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Vertaling en bewerking door kap drs. W.P.N. van
der Laan, CLSK, Hoofd Bureau Space Weather

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in september 1941, vond
er een grote uitbarsting plaats op de zon. Die uitbarsting
veroorzaakte een zware geomagnetische storm met intens
poollicht. Daar bleek voor de Duitsers een handig operationeel voordeel in te schuilen.
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Inleiding
Uitbarstingen op de zon en hun effecten op technische systemen en infrastructuren noemen we space weather of ruimteweer. Over het algemeen richt ruimteweer minder schade
aan dan het aardse weer: heftig of extreem ruimteweer komt
minder vaak voor dan bijvoorbeeld een pittige onweersbui of
een zware storm. Toch mag het niet onderschat worden. In
onze samenleving en tijdens militair optreden wordt intensief
gebruik gemaakt van moderne apparatuur.
Denk aan GPS, satellietcommunicatie, radarsystemen, radio’s
en in feite alle systemen die afhankelijk zijn van elektriciteitsnetwerken. Al die apparatuur in het veld en onze elektriciteitsnetwerken zijn gevoelig voor de effecten van ruimteweer op
aarde. Ruimteweer beïnvloedt de hogere lagen van de atmos-

Een foto van poollicht in Mason City (Iowa) op 18 september
1941. Met dank aan: Mason City Public Library

feer en ook het magneetveld van de aarde. En voor die beïnvloeding is onze technologie juist kwetsbaar.
Om risico’s te beperken hebben de Joint Meteorologische
Groep en het KNMI de handen ineen geslagen om hiervoor
een dienst op te richten die gebruikers op tijd waarschuwt bij
gevaarlijk ruimteweer. Ter illustratie van de impact volgt nu het
relaas over de geomagnetische storm van 18 en 19 september 1941.
Het volgende is een vertaling van The Geomagnetic Blitz of
September 1941 door Jeffrey J. Love en Pierdavide Coïsson,
gepubliceerd in Eos op 15 september 2016.
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De geomagnetische storm van september 1941 was de grootste tot dan toe gemeten. En hij kwam op een pikant moment,
namelijk toen radio en elektriciteit langzaam deel begonnen
uit te maken van het dagelijks leven en de wereld verwikkeld
was in WO II. Aurora’s dansten aan de nachtelijke hemel en
stormen joegen door elektriciteitsnetwerken.
De radioverslaggeving viel uit tijdens een honkbalwedstrijd
en door de uitzending van een ander radioprogramma werden privételefoontjes gehoord. Burgers, toch al op hun hoede, vroegen zich af of het neon poollicht een of andere vorm
van luchtafweer was. En ver weg, op de Atlantische Oceaan,
stelde de fel verlichte hemel een geallieerd konvooi bloot aan
een Duitse aanval. Deze effecten wezen wetenschappers en

burgers op de maatschappelijke relevantie van de impact van
zonne-uitbarstingen. Dit noemen we space weather.

Interactie tussen zon en aarde
Op 10 september 1941, tijdens de neergaande tak van zonnecyclus 17, zagen astronomen een ongewoon grote groep zonnevlekken op lage breedte aan de linkerkant van de zon. Dit
soort vlekken ontstaat wanneer bundels magnetische veldlijnen vanuit het binnenste van de zon door de fotosfeer dringen.
In de loop van de week groeiden de vlekken en door de rotatie
van de zon kwamen ze geleidelijk in het midden van de zonneschijf zoals gezien vanaf de aarde (zie Richardson, 1941). De
zonnevlekgroep was groot genoeg om met het blote oog te
zien. Om 08:38 UT op 17 september 1941 nam het Greenwich
Observatory een zonnevlam waar ter hoogte van deze zonne-
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Figuur 2: Tekening van zonnevlekken gezien
vanuit het Mount Wilson Observatory
(Californië) op 16 september 1941. Met
dank aan: Carnegie Observatories

