voor het verloop 
en de menselijke ellende achter de frontlinies. 
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[5) Hitler, The Rise of Evil 
Zeer realistische documentaire/film over de opkomst van Hitler als 
dictator. Uitstekende referentie om een goed beeld te krijgen over de 
werking van propaganda en grootschalige hersenspoeling die de creatie van 
een moordlustig klimaat op ideologische gronden mogelijk maakt. 
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