vlekgroep (zie Newton, 1941). De uitgestoten ultraviolette straling en röntgenstraling deed de ionisatie van de aardse
atmosfeer plots toenemen. Dit veroorzaakte een ‘magnetic crochet’ en interferentie met HF-radiocommunicatie.
Magnetic crochets zijn tijdelijke, sterke
toenames van het aardmagnetisch veld
als gevolg van een toename van elektrische stromen in de onderste lagen van
de ionosfeer. Wat later observeerden
wetenschappers van het Mount Wilson
Observatory in Californië nog een vlam,
rond 16:26 UT (zie Richardson, 1941).
Op basis van dagelijkse zonnevlekrapportages door het U.S. Naval Observatory, gaf het Department of Terrestrial
Magnetism van het Carnegie Institution
of Washington een formele waarschuwing uit voor significante storingen
vanaf ongeveer 18 september ten gevolge van ionosferische en geomagnetische stormen (McNish, 1941a). Deze
verwachting, die zeer accuraat bleek,
is achteraf gezien een historische mijlpaal in de ontwikkeling van betrouwba-

re space weather verwachtingen. Op 18
september om 04:12 UT, minder dan 20
uur na de waarneming op Greenwich,
kwam een plasmawolk van de zon aan
op aarde en ging de geomagnetische
storm van start. Zo een wolk wordt een
Coronal Mass Ejection (CME) genoemd.
Zodra een CME op het aardmagneetveld botst, wordt een magnetische impuls gegenereerd.
Deze werd waargenomen door observatoria over de hele aarde (zie Newton,
1941). De geomagnetische superstorm
die volgde was complex, intens en
duurde uitzonderlijk lang.
Een magnetisch observatorium in Cheltenham (Maryland), onderdeel van de
U.S. Coast and Geodetic Survey, registreerde zes afzonderlijke stormen met
een K-index van 9. Dat is de hoogst
mogelijke waarde. Vijf daarvan vonden
binnen 24 uur plaats. Dat is sindsdien
wereldwijd niet meer voorgekomen (zie
Cliver en Svalgaard, 2004).

Een poollichtdisco
Op 18 en 19 september 1941 was het
bijna nieuwe maan, ideaal om poollicht
te bekijken. De dienstdoende waarnemer in Cheltenham (38° NB) rapporteerde een briljant schouwspel van roze,

groene en lavendelkleurige stralen en
bewegende gordijnen. Hij beschreef
ook een zogenaamd ‘auroral corona’
waarbij poollicht recht van boven lijkt te
komen. Dat wordt zelden waargenomen
op gematigde breedtes.
Weerwaarnemers rapporteerden poollicht in New Mexico. Dat ligt nog iets
lager op 34° NB (zie Cameron, 1941).
In het tijdschrift ‘Letters to Sky and
Telescope’ werden waarnemingen vanuit heel Amerika beschreven. Een amateur-astronoom uit Rhode Island (zie
Boss, 1941) schreef een gedetailleerd
verslag over het hemelse vuurwerk en
bleef klaarblijkelijk de hele nacht op om
het spektakel te bekijken tot de krantenjongen de volgende ochtend langskwam met de ochtendkrant: Auroral
Display Watched by Thousands.
Populaire media beschreven levendige berichten van het poollicht. De
Brookly Eagle (1941) schreef over hemelse TL-balken en de Chicago Tribune (1941a) meldde dat een ‘kosmisch
penseel de hemel in Chicago wit schilderde’ en dat automobilisten een file
veroorzaakten toen zij hun auto’s op de
snelweg parkeerden om het schouwspel goed te kunnen zien.
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Dit artikel is een door kap van der Laan vertaalde/bewerkte
versie van: Love, J.J., en P. Coïsson (2016), The geomagnetic
blitz of September 1941, Eos, 97, doi: 10.1029/
2016EO059319. Gepubliceerd op 15 September 2016.

Volgens de Washington Post (1941a) vroegen sommige mensen zich af of de hemelverschijnselen misschien iets van
doen hadden met defensie: ‘Waren het de zoeklichten van
een luchtverdedigingsbatterij?’ Het was immers oorlog. De
Verenigde Staten raakten geleidelijk bij WO II betrokken (zie
Heinrichs, 1988) en veel burgers vreesden erger. Het poollicht
werd ook waargenomen in Europa, maar de meeste artikelen
over Europa gingen vanzelfsprekend over oorlogsdaden. Zo
verscheen een artikel over een aanval van de Royal Air Force
op een Duitse bevoorradingsbasis nabij de Oostzee (zie de
Washington Post, 1941b) en een artikel over het Duitse bombardement van Leningrad (zie de Chicago Tribune, 1941b),
maar wel onder het licht van het aurora borealis.
Toen de storm eindelijk was gaan liggen schreef de New York
Times (1941c) in oorlogsretoriek over een ‘blitz in de ether’.
Uit ingezonden stukken bleek dat sommige lezers in het poollicht ook hoop op de overwinning zagen (zie de New York
Times, 1941d).

Storingen in het elektriciteitsnet
Geomagnetische stormen kunnen stromen induceren in
hoogspanningskabels. Die kunnen zo sterk zijn dat ze storingen veroorzaken in het elektriciteitsnet. Het observatorium van Cheltenham registreerde op 18 september om
ongeveer 19:45 UT een abrupte toename van de geomagnetische activiteit (zie Fleming, 1943). Op nagenoeg
hetzelfde moment, rond 19:45 UT en 19:50 UT, werden
onbedoelde spanningsvariaties waargenomen in de hoogspanningsleidingen tussen de elektriciteitscentrales langs de
Susquehanna River en de steden Baltimore en Washington.
Toen het poollicht op z’n felst was, kon men de transformatoren horen trillen en brommen als gevolg van de geomagnetisch geïnduceerde stromen (zie McNish, 1941b).

Radiostilte en ‘spicy’ radio
Het Amerikaanse National Bureau of Standards (1941) rapporteerde op 18 september om 06:00 UT, dus 2 uur na de
plotselinge start van de geomagnetische storm, een grote
ionosferische anomalie. Achteraf gezien werd die vermoede-
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Figuur 3: Een getekende weergave van zonnevlekken die een verhaal
begeleidde in een column in de Illinois State Journal op 21 september 1941, een paar dagen nadat de geomagnetische storm spectaculair poollicht had laten zien. Met dank aan: Plain Dealer Archive/
Advance Media and State Journal Register

lijk veroorzaakt door het inzaaien met geladen deeltjes in de
ionosfeer ter hoogte van de zogenaamde ‘auroral zone’, dat
is de regio nabij de poolcirkel, als gevolg van een substorm.
Dit soort anomalieën stoort HF-radiosignalen die de ionosfeer
gebruiken als reflector om lange afstanden te overbruggen.
Wereldwijd werd in ieder geval melding gemaakt van interferentie van radio-uitzendingen tijdens de storm (zie General
Electric, 1941; Conklin, 1941). Hieronder het verslag van twee
amusante gebeurtenissen (zie de New York Times, 1941a en
1941b; Newsweek, 1941; Time, 1941).
De eerste anekdote speelt zich af in de namiddag van 18
september tijdens een honkbalwedstrijd tussen de Pittsburgh
Pirates and de Brooklyn Dodgers. Red Barber, een bekende
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de Duitse U-boten van het zogenaamde
‘Wolfpack Brandenburg’ op de loer. Buiten het bereik van de op IJsland gestationeerde maritieme patrouilles van de
RAF, hielden zij de schepen uit Canada
en de VS in de gaten die Groot-Brittannië bevoorraadden.
Kapitänleutnant Eitel-Friedrich Kentrat
van de U-74 hield nauwkeurig een dagboek bij (zie Morgan en Taylor, 2011):
18 september 1941, zicht 4-6 nautische
mijlen, enkele rookpluimen aan de horizon, veel ruimte tussen de schepen.
Kentrat had SC-44 in de gaten, een Canadees konvooi van koopvaardijschepen. Ter bescherming werd het konvooi
begeleid door een torpedobootjager en
een aantal kleine onderzeebootjagers,
zogenaamde korvetten.

Figuur 4: Poollicht in Bergenfield (New Jersey), september 1941. Met dank aan: Jack Layer
en het Harry Ransom Center van de Universiteit van Texas

sportverslaggever, deed verslag voor
WOR Radio. Tijdens de vierde inning,
met een 0-0 op het scorebord, viel de
uitzending een kwartier uit. Toen de uitzending werd hervat hadden de Pirates
vier runs gescoord. Verbolgen fans van
Brooklyn belden naar het radiostation
om te klagen en kregen het onbevredigende antwoord dat een geomagnetische storm als gevolg van een zonneuitbarsting de oorzaak was van de
radiostilte.
Tot overmaat van ramp verloren de
Dodgers met 5-6 van de Pirates. De volgende ochtend zond radiostation WAAT
een programma uit met liedjes van Bing
Crosby. Plotseling, tijdens Where the
Blue of the Night (Meets the Gold of
the Day), was een telefoongesprek te
horen waarin twee mannen hun romantische avonturen van de vorige nacht
met elkaar bespraken. Technici van het
radiostation probeerden de grappige

inmenging teniet te doen, maar zonder
succes. Vertegenwoordigers van het
station zouden later de conversatie als
strong, maar ook not particularly objectionable hebben afgedaan.
Nadat het telefoongesprek tussen de
twee mannen eindelijk was vervaagd,
kwam er een volgende storing op de lijn
die – in de taal van die dagen – spicy
werd genoemd: twee jonge vrouwen
bespraken een blind date. Voordat de
technici de uitzending konden dempen
was het ‘kruisgesprek’ vervaagd en de
‘waardigheid’ hersteld. Communicatie-ingenieurs van de Radio Corporation
of America schreven deze storingen toe
aan de geomagnetische storm.

Oorlogshandelingen op de
Atlantische Oceaan
Ver weg van de onschuldige gebeurtenissen in de Verenigde Staten, in de
ijskoude Atlantische Oceaan ten oosten
van Zuid-Groenland, lagen verschillen-

Rond 22:30 UT verstuurde Kentrat het
volgende radiobericht aan het hoofdkwartier en de andere U-boten van het
Wolfpack Brandenburg: ‘Alpha. Alpha.
Konvooi in zicht. Kwadrant AD9761.
Koers noordoost, matige snelheid.
U-74’. Niet wetend of zijn medestrijders
het bericht hadden ontvangen noteerde
hij dat vanaf 04:30 UT op 18 september ‘de kortegolf radio-ontvangst zeer
slecht is en geleidelijk helemaal verdwijnt. We proberen alles, maar zonder
succes. Ik hoop dat de andere Brandenburg boten mij kunnen ontvangen’.
Kentrat wist niet dat op dat moment
zijn radioproblemen werden veroorzaakt door de geomagnetische storm
en de ionosferische verstoringen die
daarop volgden.
Na zonsondergang verdween de nevel
en nam het zicht toe. Desondanks zou
het konvooi normaalgesproken vrijwel
onzichtbaar zijn geweest, omdat er
immers geen maan was. Dit keer ging
die vlieger niet op. Deze nacht stond
de hemel in vuur en vlam vanwege het
noorderlicht. Kentrat omschreef de omstandigheden als ‘zo helder als overdag’. Ironisch genoeg liet een matroos
aan boord van een van de schepen uit
het konvooi na de oorlog in een interview (zie Johnston, 2008) optekenen
dat hij tegen een andere matroos van
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Een artist-impression van een Duitse U-boat

de corvette HMCS Lévis had gezegd, toen hij het poollicht
zag: “Wat een nacht voor een torpedo-aanval”. Deze zwarte
grap bleek profetisch. Om 01:00 UT op 19 september had
Kentrat meerdere keren geprobeerd zijn U-74 in aanvalspositie
te brengen aan de stuurboordzijde van het konvooi. Hij werd
echter keer op keer weggedreven door de korvetten van SC44. Zij achtervolgden hem niet lang, maar Kentrat was bang
dat zijn U-boot te zichtbaar was ‘onder deze omstandigheden’. Herinner dat onderzeeërs in deze dagen maar af en toe
onder water gingen. Hij besloot hierop om naar de bakboordzijde te manoeuvreren ‘waar het noorderlicht minder intens
was’. Om 03:50 UT zond Kentrat het bericht: ‘Boten van de
Brandenburg meldt u’. Hij wist niet dat de andere U-boten
zijn berichten hadden ontvangen, hij had alleen hun berichten
niet ontvangen. Om 05:03 UT, vanaf een ongebruikelijk grote
afstand van 3 kilometer, beval hij vier torpedo’s te vuren op het
konvooi. Na afloop, de U-74 had zich onmiddellijk omgedraaid
om te vluchten, beval Kentrat nog een vijfde torpedo af te
vuren vanaf de achtersteven. Kijkend door zijn periscoop rapporteerde hij een voltreffer, ‘een pluim’ en ‘groen licht’. Een
torpedo had de achtersteven van de Lévis vol geraakt, waarmee zij bijna in tweeën was gesplitst. Weer wat later schreef
hij in zijn dagboek een wanhopig signaal in morsecode te
hebben waargenomen: ‘help’. Uren later zonk de Lévis. Achttien mensen stierven, 40 werden er gered.

Moderne gevolgen
Hoewel de geomagnetische storm van 18 en 19 september
in schril contrast staat met de verschrikkingen van de Tweede
Wereldoorlog, biedt hij ons wel een kans om na te denken over
de loop van de geschiedenis en hoe het een en ander niet of
juist wel is veranderd.

HMCS Lévis op 19 september 1941, juist voordat ze zonk. Met dank
aan: Royal Canadian Navy/Department of National Defense, Canada

onderzoekers. Als we kijken naar de huidige tijd, dan moeten we constateren dat we meer dan ooit afhankelijk zijn
van moderne technologie. Daarom zal een vergelijkbare
superstorm nu enorme impact genereren: storing van HFradioverkeer, afnemende betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
van GPS en Galileo, storing op radarsystemen, schade aan
de elektronica van satellieten en degradatie van hun banen,
storing van satellietcommunicatie, blootstelling van piloten en
passagiers aan ongezond hoge stralingsdoses en ook het uitschakelen van elektriciteitsnetwerken voor langere tijd met alle
gevolgen van dien (zie Baker et al., 2008; Cannon et al., 2013).
Het Witte Huis heeft na de National Space Weather Strategy
en het National Space Weather Action Plan, beide uit 2015,
recent (13 oktober 2016) een Executive Order uitgevaardigd
met als titel: Coordinating Efforts to Prepare the Nation for
Space Weather Events. In Nederland zijn we nog niet zover, maar is Space Weather wel formeel belegd bij de Joint
Meteorologische Groep (militair) en het KNMI (civiel) met
als opdracht een waarschuwingsservice te ontwikkelen. De
komende jaren zetten zij zich in om dit te realiseren.

Met dank aan: C. A. Finn, S. J. Hardy, J. McCarthy, E. J. Rigler, en
J. L. Slate voor het lezen van het manuscript. E. W. Cliver, W. F. Denig,

Tijdens de oorlog werden enkele geofysische en sterrenkundige observatoria tijdelijk gesloten. Anderen bleven, ondanks aanzienlijke uitdagingen, open en operationeel. De
data, verzameld in observatoria in oorlogsgebieden, is een
blijvende herinnering aan de toewijding van alle betrokken
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en H. J. Singer voor nuttige gesprekken. Een deel van dit werk werd
gerealiseerd tijdens J.J. Love’s aanstelling aan de Université Paris
Diderot in september 2015. Dit is bijdrage 3760 van het Institut de
Physique du Globe de Paris. De bij dit artikel behorende literatuurverwijzingen vindt u op www.vovklict.nl/intercom-2017.

